
จดทะเบียนบริษทั / หา้ง   ส านกังาน บญัชี K&M ACC SERVICE และทีมงานยนิดีใหบ้ริการเก่ียวกบั
การจดัตั้งบริษทั หา้งหุน้ส่วน จดทะเบียนแกไ้ขและการยืน่เอกสารประกอบกบัหน่วนงานต่าง ณ 

ขณะน้ี เราสามารถท า 

การจดทะเบียนได ้2 แบบ 

1. จดผา่นระบบ กระดาษ  ยืน่เอกสารท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

                           2. จดผา่นระบบ E – Registraion 

ทางส านกังานไดอ้ธิบายขั้นตอนการท างานของทั้ง  2 แบบ ไวต้ามรายละเอียดดา้นล่างน้ี 

 

จดทะเบียนบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท 

ระบบ กระดาษ  ย่ืนเอกสารที่กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดต้ังบริษัทจ ากดั 

ข้อมูลเบื้องต้นทีต้่องใช้ในการจดจัดตั้ง 

1. ช่ือของบริษทั (ตามท่ีไดจ้องช่ือไว)้ *ดูหลกัเกณฑก์ารจองช่ือนิติบุคคล* 
2. ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด) พร้อมเลขรหสัประจ าบา้นของท่ีตั้งส านกังาน, E-mail 
และหมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัหรือกรรมการ 
3. วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้ *ดูหลกัเกณฑก์ารก าหนดวตัถุท่ีประสงค*์ 
4. ทุนจดทะเบียน จะตอ้งแบ่งเป็นหุน้ๆ มีมูลค่าหุน้เท่าๆ กนั (มูลค่าหุน้จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 5 บาท) 
5. ช่ือ ท่ีอยู ่อาชีพ และจ านวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจองซ้ือไว ้
6. ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุสัญชาติ ของพยาน 2 คน7. อากรแสตมป์ 200 บาท 
8. ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 
9. จ านวนทุน (ค่าหุ้น) ท่ีเรียกช าระแลว้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
10. ช่ือ ท่ีอยู ่อายขุองกรรมการ 
11. รายช่ือหรือจ านวนกรรมการท่ีมีอ านาจลงช่ือแทนบริษทั (อ านาจกรรมการ)*ดูตวัอยา่งการก าหนดอ านาจ

อตัราค่าบริการ จดทะเบียนบริษัท  โดยส านักงานบัญชี K&M ACC SERVICE 
 ก าหนดวันจัดตั้งได้  ค่าบริการเร่ิมต้นท่ี 15,000 บาท กรณีด าเนินการย่ืนแบบท่ีกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

 (รวมค่าธรรมเนียมกรมพฒันาธุรกจิการค้า) 
 

“จดทะเบียนทุน 1,000,000 บาท” 
 

 
 

http://eregist.dbd.go.th/InterRsv2/CompanyGuide.htm
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro5.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_b_intro01.pdf


กรรมการ* 
12. ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 
13. ช่ือ ท่ีอยู ่สัญชาติ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละคน 
14. ตราส าคญั *ดูหลกัเกณฑก์ารก าหนดดวงตรา* 
15. ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่/สาขา 
บริษทัจะไม่จดทะเบียนตราส าคญัของบริษทัก็ได ้หากวา่อ านาจกรรมการไม่ไดก้ าหนดใหต้อ้งประทบัตราส าคญั
ดว้ย 

 

เอกสารหลกัฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจ ากัด 

เอกสารหลักฐาน 

1. ค  าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบ บอจ.1) 
2. แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษทัจ ากดั 
3. หนงัสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท 
4. รายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบ บอจ.3) 
5. แบบวตัถุท่ีประสงค ์(แบบ ว.) 
6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) 
7. แบบแจง้ผลการจองช่ือนิติบุคคลท่ียงัไม่ครบก าหนด 
8. หลกัฐานใหค้วามเห็นชอบในการจดัตั้งบริษทัเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ใชเ้ฉพาะในการ
ประกอบธุรกิจท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการขอ้มูลเครดิต บริหารสินทรัพย ์กิจการคลงัสินคา้ กิจการไซโล หรือกิจการห้องเยน็) 
9. บญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น แบบ บอจ 5 
10. ส าเนาบญัชีรายช่ือผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะในการประชุมใหค้วามเห็นชอบในกิจการท่ีได้
ประชุมจดัตั้งบริษทั พร้อมลายมือช่ือ 
11. ส าเนารายงานการประชุมจดัตั้งบริษทั 
12.ส าเนาขอ้บงัคบั (ถา้มี ) ติดอากร 200 บาท 
13. ส าเนาหลกัฐานการรับช าระค่าหุน้ท่ีบริษทัออกให้แก่ผูถื้อหุน้ 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_b_intro01.pdf
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14. กรณีบริษทัจ ากดัมีผูถื้อหุ้นเป็นคนต่างดา้วถือหุน้ในบริษทัจ ากดัไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือ
กรณีบริษทัจ ากดัไม่มีคนต่างดา้วเป็นผูถื้อหุน้ แต่คนต่างดา้วเป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามหรือร่วมลงนาม
ผกูพนับริษทั ใหส่้งเอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให ้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหุน้ท่ีมี
สัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจดทะเบียน โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งแสดงจ านวนเงินท่ีสอดคลอ้งกบั
จ านวนเงินท่ีน ามาลงหุ้นของผูถื้อหุน้แต่ละราย 
15. แบบ สสช.1 จ านวน 1 ฉบบั 
16. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
17. ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูเ้ร่ิมก่อการและกรรมการทุกคน *ดูหลกัเกณฑเ์ร่ืองบตัรประจ าตวั* 
18. ส าเนาหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี) 
*ดูหลกัเกณฑก์ารลงลายมือช่ือผูข้อจดทะเบียน* 
19. หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยืน่ขอจดทะเบียนไดด้ว้ยตนเองก็มอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนงัสือมอบอ านาจและผนึกอากรแสตมป์ดว้ย) 
 

หลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ประกอบการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

ค าแนะน าในการตรวจสอบและจองช่ือนิติบุคคล 
ในการตรวจสอบช่ือนิติบุคคล ผูข้อจองช่ือตอ้งตรวจสอบช่ือท่ีตอ้งการจะจองวา่ ช่ือดงักล่าว 
ตอ้งไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกนั หรือคลา้ยคลึงกบัช่ือท่ีไดจ้องหรือไดจ้ดทะเบียนไวก่้อนแลว้ หรือขดั
ระเบียบส านกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลางว่าดว้ยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษทั (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 
2559 ขอ้ 38 (1) – (11) ดว้ยตนเอง โดยระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลและแสดงขอ้มูลช่ือนิติบุคคลท่ีมีอยูใ่น
ระบบ ก่อนจองช่ือ 
 นายทะเบียนจะตรวจสอบและพิจารณาอีกคร้ังก่อนอนุมติัเฉพาะในกรณี ดงัน้ี 

➢ ช่ือท่ีใช ้ค าท่ีขดัต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือ ช่ือท่ีใชค้  าท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

➢ ช่ือท่ีใชภ้าษาต่างประเทศมีความหมายหรือเสียงเรียกขานไม่ตรงกบัช่ือภาษาไทย 
➢ ช่ือท่ีใชค้  าหรือตวัอกัษรไม่ถูกหลกัภาษาไทย 

 

บัตรประจ าตัวที่ต้องแสดงต่อนายทะเบียน 



บตัรประจ าตวัท่ีผูม้าติดต่อราชการตอ้งแสดงต่อนายทะเบียน   ไดแ้ก่ 

 

