
คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนหนังสือบริคณหส์นธิและจัดต้ังบริษัทจํากัด (ภายในวันเดียว) 
หนว่ยงานท่ีให้บริการ :  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กระทรวงพาณชิย ์
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ในการจัดตั้งบริษัทถ้าได้ดําเนินการทุกข้ันตอนดังต่อไปน้ีภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทําหนังสือบริคณห์สนธิกรรมการจะจด
ทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวก็ได้ 
1. ผู้เริ่มกอ่การตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันจัดทําหนังสือบริคณห์สนธิ 
2. จัดให้มีผู้เข้าช่ือซ้ือหุ้นครบตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน 
3. ประชุมจัดตั้งบริษัท (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท) เพ่ือพิจารณากิจการต่างๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1108 โดยมีผู้เร่ิมก่อการและผู้เข้าช่ือซ้ือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม (มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้) และผู้เริ่มก่อการและ               
ผู้เข้าช่ือซ้ือหุ้นทุกคนให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันน้ัน 
4. ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท 
5. กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าช่ือซ้ือหุ้นใช้เงินค่าหุ้นโดยจะเรียกคร้ังเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้นตามมาตรา 
1110 วรรคสองก็ได้และผู้เข้าช่ือซ้ือหุ้นทุกคนได้ชําระเงินค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

หลักเกณฑ์ในการย่ืนขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือ           
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือช่ือทุกหน้า 
2. การลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนกรรมการผู้มีอํานาจเป็นผู้ลงช่ือในคําขอจดทะเบียนกระทําได้ตามวิธีดังนี้ 
   (1) การลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าบุคคลดังต่อไปน้ี 
       (1.1) นายทะเบียนโดยต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ 
       (1.2) พนักงานฝ่ายปกครองตํารวจช้ันผู้ใหญ่ซ่ึงประจําอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลําเนาอยู่สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญ
แห่งเนติบัณฑิตยสภาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลที่กําหนดไว้ตามประกาศสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลางเรื่องกําหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดจะลงลายมือช่ือต่อหน้าได้ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ 
(ฉบับที่ 4) 
   (2) การลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนในต่างประเทศผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าบุคคลดังต่อไปน้ี 
       (2.1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงรับผิดชอบการ
ดําเนินงานณประเทศนั้นหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนบุคคลดังกล่าวหรือ 
       (2.2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศน้ัน 
       (2.3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือช่ือรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือช่ือผู้น้ันจริง 
3. ต้องย่ืนจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทถ้าไม่จดทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกล่าวจะทําให้การประชุม         
ตั้งบริษัทเสียไปหากต่อไปต้องการจดทะเบียนตั้งบริษัทก็ต้องดําเนินการจัดประชุมผู้จองซ้ือหุ้นใหม่ 
4. การย่ืนขอจดทะเบียนทําได้ 2 วิธี คือ 
   4.1 ยื่นคําขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียนโดยกรรมการจะไปย่ืนขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืน     
ไปดําเนินการแทนก็ได้ 
   4.2 ยื่นคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนก่อนและเมื่อผ่านการตรวจและตอบรับว่า
คําขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนส่ังพิมพ์ (print out) เอกสารคําขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี) หลังจากน้ันก็นําไปยื่นขอจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (คําขอ 
จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือนนับแต่วันที่ย่ืนคําขอเข้ามาในระบบ) 
5. ผู้ประกอบการธุรกิจซ่ึงประสงค์จะขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัดไม่ว่าจะมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใดสามารถยื่นคําขอ
จดทะเบียนณหน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งส้ิน 87 แห่ง 



