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คําแนะนําในการจดทะเบียนตั้งบริษัท กรณีออกหนังสือนัดประชุม

ขัน้ ตอนที่ 1

การจดทะเบียน
หนังสือบริคณหสนธิ

ผูเ ริม่ กอการคนใดคนหนึง่
จองชื่อนิติบุคคล

ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิภายใน 30วัน
นับแตวันที่นายทะเบียนอนุญาตใหจองชื่อนิติบุคคล

ผูเริ่มกอการตั้งแต 3 คนขึน้ ไป
จัดทําหนังสือบริคณหสนธิ

ยืน่ จดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ
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ขัน้ ตอนที่ 2

การจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทจํากัด

เมือ่ หุน ทัง้ หมดไดมกี ารจองซือ้
ครบถวน ผูเริ่มกอการออกหนังสือ
นัดประชุมตัง้ ปริษทั
นัดไมนอยกวา 7 วัน

ประชุมตัง้ บริษทั และแตงตัง้
กรรมการ

ยื่นจดทะเบียนตั้งบริษัทภายใน 3 เดือน
นับแตวันที่ไดมีการประชุมตั้งบริษัท

คณะกรรมการบริษทั
เรียกใหชําระคาหุนตามที่ที่ประชุม
จัดตัง้ บริษทั กําหนด ซึง่ ตองไมนอ ย
กวาหุนละ 25%

ยืน่ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
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การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ
ผูเ ริม่ กอการคนใดคนหนึง่ จองชือ่ นิตบิ คุ คล

ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิภายใน
30 วัน นับแตวันที่นายทะเบียน อนุญาตให
จองชื่อนิติบุคคล

ผูเริ่มกอการตั้งแต 3 คนขึน้ ไป
จัดทําหนังสือบริคณหสนธิ

ยืน่ จดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
ขั้นตอนการดําเนินการในการจัดตั้งบริษัทจํากัด มี 2 ขั้นตอน คือ
1.การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ
2.การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด
ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ ตองดําเนินการดังตอไปนี้
1.ผูเริ่มกอการจองชื่อนิติบุคคลใหผูที่ประสงคจะจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนขึ้นใหมตรวจสอบชื่อที่
ตองการจองวา ชื่อดังกลาวตองไมเหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคลายคลึงกันกับชื่อที่ไดจองหรือได
จดทะเบียนไวกอนแลว หรือขัดระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหาง
หุนสวนบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ขอ 38(1)-(11) ดวยตนเอง และนําใบแจงผลการจองชื่อไปประกอบการ
ขอจดทะเบียนตอไป
2.เมื่อไดรับอนุญาตใหใชชื่อแลว ผูเริ่มกอการอยางนอย 3 คน เขาชื่อกันจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ ผู
เริ่มกอการจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เปนบุคคลธรรมดา จะเปนนิติบุคคลไมได
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2.2 มีอายุตั้งแต 12 ป ขึ้นไป
2.3 จะตองจองซื้อหุนอยางนอยคนละ 1 หุน
3.ผูเริ่มกอการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิตอนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันที่นาย
ทะเบียนอนุญาตใหจองชื่อนิติบุคคล
4.ผูเริ่มกอการทุกคนตกลงในหนังสือ บริคณหสนธิ ฉบับนี้สิ้นผล หากไมไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ภายใน 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ
ขอมูลที่ตองใชในการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ
การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ ผูขอจดทะเบียนจะตองเตรียมขอมูลดังตอไปนี้ เพื่อกรอกในคําขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียน คือ
1.ชื่อของบริษัท (ตามที่ไดจองชื่อไว) *ดูหลักเกณฑการจองชื่อนิติบุคคล*
2.ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ (ตั้งอยู ณ จังหวัดใด)
3.วัตถุที่ประสงคของบริษัทที่จะประกอบกิจการคา *ดูหลักเกณฑการกําหนดวัตถุที่ประสงค*
4.ทุนจดทะเบียน จะตองแบงเปนหุนๆ มีมูลคาหุนเทาๆ กัน (มูลคาหุนจะตองไมต่ํากวา 5 บาท)
5.ชื่อ ที่อยู อาชีพ และจํานวนหุนที่ผูเริ่มกอการจองซื้อไว
6.ชื่อ ที่อยู อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
7.อากรแสตมป 200 บาท
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ
1.คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2.หนังสือบริคณหสนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป 200 บาท
3.แบบวัตถุที่ประสงค (แบบ ว.)
4.แบบจองชื่อนิติบุคคล
5.หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (ใชเฉพาะ
ในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
6.สําเนาบัตรประจําตัวของผูเริ่มกอการทุกคน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจําตัว*
7.สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) *ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
8.หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเองก็มอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมป 10 บาทดวย)
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือ
Download จาก www.dbd.go.th
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คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ ผูขอจดทะเบียนจะตองชําระคาธรรมเนียม
ตามอัตราที่กฎกระทรวงกําหนด ดังนี้
1.การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ
ทุกจํานวนเงินไมเกิน 100,000 บาท แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว
50 บาท
เศษของ 100,000 บาท ใหคิดเปน 100,000 บาท
ทั้งนี้ รวมกันไมใหต่ํากวา
500 บาท
และไมใหเกิน
25,000 บาท
2.กรณีขอใหนายทะเบียนรับรองเอกสารคําขอจดทะเบียน
หนาละ
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

