
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อบริษัทจ ำกัด) และตรำของ
บริษัทจ ำกัด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีท่ีบริษัทประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท บริษัทจะต้องด าเนินการแก้ไขชื่อบริษัท โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือมี    
มติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) 

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) และดวงตรา (ถ้ามี) มีดังนี้  
1. กรรมการของบริษัทจองชื่อนิติบุคคลผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th 

2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติพิเศษ โดยส่งค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณา  
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ระบุวาระการประชุมเรื่องแก้ไข
เพ่ิมเติมชื่อบริษัทและตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อ) ที่ต้องการจะแก้ไข     
ให้ครบถ้วน (การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งค าบอกกล่าว      
ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ด าเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา 
และการประชุมจะมีข้ึนได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งก าหนดระยะเวลานั้น)  

3. ในการลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อ) ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4. จัดท าค าขอจดทะเบียน รายการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อบริษัท) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียน 

5. ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนดวงตราไว้โดยระบุชื่อบริษัทไว้ในตรา บริษัทต้องจดทะเบียนแก้ไขตราส าคัญให้สอดคล้อง
กับชื่อใหม่ด้วย ให้ระบุรายการแก้ไขตราส าคัญไว้ในค าขอจดทะเบียนเดียวกับการแก้ไขชื่อบริษัท 

6. การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะดวงตราโดยไม่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมหนั งสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อบริษัท) 
กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนั้นในการจดทะเบียน
จึงไม่ต้องอ้างอิงมติที่ประชุมเพ่ือน ามาจดทะเบียนก็ได้ แต่หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ         
ให้แก้ไขก็ให้ระบุรายละเอียดการประชุมในค าขอจดทะเบียนด้วย 

7. กรณีท่ีดวงตราสูญหายหรือช ารุดหรือบริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแบบดวงตราเสียใหม่ บริษัทจะต้องยื่นจดทะเบียน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตราด้วยส าหรับกรณีที่ดวงตราสูญหาย ให้ระบุ ค าว่าตราหายแทนที่การประทับตราในแบบค าขอ      
จดทะเบียนและหนังสือมอบอ านาจ และกรณีที่ดวงตราช ารุดไม่สามารถประทับได้ ก็ให้ระบุไว้ว่าตราช ารุด 

หลักเกณฑ์ในกำรยื่นขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย      
เครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 
 

2. การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน กรรมการผู้มีอ านาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ลงชื่อในค าขอจดทะเบียน
กระท าได้ตามวิธี ดังนี้ 

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


(1.1) 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) 

(1.2) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

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

(2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
(3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง 

3. การยื่นขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธี คือ 
(3.1) ยื่นค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน โดยกรรมการจะไปยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเอง

หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนไปด าเนินการแทนก็ได้ 
(3.2) ยื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อน และเมื่อผ่าน

การตรวจและตอบรับว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอ จดทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารค าขอจดทะเบียน
ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) หลังจากนั้นก็น าไปยื่นขอจดทะเบียนที่
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือน นับแต่
วันที่ยื่นค าขอเข้ามาในระบบ) 

 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ

ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่อง         
ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว 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) อาคารเลขที ่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 โทรศัพท์ : 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  
เป็นการยื่นเพ่ือให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อนเท่านั้น) 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

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

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

สถำนที่ให้บริกำร 
(เฉพาะค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียนตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว) 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น) 
/ไปรษณีย ์ 
 

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

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1.25 ชั่วโมง 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล   

50 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียนและรับช าระค่าธรรมเนียม / 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ /จัดเตรียมใบส าคัญแสดงการ
จดทะเบียน / หนังสือรับรอง / 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) 
 

ใบแจ้งผลกำรจองช่ือนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) หรือ กรณีจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมตราของบริษัท 
เนื่องจากแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท /  ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติ
บุคคลมีอายุ 30 วันนับจากวันที่รับจอง) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 1. (ชื่อบริษัท ) โดยใช้ชื่อภาษาต่างประเทศอ่ืน นอกจากชื่อ
ภาษาอังกฤษ หรือ กรณีจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมตราโดยใช้ชื่อ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน นอกจากชื่อภาษาอังกฤษในตราของบริษัท) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 
 

หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติม (ติดอำกรแสตมป์ 50 บำท) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)   ) 

- 

7) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของกรรมการที่ลงชื่อในค าขอจดทะเบียน) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

หลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง) 

- 

9) 
 

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

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

10) 
 

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

- 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/F77AD541B6B5BC48C47D814B95491FBD/tgxmjtjy.4y1.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/F77AD541B6B5BC48C47D814B95491FBD/4ioyn0f2.g55.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/F77AD541B6B5BC48C47D814B95491FBD/4ioyn0f2.g55.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/F77AD541B6B5BC48C47D814B95491FBD/0kkjdqid.hhx.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/F77AD541B6B5BC48C47D814B95491FBD/1433519015/reserve_eng.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/F77AD541B6B5BC48C47D814B95491FBD/4ssb2nud.seq.pdf


ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 

 

2) จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมดวงตรำส ำคัญ ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 
 

3) หนังสือรับรอง      ฉบับละ ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
 

4) ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน    ฉบับละ ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
 

5) รับรองส ำเนำเอกสำรค ำรับรองจดทะเบียน             หน้ำละ  ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
 

 

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 และคู่มือกำรกรอกค ำขอจดทะเบียนแก้ไขชื่อและดวงตรำของบริษัทจ ำกัด 

 
 

หมำยเหตุ 
1.  ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับค าขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพาณิชย์จังหวัด 
ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี และให้ผู้อนุญาต
รายงานตามแบบรายงานที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 11) 

2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาด 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_boj10.pdf
http://www.info.go.th/