ยกเว้นการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซ่ึงมีกฎหมายพิเศษควบคุมได้แก่หลักทรัพย์คลังสินค้าห้องเย็นไซโล
นายหน้าประกันภัยบริหารสินทรัพย์ให้ยื่นขอจดทะเบียนณสํานักงานบริการจดทะเบียนดังต่อไปนี้ 
1. ห้างหุ้นส่วนบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินนํ้า) 
2. ห้างหุ้นส่วนบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใดให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทน้ันมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งน้ีในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืน            
คําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวดัน้ัน)) 
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอํานวยความสะดวกทางการค้า 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต 38/12 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  
ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155)) 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินนํ้า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช้ัน 4 ถนน
นนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (กรณีที่ตั้งสํานักงาน 
แห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1, 67 , 69 โทรสาร : 0 2446 8191)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ช้ัน 
14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 (กรณี
ที่ตัง้สํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ 
ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41 , 45 โทรสาร : 0 2618 3343-4)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13  
ถนนพระราม 6 (ส่ีแยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400  
(กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 0 2276 7263)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) 
ช้ัน 3 ถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 (เย้ืองสน.สุทธิสาร) 
(กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์ช้ัน G เลขที่ 222 
ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (กรณีที่ตัง้สํานักงาน
แห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2348 3803-5 โทรสาร : 0 2348 3806)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ช้ัน 4 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 (กรณีที่ตั้ง
สํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ช้ัน 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี
กรุงเทพฯ 10210 (กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/
ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณียื่นคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th 
เป็นการย่ืนเพ่ือให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนก่อนเท่าน้ัน)) 
www.dbd.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)) 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินนํ้า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช้ัน 4  
ถนนนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ไปรษณีย์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (กรณีที่ตั้งสํานักงานแหง่ใหญ่อยู่ในเขต
จังหวัดนั้น)/ไปรษณีย์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1.5 ช่ัวโมง 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ (กองบริการจดทะเบียนธุรกิจ)) 

50 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมณช่องการเงิน 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต 

 
 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผดิชอบ 
3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / 
จัดเตรียมใบสําคญัแสดงการจดทะเบียน / หนังสือรับรอง / สําเนา
เอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

25 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / ส่งมอบใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียน / หนังสือรับรอง / สําเนาเอกสารให้ผู้ย่ืนคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากดั (แบบบอจ.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบบอจ.2) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ปิดอากรแสตมป์ 200 บาท)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบบอจ.3) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

แบบวัตถุท่ีประสงค์ (แบบว.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

รายละเอียดกรรมการ (แบบก.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 
 

แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) 
 

ใบแจ้งผลการจองช่ือนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(มีอายุ 30 วันนับจากวันที่รับจอง) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
8) 

 
แบบขอใช้ช่ือนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีใช้ช่ือภาษาต่างประเทศอ่ืนนอกจากช่ือภาษาอังกฤษ) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

9) 
 

หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจดัตั้งบรษิัทเพ่ือประกอบธุรกจิจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่ต้องไดร้ับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่กํากับดูแลเช่น 
- ธุรกิจธนาคารเงินทุนเครดิตฟองซิเอร์บริหารสินทรัพย์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ธุรกิจประกันวินาศภัยประกันชีวิตนายหน้าประกันวินาศภัยนายหน้า
ประกันชีวิตตอ้งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 
- ธุรกิจหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้างต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ธุรกิจจัดหางานต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน 
- ธุรกิจคลังสินค้าไซโลห้องเย็นต้องได้รับความเหน็ชอบจากกรมการค้าภายใน
- ธุรกิจขายตรง, ตลาดแบบตรงตอ้งได้รับความเหน็ชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้น) 

- 

10) 
 

บัญชีรายช่ือผูถ้อืหุ้น (แบบบอจ.5) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

11) 
 

บัญชีรายช่ือผู้เข้าช่ือซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชมุให้ความ
เห็นชอบในกจิการที่ได้ประชุมจดัตั้งบรษิัทพร้อมลายมือช่ือ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

12) 
 

รายงานการประชุมตั้งบริษัท 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

13) 
 

ข้อบังคับ  (ถ้าม)ี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ติดอากรแสตมป์  200  บาท) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

14) 
 

หลักฐานการรับชําระค่าหุ้นที่บริษัทออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

15) 
 

แบบสสช.1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

16) 
 

แผนท่ีแสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

17) 
 

เอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพ่ือรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงิน
ของผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีสญัชาติไทย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบริษัทมีคนตา่งดา้วถือหุ้นในบริษัทจํากัดไม่ถึงร้อยละ 50 
ของเงินลงหุ้นหรือทุนจดทะเบียนหรือในกรณีไม่มคีนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น 
แต่คนต่างดา้วเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท) 

- 

18) 
 

เอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพ่ือรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงิน
ของผู้ถือหุ้นทุกคน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบริษัทมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการตัวแทนจําหน่าย 
สลากกินแบ่งรัฐบาล) 

- 

19) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีท่ีตั้งสํานักงาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีบริษัทมีวัตถทุีป่ระสงค์ประกอบกิจการตัวแทนจําหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล) 

กรมการปกครอง 

20) 
 

เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิการใช้ท่ีตั้งสํานักงาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีบริษัทมีวัตถทุีป่ระสงค์ประกอบกิจการตัวแทนจําหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล) 

