
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน/เพิ่มทุน/ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน)  
ของบริษัทจ ำกัด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์กำรเพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนของบริษัท จะกระท าได้โดยการออกหุ้นใหม่ โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากรายการเกี่ยวกับ
ทุนของบริษัทอยู่ในรายการหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ดังนั้น หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจะต้องแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 5. ด้วย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือมีมติพิเศษให้เพ่ิมทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที่เพ่ิม 
(1.1) ส่งค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย      

หนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และให้ระบุวาระการประชุม
เรื่องการเพ่ิมทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) รวมทั้งให้ระบุทุนที่เพ่ิมและหนังสือบริคณห์สนธิที่ต้องการจะ
แก้ไขให้ครบถ้วน การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งค าบอกกล่าว
ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ด าเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา 
และการประชุมจะมีข้ึนได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งก าหนดระยะเวลานั้น 

(1.2) ในการลงมติเพ่ิมทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ ากว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. การเพ่ิมทุนต้องออกหุ้นใหม่ในมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้เดิม 

3. หุ้นที่ออกใหม่ ต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ถือหุ้นอยู่ ค าเสนอต้องท าเป็น
หนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ให้ระบุจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะซื้อได้ และก าหนดวันที่จะต้องแจ้ง หากพ้นวันดังกล่าว
แล้วยังไม่ตอบรับการจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว 

4. เมื่อพ้นก าหนดไปแล้วไม่มีการตอบรับจากผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นปฏิเสธไม่ซื้อหุ้นที่เพ่ิมทุน ให้ขายหุ้นนั้นแก่ผู้ถือหุ้น
คนอ่ืน หรือกรรมการรับซื้อไว้เองก็ได้ 

5. หุ้นที่ออกใหม่จะขายให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ 

6. หุ้นที่ออกใหม่ถ้าช าระด้วยสิ่งอ่ืนนอกจากตัวเงินต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องระบุรายละเอียดของ   
สิ่งที่น ามาช าระค่าหุ้นให้ชัดเจน 

วิธีกำรจดทะเบียนเพิ่มทุน แบ่งเป็นดังนี้ 
1. กรณียังไม่ได้ขายหุ้นออกใหม่ ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมมีมติพิเศษ 

2. กรณีที่ขายหุ้นออกใหม่เป็นคราว ๆ ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมมีมติ
พิเศษ และจดทะเบียนเพ่ิมทุนตามจ านวนหุ้นที่ขายได้ พร้อมทั้งจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้
สอดคล้องกับทุนที่เพ่ิม (ในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที่เพ่ิมเป็นคราวๆ ไป นั้น 
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการประชุมคราวเดียวกับการประชุมมติพิเศ ษเพ่ิมทุนก็ได้ ) 



3. กรณีขายหุ้นออกใหม่ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุน จดทะเบียนเพ่ิมทุนและแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.(ทุน) พร้อมกัน ทั้งนี้จะต้องจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุนภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ
พิเศษให้เพ่ิมทุนในกรณีที่ต้องการออกหุ้นใหม่ในมูลค่าที่ต่างจากมูลค่าเดิม จะต้องจัดประชุมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. 
(มูลค่าหุ้น) โดยให้แก้ไขมูลค่าหุ้น (แปลงมูลค่าหุ้น) ก่อน แล้วจึงมีมติเพ่ิมทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)    
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสามารถพิจารณาในการประชุมคราวเดียวกันได้ 

หลักเกณฑ์ในกำรยื่นขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 

2. การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน กรรมการผู้มีอ านาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ลงชื่อในค าขอจดทะเบียน
กระท าได้ตามวิธี ดังนี้ 

(2.1) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(1) นายทะเบียน โดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ 
(2) พนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิก

หรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลที่ก าหนดไว้
ตามประกาศส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่อง ก าหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด
จะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) 

(2.2) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ 

(2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
(3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง            

3. การยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (มูลค่าหุ้น) ในกรณีที่ต้องการแปลงมูลค่าหุ้นพร้อมกับการขอ
จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนนั้น ให้ผู้ขอจดทะเบียนจัดท าค าขอจดทะเบียน 2 ค าขอ คือ 

(3.1) ค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น) และ 
(3.2) ค าขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุน เพ่ิมทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) โดยให้ยื่นจดทะเบียน

พร้อมกันทั้ง 2 ค าขอ 
***การยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุนจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุน*** 

4. การยื่นขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธี คือ 
(4.1) ยื่นค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน โดยกรรมการจะไปยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเอง 

หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนไปด าเนินการแทนก็ได้ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนไปด าเนินการแทนต้องมีผู้รับรองลายมือชื่อ) 
(4.2) ยื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อน และเมื่อผ่าน

การตรวจและตอบรับว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารค าขอจดทะเบียน
ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) หลังจากนั้นก็น าไปยื่นขอจดทะเบียนที่
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือน นับ
แต่วันที่ยื่นค าขอเข้ามาในระบบ) 



หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ 
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 
ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท ์: 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท ์: 0 2446 8160-1,67,69 โทรสาร : 0 2446 8191  
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13  
ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท ์: 0 2618 3340-41,45 โทรสาร : 0 2618 3343-4  
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก 
(ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
(เยื้อง สน.สุทธิสาร) 
โทรศัพท ์: 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 0 2276 7263  
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ)์ อาคารวรวิทย์ ชั้น G  
เลขที ่222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์: 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 



สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 4 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท ์: 0 2348 3803-5 โทรสาร : 0 2348 3806  
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท ์: 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง  
(แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน เกาะสมุย) 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
www.dbd.go.th/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์  
(กรณียื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th  
เป็นการยื่นเพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อน
เท่านั้น) 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 
ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
(เฉพาะค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียนตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว) 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ไปรษณีย์  
 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (เฉพาะค าขอจดทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว) 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น) 
/ไปรษณีย์  
 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

http://www.dbd.go.th/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์


ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1.25 ชั่วโมง 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล 
 

50 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / 
จัดเตรียมหนังสือรับรอง / ส าเนาเอกสาร  
 

25 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบหนังสือรับรอง / 
ส าเนาเอกสารให้ผู้ยื่นค าขอ  
 

10 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
ค ำขอจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด (แบบ บอจ.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รำยกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ติดอากรแสตมป์ 50 บาท) 
 

- 

5) 
 

หลักฐำนกำรรับช ำระค่ำหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

- 

6) 
 

เอกสำรหลักฐำนที่ธนำคำรออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงว่ำบริษัท
จ ำกัดได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นแล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนท าให้มีทุนเกิน
กว่า 5 ล้านบาท โดยช าระเงินค่าหุ้นด้วยเงิน) 
 

- 

7) 
 

เอกสำรหลักฐำนที่ธนำคำรออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐำนะทำง
กำรเงินของผู้ถือหุ้นทุกคน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบริษัทมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลจดทะเบียนเพิ่มทุน ) 
 

- 

http://office.dbd.go.th/reserve/Reserve3.1b/asp/outframe.asp?opassword=3322qqju&first=true&cbxtype=003
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/95C8BA4434E9DB2BF3E20C639B04C56F/hryphldr.pcx.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/95C8BA4434E9DB2BF3E20C639B04C56F/cue0ubwi.it5.pdf


ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
8) 

 
หนังสือชี้แจงยืนยันกำรรับช ำระเงินค่ำหุ้นด้วยทรัพย์สินของบริษัท
จ ำกัด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 
เกินกว่า 5 ล้านบาท โดยช าระเงินค่าหุ้นด้วยทรัพย์สิน) 
 
 

- 

9) 
 

หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำบริษัทจ ำกัดเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเกิน
กว่า 5 ล้านบาท โดยช าระเงินค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภท
อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน โดยให้จัดส่งภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่นายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียน) 
 
 

- 

10) 
 

บัญชีแสดงรำยละเอียดและมูลค่ำทรัพย์สินที่น ำมำลงทุน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุนท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า        
5 ล้านบาท โดยช าระเงนิค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอ่่ืนนอกจาก
อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน โดยให้จัดส่งภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่นายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียน) 
 
 

- 

11) 
 

หลักฐำนกำรอนุญำตให้เพิ่มทุนจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ( ใช้กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินทุน หรือหลักทรัพย์ หรือ 
เครดิตฟองซิเอร์ จดทะเบียนเพ่ิมทุน) 
 
 

- 

12) 
 

หลักฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ( ใช้กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือนายหน้า
ประกันภัย) 
 
 

- 

13) 
 

หนังสือชี้แจงว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติก ำหนดสภำพและบุริมสิทธิ์
แห่งหุ้นนั้น ๆ ว่ำเป็นสถำนใดเพียงใด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุนที่ออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์โดย
ไม่ได้จดทะเบียนข้อบังคับ หรือจดทะเบียนข้อบังคับแต่ไม่ได้ก าหนดชนิด
ของหุ้นไว้) 
 
 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
14) 

 
ค ำสั่งศำลให้ล้มละลำย 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีพ้ืนฟูกิจการ ) 
 
 

กรมบังคับคดี 

15) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง) 
 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

16) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของกรรมการที่ลงชื่อในค าขอ 
จดทะเบียน / กรณีบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการตัวแทน
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วจดทะเบียนเพิ่มทุนให้แสดงบัตร
ประจ าตัวของผู้ขอจดทะเบียน กรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคน และผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้ามี)*) 
 
 

กรมการปกครอง 

17) 
 

หลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง) 
 
 

- 

18) 
 

หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีส่งค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาทางไปรษณีย์) 
 
 

- 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน 

  

ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 

2) เพิ่มทุนคิดตำมทุนจดทะเบียนที่เพิ่มทุกจ ำนวนเงินไม่เกิน  
100,000 บำท 
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันไม่ให้
เกิน 250,000 บาท) 
 

ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

3) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 
 

ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 

4) หนังสือรับรอง      ฉบับละ 
 

ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 

5) รับรองส ำเนำเอกสำรค ำขอจดทะเบียน   หน้ำละ  ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/95C8BA4434E9DB2BF3E20C639B04C56F/xlrcfmad.ump.pdf


ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

 

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

  
 
หมำยเหตุ 
1. ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับค าขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
พาณิชย์จังหวัด ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี 
และให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลาง
มอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 11) 
2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียน ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเพ่ิมจาก 1.25 ชั่วโมงเป็น 37 วัน
เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพ่ิมเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่ อ
ได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐาน ที่เก่ียวข้องครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 04/11/2559 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj12.pdf
http://www.info.go.th/