          บตัรประจ าตวัประชาชน 

          บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

          บตัรประจ าตวัพนกังานองคก์ารของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

          ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วหนงัสือเดินทางเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 

          ใบรับค าขอมีบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายหุรือเอกสารอ่ืนท่ีใชแ้ทนเอกสารดงักล่าวไดต้าม
กฎหมาย 

 

เอกสารอ่ืนท่ีใชแ้ทนบตัรประจ าตวั  หมายถึง  เอกสารท่ีรับรองความเป็นตวัตนของผูถื้อเอกสารนั้น ๆ  ไม่ใช่

บตัรอนุญาตหรือ  เอกสารท่ีใชส้ าหรับติดต่อหน่วยงานต่าง ๆเช่น   ใบอนุญาตขบัรถไม่ถือวา่เป็นเอกสารท่ีใช้
แทนบตัรประจ าตวัประชาชน 

 

หลกัเกณฑ์การก าหนดวตัถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
แบบวตัถุประสงคส์ าเร็จรูปท่ีกรมฯ ไดจ้ดัท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูข้อจดทะเบียน มี 5 แบบ คือ 
(1) แบบ ว .1 การประกอบพาณิชยกรรม * ดูตวัอย่าง * 
(2) แบบ ว .2 การประกอบธุรกิจบริการ * ดูตวัอยา่ง * 
(3) แบบ ว .3 การประกอบอุตสาหกรรมและหตัถกรรม * ดูตวัอยา่ง * 
(4) แบบ ว .4 การประกอบเกษตรกรรม * ดูตวัอยา่ง * 
(5) แบบ ว .5 การประกอบธุรกิจส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค * ดูตวัอยา่ง * 

 
 

จดทะเบียนบริษัท ผ่านระบบ E- Registration ขั้นตอนมีดังนี้ 
การจดทะเบียนนติิบุคคลทางอเิลก็ทรอนิกส์ มีข้ันตอนดังนี ้

 



ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน  - เพ่ือตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ใช้งาน 
เป็นการลงทะเบียนเปิดการใชง้าน และยนืยนัตวัตนของผูใ้ชง้านอยา่งรัดกุม ผูท่ี้ลงทะเบียนใชง้านตอ้งกรอก
ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ-นามสกุลภาษาไทยและองักฤษ ท่ีอยู ่user name และ password จากนั้นจึงส่งใบ
ลงทะเบียนท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยน้ีให้เจา้หนา้ตรวจสอบ 
ส าหรับการยนืยนัตวัตนสามารถท าได ้3 วิธีคือ 
1.1 ยนืยนัดว้ยตนเอง โดยพิมพเ์อกสารลงทะเบียนมาแสดงกบัเจา้หนา้ท่ีทะเบียน ณ กรมพฒันาธุรกิจการคา้หรือ 
ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้เขต หรือส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัทัว่ประเทศ 
1.2 ยนืยนัโดยใชใ้บรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ (Personal Certificate) ท่ีออกให้โดย CA (Certificate Authority) ซ่ึง
เป็นใบรับรองท่ีออกใหบุ้คคลทัว่ไปเพื่อในการการลงลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) เป็นการยนืยนัตวั
บุคคลเพื่อเขา้ถึงขอ้มูล และการใชใ้บรองรองน้ีตอ้งเสียค่าท าธรรมเนียมรายปีใหก้บัผูใ้หบ้ริการและมีวนัหมดอายุ 
1.3.ยนืยนัตวัตนโดยมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมายืน่เอกสารแทน โดยผูล้งทะเบียนท าเอกสารมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืน
มาด าเนินการแทน 
(มอบอ านาจให้แมสเซนเจอร์ไปย่ืนแทนได้ค่ะ  ขั้นตอนนีใ้ช้เวลาไม่เกนิ 10 นาที ไม่ต้องต่อคิวรวม  แจ้งท่ีกรม
พฒันาว่ามายืนยันตัวตนจะเข้าไปอกีโต๊ะท่ีจัดเตรียมไว้เป็นพเิศษ) 
เม่ือยนืยนัตวัตนเสร็จเรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ก็ตรวจสอบและอนุมติัผลการสมคัรกลบัมายงัผูล้งทะเบียนผา่นทาง 
Email ท่ีไดใ้หไ้ว ้