กรมการปกครอง 

21) 
 

เอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพ่ือรับรองหรือแสดงว่ากรรมการไดร้ับ
ชําระเงินค่าหุ้นตามจํานวนท่ีชําระไว้แล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบริษัทมทีุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทโดยชําระเงิน 
ค่าหุ้นด้วยเงิน) 

- 

22) 
 

เอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพ่ือรับรองหรือแสดงว่าบริษัทได้รับเงิน
ค่าหุ้นที่กรรมการเก็บรวบรวมรักษาไว้แล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีบริษัทมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทโดยชําระเงิน
ค่าหุ้นด้วยเงินและนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วโดยให้จัดส่งภายใน 15 
วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคําส่ังรับจดทะเบียน) 
 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
23) 

 
หนังสือยืนยันของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินว่าจะโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
ให้แก่บรษิัท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีบริษัทมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทโดยชําระเงิน
ค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน) 

- 

24) 
 

หลักฐานซึ่งแสดงว่าบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีบริษัทมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทโดยชําระเงิน
ค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียนโดย
ให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมคํีาส่ังรับจดทะเบียน ) 

- 

25) 
 

บัญชีแสดงรายละเอียดและมลูค่าทรัพย์สินท่ีนํามาลงทุน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีบริษัทมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทโดยชําระเงิน
ค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มี
ทะเบียนโดยให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคําส่ังรับจด
ทะเบียน) 

- 

26) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ยื่นคําขอด้วยตนเอง) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

27) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน / กรณี
บริษัทมีวตัถุที่ประสงค์ประกอบกิจการตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ให้แสดงบตัรประจําตัวของผู้ขอจดทะเบียนกรรมการผู้ถือหุ้นทุกคนและ 
ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)) 

กรมการปกครอง 

28) 
 

หลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมอืช่ือ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ลงลายมือช่ือต่อหน้านายทะเบียน) 

- 

29) 
 

หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ( กรณีส่งคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาทางไปรษณีย์) 

- 

 
 
 
 



ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิทุกจํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

 
แห่งจํานวนทุนท่ีกําหนดไว้ 
(เศษของ 100,000 บาทให้คิดเป็น 100,000 บาท) 
(หมายเหต:ุ (ทั้งน้ีรวมกันไมใ่หต้่ํากว่า 500  บาทและไม่ให้เกิน 25,000 บาท))

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

2) จดทะเบียนตั้งบริษัททุกจํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
แห่งทุนท่ีกําหนดไว้ 
(เศษของ 100,000 บาทให้คิดเป็น 100,000 บาท ) 
(หมายเหต:ุ (รวมกันไม่ให้ต่ํากว่า  5,000 บาทและไม่ให้เกิน 250,000 บาท)) 

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

3) หนังสือรับรอง          ฉบับละ
  
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
 
 

4) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน        ฉบับละ 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

5) รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน       หน้าละ 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมายเหต:ุ -) 
2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 
3) เว็บไซต์  : http://www.moc.go.th/phuket  

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม์ 
1) ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

(หมายเหต:ุ -) 
2) แบบว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม 

(หมายเหต:ุ -) 
3) แบบว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ 

(หมายเหต:ุ -) 
4) แบบว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

(หมายเหต:ุ -) 



ลําดับ ช่ือแบบฟอรม์ 
5) แบบว. 4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม 

(หมายเหต:ุ -) 
6) แบบว. 5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค 

(หมายเหต:ุ -) 
7) บัญชีรายช่ือผู้เข้าช่ือซ้ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัท 

พร้อมลายมือช่ือ 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหตุ 
1. ในกรณีมีเหตุผลสมควรการพิจารณาคําขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมได้
โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับคําขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เก่ียวข้องยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น                 
ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพาณิชย์จังหวัด ผู้อํานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแล้วแต่กรณีและให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่กําหนดแนบท้ายระเบียบให้นาย
ทะ เบี ยนกลางห รือ ผู้ที่ น ายทะ เบี ยนกลางมอบหมายทราบภาย ใน เ จ็ด วั น นับแต่ วั นอ นุญาต  (ตามระ เบี ยบฯ ข้อ  11) 
2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการเพ่ิมจาก 1.5 ช่ัวโมงเป็น 37 วันเนื่องจากจะต้องปฏิบัติตาม
ข้ันตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพ่ิมเติมทั้งน้ีการนับระยะเวลาเร่ิมนับเมื่อได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 


