ดูตวั อยางการกรอกแบบพิมพ
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด

เมือ่ ไดจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิไวแลว
ผูเ ริม่ กอการจัดใหมกี ารจองซือ้ หุน ทัง้ หมด
ผูเ ริม่ กอการออกหนังสือนัดประชุมจัดตัง้ บริษทั
นัดไมนอยกวา 7 วัน

ประชุมตั้งบริษัท

ภายใน 3 เดือน

คณะกรรมการเรียกใหชาํ ระคาหุน
ตามทีท่ ป่ี ระชุมจัดตัง้ บริษทั กําหนด
ซึง่ ตองไมนอ ยกวาหุน ละ 25%
จัดทําคําขอจดทะเบียน/
ยืน่ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
นายทะเบียนรับจดทะเบียน

2
เมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิแลว ก็ใหดําเนินการดังนี้
1. ผูเริ่มกอการจัดใหมีการจองซื้อหุนทั้งหมด
2. เมื่อมีการจองซื้อหุนหมดแลว ก็ใหผูเริ่มกอการออกหนังสือนัดประชุมผูเขาชื่อซื้อหุนเพื่อประชุม
จัดตั้งบริษัท การออกหนังสือนัดประชุมจะตองหางจากวันประชุมอยางนอย 7 วัน
3. จัดประชุมผูเขาชื่อซื้อหุนเพื่อจัดตั้งบริษัท
3.1 องคประชุมจะตองมีผูเขาชื่อซื้อหุนเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน ผูเขาชื่อซื้อหุน
ทั้งหมดและนับจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมด (จะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนก็ได)
3.2 วาระการประชุม
(1) ทําความตกลงตั้งขอบังคับของบริษัท
(2) ใหสัตยาบันแกบรรดาสัญญาซึ่งผูเริ่มกอการไดทําไว และคาใชจายที่ผูเริ่มกอการตองจาย
ในการเริ่มกอตั้งบริษัท
(3) กําหนดจํานวนเงินซึ่งจะใหแกผูเริ่มกอการ (ถามี)
(4) ในกรณีที่บริษัทจะออกหุนบุริมสิทธิ ใหกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิพรอมทั้งกําหนดสภาพ
และบุริมสิทธิของหุนบุริมสิทธิวามีสภาพหรือสิทธิอยางไร
(5) ในกรณีที่บริษัทจะออกหุนเพื่อเปนการตอบแทนการลงทุนดวยทรัพยสินหรือแรงงาน
จะตองกําหนดจํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิซึ่งออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใชแตบางสวน
เพราะไดใชคาหุนดวยอยางอื่นนอกจากตัวเงิน โดยจะตองระบุรายละเอียดใหชัดเจนทั้งในหนังสือนัดประชุม
และมติที่ประชุม แรงงานที่จะนํามาตีราคาเปนคาหุนของบริษัทตองเปนแรงงานที่ไดกระทําไปแลว
(6) การเรียกชําระคาหุน
(7) เลือกตั้งกรรมการและกําหนดอํานาจกรรมการ
(8) เลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตพรอมทั้งกําหนดคาสินจาง การตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงินตองแตงตั้งบุคคลธรรมดาเทานั้น จะแตงตั้งสํานักงานตรวจสอบบัญชีไมได
4. ผูเริ่มกอการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดใหแกคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุม
5. คณะกรรมการเรียกเก็บคาหุนจากผูเขาชื่อซื้อหุน อยางนอยรอยละ 25 ของมูลคาหุน
6. เมื่อเก็บคาหุนไดครบแลว ใหกรรมการผูมีอํานาจจัดทําคําขอจดทะเบียนตั้งบริษัทแลวยื่นจด
ทะเบียนตอนายทะเบียน
การยื่นจดทะเบียนจะตองใหกรรมการผูมีอํานาจเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนและตองยื่นจด
ทะเบียนภายใน 3 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ถาไมจดทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาวจะทําให
การประชุมตั้งบริษัทเสียไป หากตอไปตองการจดทะเบียนตั้งบริษัทก็ตองดําเนินการจัดประชุมผูจองซื้อหุน
ใหม
ขอมูลที่ตองใชในการจัดตั้งบริษัทจํากัด
1. ขอบังคับ (ถามี)
2. จํานวนทุน (คาหุน) ที่เรียกชําระแลว อยางนอยรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
3. ชื่อ ที่อยู อายุของกรรมการ
4. รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ)
*ดูตัวอยางการกําหนดอํานาจกรรมการ*
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5. ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ / สาขา (ตั้งอยู ณ จังหวัดใด) พรอมเลขรหัสประจําบานของที่ตั้งสํานักงาน,
E-mail และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือกรรมการ
6. ชื่อ เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตพรอมคาตอบแทน
7. ชื่อ ที่อยู สัญชาติ และจํานวนหุนของผูถือหุนแตละคน
8. ตราสําคัญ *ดูหลักเกณฑการกําหนดดวงตรา*
บริษัทจะไมจดทะเบียนตราสําคัญของบริษัทก็ได หากวาอํานาจกรรมการไมไดกําหนดใหตอง
ประทับตราสําคัญดวย
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด
1. คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
4. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
5. บัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5)
6. สําเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
7. สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
8. สําเนาขอบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถามี)
9. หลักฐานการชําระคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน
10. กรณีบริษัทจํากัดมีผูถือหุนเปนคนตางดาวถือหุนในบริษัทจํากัดไมถึงรอยละ 50 ของทุน จด
ทะเบียน หรือกรณีบริษัทจํากัดไมมีคนตางดาวเปนผูถือหุน แตคนตางดาวเปนกรรมการผูมีอํานาจ ลงนาม
หรือรวมลงนามผูกพันบริษัท ใหสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู
ถือหุนที่มีสัญชาติไทยแตละรายประกอบคําขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกลาวตองแสดงจํานวนเงินที่
สอดคลองกับจํานวนเงินที่นํามาลงหุนของผูถือหุนแตละราย
11. แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ
12. แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
13. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจําตัว*
14. สําเนาหลักการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
*ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
15. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเองก็มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมปดวย
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือ
Download จาก www.dbd.go.th
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คาธรรมเนียม
1.คิดตามทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ทุกจํานวนเงินไมเกิน 100,000 บาท แหงทุนที่กําหนดไว
เศษของ 100,000 บาท ใหคิดเปน 100,000 บาททั้งนี้ รวมกันไมใหเกิน
2.หนังสือรับรอง
ฉบับละ
3.ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ฉบับละ
4.รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน
หนาละ

500 บาท
250,000 บาท
200 บาท
100 บาท
50 บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. หนวยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แหง โดยตั้งอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 7 แหง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ํา ) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
เขต 1-6 (ปนเกลา พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ บางนา และ แจงวัฒนะ (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา) ) และในสวนภูมิภาคที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด จังหวัดละ 1 แหง รวมถึงสาขาของ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญอีก 4 แหง คือ แมสอด เมืองพัทยา หัวหิน และ
เกาะสมุย
ยกเวน การขอจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงคประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษ
ควบคุม ไดแก หลักทรัพย คลังสินคา หองเย็น ไซโล นายหนาประกันภัย บริหารสินทรัพย ใหยื่นขอจดทะเบียน
ณ สํานักงานบริการจดทะเบียน ดังตอไปนี้
(1) หางหุนสวนบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
ใหยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ํา)
(2) หางหุนสวนบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดใด ใหยื่นขอจดทะเบียนที่
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดซึ่งหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู
2. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต www.dbd.go.th
*ดูคําแนะนําการจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต*

ดูตวั อยางการกรอกแบบพิมพ

