
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทัมหาชนจ ากัด 

การจดทะเบียนจัดตั้งบรษิัทมหาชนจ ากัด 
ประกอบดว้ยการจดทะเบียน 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั 

วิธีที่ 1 

 
เสนอขายหุน้ต่อประชาชน ขายหุ้นทั้งหมดให้ผู้เริ่มจดัตั้ง 

 

ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท 15 คน จัดท าหนังสือบริคณหส์นธิ 

ประชาชน/ผูเ้ริ่มจัดตั้ง จองซื้อหุ้น 

 

 

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธ ิ

 

จัดท าค าขอจดทะเบียน/ 
ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบรษิทั

ต่อนายทะเบียน 
 

วิธีที่ 2 

 

ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทออกหนังสือนัดประชุมจัดตั้งบรษิัท 
• ส่งให้ผู้จองหุ้น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน 
• ส่งให้นายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 

 

ประชุมจดัตัง้บริษัท 

 

ภายใน 6 เดือน 

 

ภายใน 3 เดือน 

 

ภายใน 2 เดือน 

 



 
 

 
 

การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทมหาชนจ ากัด 

  หนังสือบริคณห์สนธิเป็นตราสารก่อตั้งบริษัท เกิดขึ้นโดยมีบุคคลมารวมตัวกันเพื่อก าหนดข้อมูล    
ที่ส าคัญเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น ชื่อ วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งส านักงานใหญ่ ของบริษัท  
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาก าไรมาแบ่งกันในระหว่างผู้ถือหุ้น   

 หลักเกณฑข์ั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ มีดังน้ี  

1. หลักการทั่วไป 
   บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 คน ขึ้นไป เป็นผูเ้ริ่มจัดตั้งบริษัท  (มาตรา 16)  

2. คุณสมบัติของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท 
  ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 17 ดังต่อไปนี้  
   (1) บรรลุนิติภาวะแล้ว 
   (2) มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้เริ่มจัดตั้งทั้งหมด 
   (3) จองหุ้น และหุ้นที่จองทั้งหมดนั้นต้องเป็นหุ้นที่ช าระค่าหุ้นเป็นตัวเงินรวมกันไม่น้อยกว่า  
ร้อยละห้าของทุนจดทะเบียน   
   (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลาย และ 
   (5) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท า
โดยทุจริต  

 3. การใช้ชื่อบริษัทมหาชนจ ากัด  
  ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจองชื่อบริษัทมหาชนจ ากัดด้วยตนเองที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(http://www.dbd.go.th) โดยชื่อดังกล่าวจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือ
คล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว (มาตรา 13) หรือขัดกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในมาตรา 11 มาตรา 14 (4) และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดไว้ดังนี ้
  “ข้อ ๑ บริษัทต้องไม่ใช้ช่ือดังต่อไปนี้ เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทโดยมิได้รับพระบรมราชานุญาต 
หรือมิได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  

(๑) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี หรือรัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์
ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน  

(๒) ชื่อประเทศ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์การของรัฐ  

(๓) ชื่อที่มีความหมายแสดงว่า บริษัทหรือกิจการของบริษัทเป็นบริษัทหรือกิจการ        
ที่รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐ        
ทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ด าเนินกิจการ 

http://www.dbd.go.th/
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ข้อ ๒ บริษัทต้องไม่ใช้ชื่อ ค า หรือข้อความที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นช่ือหรือ
ส่วนหนึ่งของช่ือบริษัท  

(๑) ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี        
ของประชาชน  

(๒) อาจก่อให้เกิดความส าคัญผิด หรือการหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ 
ลักษณะ วัตถุประสงค์ หรือฐานะของกิจการ หรือในประการอ่ืน 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ใช้ชื่อเป็นอักษรภาษาต่างประเทศ บริษัทต้องเขียนชื่อภาษาต่างประเทศนั้น
เป็นภาษาอังกฤษ ให้มีการออกเสียงตรงหรือมีความหมายตรงกับชื่อภาษาไทย โดยมีค าว่า "Public Company 
Limited" ต่อท้ายชื่อ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทประกอบกิจการธนาคาร บริษัทจะไม่ใช้ค าว่า "บริษัท" น าหน้าช่ือ ก็ได”้ 
  ทั้งนี้ หลังจากได้รับการอนุมัติชื่อบริษัทที่จองแล้ว ให้สั่งพิมพ์ใบแจ้งผลการจองชื่อบริษัทมหาชนจ ากัด
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ โดยใบแจ้งผลการจองชื่อจะมีอายุ 30 วัน 
นับแต่วันที่จองชื่อได้ หากไม่ได้ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท
จะต้องขอจองช่ือใหม่   