 
เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ 
เม่ือการลงทะเบียนผา่นการตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีแลว้ ก่อนเร่ิมใชง้านคร้ังแรกผูล้งทะเบียนจะตอ้งมีการ 
Activate เพื่อเปิดใชง้านก่อน โดยสามารถท าได ้2 วิธีคือ 
       1.Activate ผา่น Link ท่ีระบบส่งใหไ้ปทางอีเมล ์
       2.Activate ดว้ยรหสั Activation Code ท่ีส่งไปท่ีอีเมลแ์ละโทรศพัทมื์อถือ เพื่อใหไ้ป Activate ผา่นหนา้
เวบ็ไซตข์องระบบงาน หลงัจากนั้นจึงเร่ิมใชง้านได ้
 

จัดท าค าขอจดทะเบียนนิติบุคคล 
เป็นขั้นตอนของการกรอกขอ้มูลค าขอทะเบียนนิติบุคคล 



      3.1 เขา้ไปเลือก “สร้างค าขอการจดทะเบียนนิติบุคคล” ซ่ีงจะมีรายการต่าง ๆ ใหเ้ลือกเช่น จดทะเบียนนิติ
บุคคล แกไ้ขเพิ่มเติม ควบหา้งหุน้ส่วน เลิกหา้งหุ้นส่วน ฯลฯ ส าหรับการขอทะเบียนนิติบุคคล ใหเ้ลือกหา้งหุ้น
จดทะเบียน ตั้งหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล / ตั้งหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
       3.2 กรอกช่ือท่ีตอ้งการจดัตั้ง (เดิมตอ้งจองช่ือก่อน ณ ปัจจุบนั เขา้ไปท าการจอกในระบบตอนขอจดัตั้ง
บริษทัไดค้่ะ) 
       3.3 กรอกขอ้มูลค ารับรองการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน คลิกเลือกประเภทของค ารับรอง วนัและสถานท่ีท่ีท า
สัญญา 
       3.4 กรอกขอ้มูลแบบ หส.1 เลือกประเภทหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 
       3.5 กรอกขอ้มูลแบบ หส.2 กรอกขอ้มูลรายละเอียดท่ีตั้งส านกังานใหญ่ / กรอกขอ้มูลรายละเอียดท่ีตั้ง
ส านกังานสาขา / กรอกขอ้มูลรายละเอียดผูเ้ป็นหุน้ส่วนของหา้งหุน้ส่วน และกรอกขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูล
หุน้ส่วนและรายการอ่ืน ๆ 
       3.6 กรอกขอ้มูลวตัถุประสงคข์องหา้งหุน้ส่วน โดยสามารถเลือกจากแบบ ว. ส าเร็จรูป หรือเลือกก า หนด
วตัถุประสงคข์องหา้งหุน้ส่วนเอง 
        3.7 กรอกขอ้มูลแบบ สสช.1 ซ่ึงเป็นแบบแสดงรายการเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของหา้งหุน้ส่วนบริษทั 
ซ่ึงไดแ้ก่ รายละเอียดการจดทะเบียน รายละเอียดลูกจา้ง รายละเอียดสินคา้และบริการ 
        3.8 แนบเอกสารอ่ืน ๆ ประกอบค าขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน เช่น แนบไฟลต์ราประทบัของหา้งหุ้นส่วน 
แผนท่ีตั้งของบริษทั ฯลฯ 
การกรอกขอ้มูลเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคลมีรายละเอียดค่อนขา้งเยอะ ดงันั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ควรจะ
เตรียมขอ้มูล/ เอกสารต่าง ๆ ใหพ้ร้อมก่อนท่ีจะเขา้ระบบ เช่น จองช่ือนิติบุคคลใหเ้สร็จเรียบร้อย เตรียมขอ้มูล
ประเภทของธุรกิจท่ีท า รายละเอียดของท่ีตั้ง/ขอ้มูลของหุ้นส่วน ทุนจดทะเบียน ฯลฯ 
 

