
คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชนจ ากัด 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ทั่วไป 
1. การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หมายถึง การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อ) 
ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ข้อ 5 (จังหวัดที่ตั้งส านักงานใหญ่) 
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
3. ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 
4. กรณีแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อ) ต้องมีมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชื่อและตราประทับ
ของบริษัท และผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอจองชื่อบริษัทมหาชนที่ website กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(www.dbd.go.th) โดยชื่อดังกล่าวต้องไม่เหมือนหรือคล้ายหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่
ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 หรือขัดระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 9) ข้อ 38 และเมื่อได้รับจองชื่อบริษัทมหาชนแล้ว ให้สั่งพิมพ์ใบแจ้งผลการ
จองชื่อบริษัทมหาชนจ ากัด ใช้เป็นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน 
5. กรณีแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ผู้ขอจดทะเบียนต้องแนบส าเนารายงานการประชุมที่มีมติ
ให้เพ่ิมทุน หรือลดทุน หรือแปลงมูลค่าหุ้น (แล้วแต่กรณี) ประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
วิธีการและเงื่อนไข 
1. ค าขอจดทะเบียนต้องมีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และต้องพิมพ์เป็นภาษาไทย 
2. ผู้ขอจดทะเบียนต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นท่ีอยู่และสถานที่ติดต่อ อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
3. ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ โดยมีหนังสือรับรองการลงลายมือชื่อของบุคคล
ดังกล่าวแสดงต่อนายทะเบียนด้วย เว้นแต่กรณีตาม 3.2 ให้ผู้รับรองลงลายมือชื่อไว้ในค าขอจดทะเบียน 

3.1 นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หรือนายต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจ
เอกขึ้นไป ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ (โตยต้องท าตามแบบหนังสือรับรองลายมือชื่อ 
แบบ บมจ.404 ก าหนด) 

3.2 ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชนจ ากัดไว้กับ
นายทะเบียน 

3.3 หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว ส าหรับกรณีลงลายมือ
ชื่อในต่างประเทศ 



3.4 บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาหรือพ านักอาศัยไม่ว่าในฐานะใดๆ มี
อ านาจรับรองลายมือชื่อ ทั้งนี้ โดยมีค ารับรองของบุคคลตาม 3.3 รับรองลายมือชื่อของผู้รับรองลายมือชื่อด้วย
(ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 3) 
4. การยื่นส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของ
ส าเนาเอกสารทุกหน้า 

หมายเหตุ : 
1. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในบันทึกดังกล่าว   มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้มายื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
2. กรณียื่นค าขอจดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า พิจารณาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือแล้ว ทางกรมจะแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
3. กรณียื่นค าขอจดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาด าเนินการอาจไม่เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2558 ที่ก าหนดไว้ 1 ชั่วโมง 55 นาท ี

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ชั้น 4 ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 
โทรศัพท ์ 0 2547 5153 โทรสาร 0 2547 5153 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

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

สถานที่ให้บริการ 
ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชน
และธุรกิจพิเศษ กองทะเบียนทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000/ไปรษณีย์  
(ในการส่งทางไปรษณีย์ ผู้ยื่นค าขอต้องส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบ
รับ และให้ถือว่าวันที่การยื่นค าขอไปถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันที่ยื่น  
ค าขอนั้น) 
 

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

 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 115 นาท ี

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา/แจ้งผล 
 

80 นาที กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/ช าระค่าธรรมเนียม/บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดท าหนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
  

25 นาที กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนลงนามในเอกสารและส่งมอบให้ผู้ขอจดทะเบียน 
  

10 นาที กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบค าขอจดทะเบียน (แบบบมจ.101) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบบมจ.001) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้เฉพาะแบบ บมจ.001 หน้าที่ 1) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

วัตถุประสงค์ (แบบบมจ.002) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ 
โดยพิมพ์วัตถุประสงค์ท้ังหมดที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว) 
 

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

4) 
 

รายการจดทะเบียน ข้อ 6 ที่ตั้งส านักงาน (แบบ บมจ.005) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีย้ายจังหวัดที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยพิมพ์ที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขาให้ครบถ้วน) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

ใบแจ้งผลการจองชื่อบริษัทมหาชนจ ากัด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 
 

ข้อบังคับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท 
 

- 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/44AC09AC6A149136A4102EE4B4103AE6/n55ni0um.jya.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/44AC09AC6A149136A4102EE4B4103AE6/z2u30dyw.eqb.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/44AC09AC6A149136A4102EE4B4103AE6/41dw3mb1.bti.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/44AC09AC6A149136A4102EE4B4103AE6/rynfkjen.mbc.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/44AC09AC6A149136A4102EE4B4103AE6/z0ufk335.1jw.pdf


ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2.ข้อบังคับต้องดีดหรือตีพิมพ์เป็นภาษาไทย ใช้กระดาษหน้าเดียวและมี
หมายเลขประจ าหน้าและจ านวนหน้าทั้งหมดไว้ที่มุมขวาด้านบนของทุก
หน้า 
3. ให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียน ลงลายมือชื่อรับรองข้อความถูกต้องที่
ด้านล่างของทุกหน้า) 
 

7) 
 

ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีที่มีการเพิ่มทุนหรือลดทุนหรือแปลงมูลค่าหุ้น 
โดยให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า) 
 

- 

8) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ) 
 

- 

9) 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจที่ต้องได้รับความเห็นชอบก่อน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ธุรกิจที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
เช่น 
- ธุรกิจธนาคาร เงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ บริหารสินทรัพย์ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย   
- ธุรกิจประกันวินาศภัย ประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย 
นายหน้าประกันชีวิตต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย  
- ธุรกิจหลักทรัพย์ ซื้อขายล่วงหน้า ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ธูรกิจจัดหางาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน 
- ธุรกิจขายตรง, ตลาดแบบตรง ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ธุรกิจน าเที่ยวต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น) 
 

- 

10) 
 

หนังสือชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการและการประชุมรวมทั้งมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ได้น ามาจดทะเบียน หรือ ส าเนารายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีวาระและมีมติที่ได้น ามาจดทะเบียน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

- 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/44AC09AC6A149136A4102EE4B4103AE6/5a24br3e.u0b.pdf


ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (1.กรณีท่ีการประชุมผู้ถือหุ้นมิได้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุม หรือ มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ได้มีการส่งให้นายทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว 
2. หนังสือชี้แจงให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ชี้แจง 
3. กรณีส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กรรมการผู้ขอจด
ทะเบียนรับรองความถูกต้องทุกหน้า) 
 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (ภายหลังจัดตั้งบริษัท

แล้ว) 
 

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
 

2) ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท 
(เฉพาะกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท) 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

3) หนังสือรับรอง ฉบับละ  ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  

4) รับรองส าเนาเอกสาร หน้าละ 
  

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) โทรศัพท์ :  Call Center 1570  

  

2) เว็บไซต์  :  www.dbd.go.th  
  

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

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com  
 

http://www.dbd.go.th/
http://www.1111.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com


แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

หมายเหตุ 
1. การยื่นค าขอจดทะเบียนในช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ของทุกปีระยะเวลาด าเนินการอาจเพ่ิมขึ้น    
อันเป็นผลท าให้ผู้รับบริการอาจต้องรอคอยนานขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่มีปริมาณการยื่นค าขอ           
จดทะเบียนมากกว่าปกต ิ
2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียน จะต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 37 วัน เนื่องจากจะต้อง
พิจารณาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม โดยการนับระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและ
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 13/05/2561 

http://www.info.go.th/