 4. การจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ 
 หลังจากทีช่ื่อได้รับการอนุมัติให้น าไปใช้จดทะเบียนได ้ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทร่วมกันจัดท าหนังสือ
บริคณห์สนธ ิซึ่งมาตรา 18 ก าหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้  

(1) ชื่อบริษัท ซึ่งต้องมีค าว่า “บริษัท” น าหน้า และ ค าว่า “จ ากัด (มหาชน)” ต่อท้ายหรือ   
ใช้อักษรย่อว่า “บมจ.” น าหน้า แทนค าว่า “บริษัท” และ “จ ากัด (มหาชน)”   

(2) ความประสงค์ของบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
(3) วัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งต้องระบุประเภทของธุรกิจโดยชัดแจ้ง 
(4) ทุนจดทะเบียนซึ่งต้องแสดงชนิด จ านวน และมูลค่าของหุ้น  
(5) ที่ตั้งส านักงานใหญ่ซึ่งต้องระบุว่าจะต้ังอยู่ ณ ท้องที่ใดในราชอาณาจักร 
(6) ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท และจ านวนหุ้นที่แต่ละคน  

จองไว้  

 5. ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัททุกคนต้องลงลายมือชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิ และน าไปขอจดทะเบียน
ต่อนายทะเบียน 

 6. การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน 
   6.1 ให้ผู้ เริ่มจัดตั้งบริษัททุกคน ลงลายมือชื่อด้วยตนเองในค าขอจดทะเบียนต่อหน้า         
นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน       
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535    
ข้อ 3 ก าหนดให้ผู้ซึ่งต้องลงลายมือชื่อในรายการต่างๆ ในค าขอจดทะเบียนสามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้ได้  
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  (1) ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อไว้กับ
นายทะเบียน โดยให้ทนายความหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าว ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในแบบค าขอจดทะเบียน 
(บมจ.101)   
   (2) นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หรือนายต ารวจ ซึ่งมี
ยศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอกขึ้นไป ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ โดยต้องมีหนังสือรับรอง
การลงลายมือชื่อตามแบบ (บมจ.404) แสดงต่อนายทะเบียนด้วย  
   (3) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าส านักงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศอื่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว 
ส าหรับกรณีลงลายมือชื่อในต่างประเทศ 
   (4) บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาหรือพ านักอาศัย
ไม่ว่าในฐานะใดๆ มีอ านาจรับรองลายมือชื่อ ทั้งนี้ โดยมีค ารับรองของบุคคลตาม (3) รับรองลายมือชื่อของ     
ผู้รับรองลายมือชื่อดังกล่าวด้วย  
   6.2 ในการขอจดทะเบียน ให้ผู้ เริ่มจัดตั้งบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อ          
ขอจดทะเบียน และต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลตาม 5.1 โดยผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทที่เป็นผู้ขอจดทะเบียน    
ต้องมีถิ่นที่อยู่และสถานที่ติดต่อในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 2 (4) และ ข้อ 2 (5) 

 7. ผู้เริ่มจัดตั้งจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ได้ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธิแล้ว 