หุ้นส่วนลงนามอเิลก็ทรอนิกส์ 
เม่ือค าขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนผา่นการตรวจสอบจากนายทะเบียน หุน้ส่วนทุกคนจะไดรั้บอีเมลแ์จง้ผลการ
อนุมติัค าขอในเบ้ืองตน้และใหล้งลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงระบบจะแสดงรายละเอียดค าขอจดทะเบียนให้
ตรวจสอบก่อน และส่งรหสัผา่นแบบใชค้ร้ังเดียวใหท้างโทรศพัท ์
 

ย่ืนค าขอจดทะเบียน 
เม่ือหุ้นส่วนลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ครบแลว้ ก็ใหผู้ล้งทะเบียนเขา้ระบบเพื่อยืน่ขอจดทะเบียน accusamus 
ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur. 



 

ช าระค่าธรรมเนียม 
ระบบจะค านวณค่าธรรมเนียมและค่าจดัส่งเอกสารให้อตัโนมติั (ค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจดัตั้งหา้งหุน้ส่วน / ค่าธรรมเนียมหนงัสือรับรองหุ้นส่วนบริษทั / 
ค่าธรรมเนียมใบส าคญั และค่าจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์สามารถดู รายละเอียดอตัราค่าธรรมเนียม  จากนั้นให้
พิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงินออกมาช าระตามช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวก เม่ือช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย 
เจา้หนา้ท่ีก็ด าเนินการจดัท าเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลทางไปรษณียม์าตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ระบุไว ้ดว้ยขั้นตอน
ทั้งหมดน้ีการจดทะเบียนนิติบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ส าเร็จเรียบร้อย 
 

นั่งรอรับเอกสารที่จัดส่งตามที่ตั้งส านักงานได้ภายใน 3-5 วันท าการไปรษณีย์ 
ระยะเวลาจดัตั้งใชเ้วลาประมาณ 1-5 วนัท าการขึ้นกบัระยะเวลาท่ีกิจการการส่งเร่ืองแกไ้ขกลบัคืนใหน้าย
ทะเบียน   จากประสบการณ์จดในปัจจุบนันายทะเบียนตรวจค าขอเร็วมาก จดัท าวนัน้ีช่วงบ่าย ไม่เกิน 10.00 น. 
วนัถดัไปนายทะเบียนจะมีเมลแจง้กลบัมาแลว้ ถา้ยงัแกไ้มถู่กตอ้งอีก ท่านนายทะเบียนจะช้ีจุดใหแ้กไ้ขกลบัมา
ทนัที ง่ายมาก 
ขอ้เสีย คือ ดงันั้น วิธีการจดทะเบียนทางอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่เหมาะ ส าหรับท่านท่ีตอ้งการจดตามฤกษ ์ท่ีไดม้าจาก
ซินแสต่าง ๆ ค่ะ เพราะเราไม่สามารถก าหนดเวลาตรวจสอบเอกสารของท่านนายทะเบียนไดค้่ะ 

 
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือประกอบการจดจัดตั้งบริษัท 
ทางส านกังานบญัชี มีบริการ ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต เพื่อประกอบการจดจดัตั้งบริษทั อตัราค่าบริการ 1,000 
บาทต่อกิจการ น ามาเป็นส่วนลดค่าบริการท าบญัชี หรือ ค่าอบรมการการท าบญัชีพื้นฐานไดค้่ะ 
 
                          
 

https://www.dbd.go.th/download/finance_file/BJ.pdf