  8. เอกสารที่ใช้ในการขอจดทะเบียน  
   ค าขอจดทะเบียนให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่นายทะเบียนจัดพิมพ์ขึ้นตามที่รัฐมนตรีก าหนด            
และต้องมีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในแบบพิมพ์ ซึ่งข้อความดังกล่าวต้องดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์
เป็นภาษาไทย และหากมีส าเนาเอกสารประกอบการจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อรับรอง  
ความถูกต้องของส าเนาเอกสารทุกหน้า ซึ่ งการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชนจ ากัด       
ใช้เอกสารดังนี ้
   (1) ค าขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (แบบ บมจ. 101) 
 (2) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชนจ ากัด (แบบ บมจ.001) 
  (3)  วัตถุประสงค์ (แบบ บมจ.002) 
   (4)  ใบแจ้งผลการจองช่ือบริษัทมหาชนจ ากัด  
   (5)  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  
   (6)  หนังสือจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบางประเภทซึ่งต้องได้รับการจดทะเบียน 
หรือได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบก่อน เช่น  
 - ธุรกิจธนาคาร เงินทุน เครดิตฟองซิ เอร์ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก รัฐมนตรี            
ว่าการกระทรวงการคลัง 
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- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ธุรกิจประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 
- ธุรกิจหลักทรัพย ์ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า ต้องจดทะเบียนกับส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ธุรกิจจัดหางาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน
- ธุรกิจขายตรง ตลาดแบบตรง ต้องจดทะเบียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง

ผบูริโภค 
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า (http://www.dbd.go.th) 

9. ค่าธรรมเนียม
(1) การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

- ทุกจ านวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แห่งจ านวนทุนที่ก าหนดไว้ 1,000 บาท 
เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมสูงสุด รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท 
(2) หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท 
(3) รับรองส าเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท 

10. สถานที่ให้บริการ
ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
(1) ยื่นค าขอจดทะเบียนด้วยตนเอง ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 4 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ 
(2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชน

และธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ชั้น 4 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัด

นนทบุร ี11000 

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 

http://www.dbd.go.th/
https://www.dbd.go.th/download/downloads/04_bmj/intro_step_bmj_establish_link1.pdf


 
 

การจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทมหาชนจ ากัด 

  ขั้นตอนในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัด  

 ข้ันตอนที่ 1 จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

 ข้ันตอนที่ 2 เสนอขายหุ้น โดยเสนอขายหุ้นทั้งหมดต่อผู้เริ่มจัดต้ังบริษัท หรือเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
กรณีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้   
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนที่ต้องจัดท า และส่งให้หน่วยงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยส่งให้นายทะเบยีน 1 ชุด ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส่งให้หน่วยงานดังกล่าว 

 ข้ันตอนที่ 3 นัดประชุมผู้จองหุ้นเพื่อประชุมจัดต้ังบริษัท 

 ข้ันตอนที่ 4 จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 

 ผู้เริ่มจัดต้ังบริษัทมีหน้าท่ีจะต้องเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท ตามมาตรา 27 ดังน้ี  
 (1) เมื่อมีผู้จองหุ้นครบจ านวนตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน หรือเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น 
ต่อประชาชน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่ก าหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ 
 (2) ต้องเรียกประชุมจัดตั้งบริษัทภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่มีการจองหุ้นครบ ตาม (1) แต่ต้องไม่เกิน  
6 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถเรียกประชุมจัดตั้งบริ ษัทให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 6 เดือน   
นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ถ้าผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทประสงค์จะด าเนินการต่อไป      
ต้องขอขยายก าหนดเวลาออกไป โดยท าเป็นหนังสือช้ีแจงเหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรอาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
และไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดก าหนดเวลาน้ันก็ได้  
  ถ้าการประชุมตั้งบริษัทไม่เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
หรือภายในก าหนดเวลาที่นายทะเบียนอนุญาตให้ขยายออกไปแล้วแต่กรณี หนังสือบริคณห์สนธิจะสิ้นผล           
เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวนั้น และภายใน 14 วันนับแต่วันที่หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผล ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท ต้อง         
คืนเงินค่าจองหุ้นให้แก่ผู้จองหุ้น 

1. หลักการท่ัวไป 
   1.1 เมื่อประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องส่งมอบกิจการและเอกสารทั้งปวง   
ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการภายใน 7 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการประชุม (มาตรา 37) 
   1.2 เมื่อรับมอบกิจการและเอกสารแล้ว ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้จองหุ้นช าระเงินค่าหุ้น        
เต็มจ านวนภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง (มาตรา 37 วรรค 2)  
  1.3 เมื่อได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน หรือเอกสารเกี่ยวกับ   
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่ก าหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ   
ตามมาตรา 27 แล้ว ให้คณะกรรมการขอจดทะเบยีนจัดต้ังบริษัทภายใน 3 เดือน นับแต่วันประชุมจัดต้ังบริษัทเสร็จ  
(มาตรา 39) 
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 2. การเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท ผู้เริ่มจัดต้ังบริษัทต้องด าเนินการ ตามมาตรา 28 ดังน้ี  
   2.1 ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้จองหุ้นซึ่ งได้รับการจัดสรรหุ้นให้แล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน         
ก่อนวันประชุม และส่งส าเนาหนังสือนัดประชุมพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยังนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วัน   
ก่อนวันประชุม พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้  
    (ก) ระเบียบวาระการประชุม 
    (ข) เอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทพิจารณาหรือให้สัตยาบันหรืออนุมัติ 
โดยมีผู้เริ่มจัดต้ังบริษัท 2 คน รับรองว่าถูกต้อง 
    (ค) ร่างข้อบังคับของบริษัท  
  2.2 จัดท าบัญชีผู้จองหุน้ โดยระบุช่ือ สัญชาติ ที่อยู่ และจ านวนหุ้นที่ผู้เริ่มจัดต้ังบรษัิทรับจอง เพื่อให้
ผู้จองหุ้นตรวจดูได้ในวันประชุมจัดต้ังบริษัท ณ สถานที่ที่ใช้ส าหรับประชุมจัดต้ังบริษัท  

 3. กิจการซึ่งท่ีประชุมจัดตั้งบริษัทต้องพิจารณา ตามมาตรา 35 ไดแ้ก่กิจการดังต่อไปน้ี  
 (๑) พิจารณาข้อบังคับของบริษัท  
 (๒) ให้สัตยาบันแก่กจิการที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทได้ท าไว้ และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปในการจัดตั้งบริษัท  
 (๓) ก าหนดจ านวนเงินที่จะให้แก่ผู้เริ่มจัดต้ังบริษัท ถ้าระบุไว้เช่นน้ันในหนังสือช้ีชวน  
 (๔) ก าหนดลักษณะแห่งหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)  
 (๕) ก าหนดจ านวนหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกให้แก่บุคคลที่ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน 
หรือให้ใช้ลิขสิท ธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจ าลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ             
หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมการพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์  
 (๖) เลือกตั้งกรรมการ  
 (๗) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 

  4. สถานท่ีในการประชุมจัดตั้งบริษัท  
   ในการประชุมจัดต้ังบรษัิทต้องจดัให้มีขึ้น ณ ท้องที่ที่จะเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด
ใกล้เคียง (มาตรา 32)  

 5. องค์ประชุมในการจัดตั้งบริษัท  
  ในการจัดต้ังบริษัทจะต้องมีผู้จองหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่จองแล้ว
มาประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุมได้ ในกรณีที่ผู้จองหุ้นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผู้เริ่มจัดต้ังบริษัทต้องส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้จองหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมครั้งแรก แต่ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม (มาตรา 32) 
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 6. รายการท่ีต้องระบุในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตามมาตรา 39 
  6.1 ทุนช าระแล้ว ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าใด 
  6.2 จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด โดยแยกเป็น 
    (ก) หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ที่ช าระค่าหุ้นเป็นตัวเงิน 
   (ข) หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ที่ช าระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน และแสดง
เกณฑ์ในการตีราคาทรัพย์สินน้ันด้วย 
    (ค) หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ที่ช าระค่าหุ้นด้วยวิธีตามมาตรา 35 (5) คือ ด้วยการ    
ให้หรือการให้ใช้ลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบ  หรือ
หุ่นจ าลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ 
หรือวิทยาศาสตร์  และแสดงรายการโดยสังเขปไว้ด้วย  
  6.3 ช่ือ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของกรรมการ 
  6.4 ช่ือและจ านวนกรรมการ ซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท และข้อจ ากัดอ านาจ (ถ้ามี) ตามที่
ระบุไว้ในข้อบังคับ 
   6.5 ที่ตั้งส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา (ถ้ามี)  

  7. การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน 
   7.1 ให้กรรมการบริษัททุกคน ลงลายมือช่ือด้วยตนเองในค าขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือช่ือต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 3 ก าหนดให้
ผู้ซึ่งต้องลงลายมือช่ือในรายการต่างๆ ในค าขอจดทะเบียนสามารถลงลายมือช่ือต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ได้  
  (1) ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือช่ือไว้
กับนายทะเบียน โดยให้ทนายความหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าว ลงลายมือช่ือรับรองไว้ในแบบค าขอจดทะเบียน 
(บมจ.101)   
   (2) นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หรือนายต ารวจ  
ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอกข้ึนไป ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่  โดยต้องมีหนังสือ
รับรองการลงลายมือช่ือตามแบบ (บมจ.404) แสดงต่อนายทะเบียนด้วย  
   (3) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าส านักงาน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศอื่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคล
ดังกล่าว ส าหรับกรณีลงลายมือช่ือในต่างประเทศ 
   (4) บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาหรือพ านัก
อาศัยไม่ว่าในฐานะใดๆ มีอ านาจรับรองลายมือช่ือ ทั้งนี้ โดยมีค ารับรองของบุคคลตาม (3) รับรองลายมือช่ือ
ของผู้รับรองลายมือช่ือดังกล่าวด้วย  
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   7.2 ในการขอจดทะเบียน ให้กรรมการบริษัทผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท อย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นผู้ลงลายมือช่ือขอจดทะเบียน และต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าบุคคลตาม 7.1 โดยกรรมการผู้ขอจดทะเบียน
ต้องมีถ่ินที่อยู่และสถานที่ติดต่อในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 2 (4) และ ข้อ 2 (5)  

 8. เอกสารท่ีใช้ในการจดทะเบียน  
  ค าขอจดทะเบียนให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่นายทะเบียนจัดพิมพ์ข้ึนตามที่รัฐมนตรีก าหนด และต้อง
มีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในแบบพิมพ์ ซึ่งข้อความดังกล่าวต้องดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์        
เป็นภาษาไทย และหากมีส าเนาเอกสารประกอบการจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือช่ือรับรอง   
ความถูกต้องของส าเนาเอกสารทุกหน้า ซึ่งการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทมหาชนจ ากัด ใช้เอกสารดังนี้ 
   (1) ค าขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  (แบบ บมจ. 101) 
  (2) รายการข้อมลูของบริษัทมหาชนจ ากัด (แบบ บมจ. 005) 
   (3) บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัด (แบบ บมจ.006) 
  (4) ข้อบังคับของบริษัท 
  (5) ส าเนารายงานการประชุมจัดต้ังบริษัท  
  (6) หนังสือของสถาบันการเงินแสดงว่าได้รับช าระค่าหุ้นโดยระบจุ านวนเงินที่ได้รับไว้ทั้งสิ้น 
ประเภท และเลขทีบ่ัญชีเงินฝาก  
  (7) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  
 แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(http://www.dbd.go.th) 

 9. ค่าธรรมเนียม 
 (1) การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 

  - ทุกจ านวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แห่งจ านวนทุนที่ก าหนดไว้  1,000 บาท 
    เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท 
  - ค่าธรรมเนียมสูงสุด รวมแล้วไม่เกิน 250,000 บาท 

 (2) หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท 

 (3) ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนตั้งบริษัท  200 บาท 

 (4) รับรองส าเนาเอกสาร หน้าละ  50 บาท      
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 10. สถานท่ีให้บริการ  
 ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
  (1) ยื่นค าขอจดทะเบียนด้วยตนเอง ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 4 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ 
 (2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชน

และธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ช้ัน 4 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง    

จังหวัดนนทบุรี 11000  
 

 

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 

https://www.dbd.go.th/download/downloads/04_bmj/intro_step_bmj_establish_link2.pdf

	fill_2: 
	fill_1: 
	Text2: 
	Text3: 


