
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน ลดทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ของบริษัทจ ำกัด (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
วิธีการลดทุน 
บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต ่าลง แต่ต้องคงเหลือไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 5 บาท หรือลด

จ่านวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ โดยอาศัยมติพิเศษของที ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จะลดทุนของบริษัทให้เหลือต ่ากว่าจ่านวนหนึ งในสี 
ของทุนทั้งหมดไม่ได ้

การแก้ไขเปลี ยนแปลงเกี ยวกับทุนต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ด้วย โดยให้ด่าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื อมีมติพิเศษให้ลดทุนและแก้ไขเพิ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้อง
กับทุนที ลด โดยส่งค่าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที  อย่าง
น้อยหนึ งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องระบุวาระการประชุมเรื องลดทุนและแก้ไขเพิ มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 5. ที ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน (การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุม ให้เริ มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที 
ส่งค่าบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ งเป็นวันที ด่าเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่ง
ระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งก่าหนดระยะเวลานั้น ) 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1 ในการลงมติพิเศษให้ลดทุนและให้แก้ไขเพิ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากไม่ต ่ากว่าสามในสี ของจ่านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
2.2 การลดทุนจะลดโดยการลดมูลค่าหุ้นหรือจ่านวนหุ้นก็ได ้
2.3 จ่านวนทุนที ลดจะลดลงไปให้เหลือต ่ากว่าหนึ งในสี ของทุนไม่ได ้

3. ให้ยื นจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน ภายใน 14 วันนับจากวันที ประชุมมีมติพิเศษให้ลดทุน 
4. การบอกกล่าวเจ้าหนี ้
เมื อที ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้ลดทุน และจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุนแล้ว บริษัทต้องประกาศโฆษณาการลด

ทุนในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที อย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ของบริษัท เพื อให้เจ้าหนี้ทราบการ
ลดทุนและมีสิทธิคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที บอกกล่าว 

5. เมื อพ้นก่าหนด 30 วัน หากไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน ให้จัดท่าค่าขอจดทะเบียน ยื นขอจดทะเบียนลดทุนและจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน)ให้สอดคล้องกับจ่านวนทุนที ลด 

 

หลักเกณฑ์ในการยื นขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค่าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค่าขอที ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย

เครื องพิมพ์ดีด หรือเครื องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื อทุกหน้า 
2. การลงลายมือชื อในค่าขอจดทะเบียน กรรมการผู้มีอ่านาจเป็นผู้ลงชื อในค่าขอจดทะเบียนกระท่าได้ตามวิธี ดังนี้ 

2.1 การลงลายมือชื อในค่าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี ้

(1) นายทะเบียน โดยต้องแสดงบัตรประจ่าตัวต่อนายทะเบียนเพื อตรวจสอบ 
(2) พนักงานฝ่ายปกครอง ต่ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ งประจ่าอยู่ในท้องที ที ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล่าเนาอยู่ สามัญ

สมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ผู้ท่าบัญชีที เป็น
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที ได้ด่าเนินการขึ้นทะเบียนกับกรม หัวหน้าส่านักงานบัญชี หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการของ
ส่านักงานบัญชีคุณภาพที ได้ด่าเนินการแจ้งรายชื อไว้กับกรม และผู้รับใบอนุญาตท่าการเปน็ผู้บังคับหลักประกัน 



2.2 การลงลายมือชื อในค่าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี ้

(1) เจ้าหน้าที ผู้มีอ่านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส่านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ซึ งรับผิดชอบการด่าเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที ผู้ได้รับมอบหมายให้ท่าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ 

(2) บุคคลซึ งสามารถให้การรับรองที สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
(3) บุคคลที ควรเชื อถือได้สองคนมาลงลายมือชื อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื อผู้นั้นจริง 

3. การยื นขอจดทะเบียนท่าได้ 2 วิธี คือ 
3.1 ช่องทาง walk-in สามารถด่าเนินการได้ ดังนี้ 

(1) จองชื อนิติบุคคลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และให้ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องพิมพ์ (Print out) ใบแจ้งผลการ
จองชื อจากระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื อยอมรับข้อตกลงตามข้อความที ปรากฏในใบแจ้งผลการจองชื อ และแนบ
ไปกับค่าขอจดทะเบียน 

(2) กรอกข้อมูลและรายละเอียดในแบบฟอร์มค่าขอจดทะเบียนด้วยวิธีการพิมพ์ให้ครบถ้วนและให้
ผู้เกี ยวข้องลงลายมือชื อในค่าขอ 

(3) น่าไปยื นจดทะเบียน ณ จุดบริการของกระทรวงพาณิชย์ ซึ งมีทั้งหมด 87 แห่งทั วประเทศ 
(4) เมื อนายทะเบียนตรวจพิจารณาค่าขอแล้วเห็นว่า ค่าขอจดทะเบียนมีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง ให้

ผู้ขอจดทะเบียนช่าระค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการ 
(5) นายทะเบียนจะสั งรับจดทะเบียนพร้อมออกหนังสือรับรองและใบส่าคัญเป็นหลักฐาน 

3.2 ช่องทาง e-Registration แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
3.2.1 ผู้ประกอบการที ต้องการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องด่าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี ้

(1) ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Registration) เพื อรับชื อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) 
ผ่านทางเว็บไซต์ (www.dbd.go.th) เพื อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนและลงลายมือชื ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ยืนยันตัวตนเพื อใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Authentication) ด้วยตนเองหรือมอบอ่านาจให้
บุคคลอื นมายืนยันตัวตนต่อหน้านายทะเบียน นอกจากนี้ยังสามารถยืนยันตัวตนด้วย Personal Certificate ของ TOT 
CAT หรือ Thai Digital ID โดยไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนต่อหน้านายทะเบียน 
*กรณีผู้ใช้บริการมาแสดงตัวด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ่าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ  
*กรณีมอบอ่านาจ ให้ส่งส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนหรือส่าเนาหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณีของผู้ใช้บริการพร้อม
รับรองส่าเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอ่านาจแสดงบัตรประจ่าตัวประชาชน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของผู้รับมอบอ่านาจ
ในแบบค่าขอรับชื อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และปิดอากรแสตมป์/ช่าระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท 

(3) เปิดใช้งาน (Activation) หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งรหัสยืนยันการเปิดใช้งาน 
(Activate Code) ทางอีเมล์ เพื อให้ผู้ใช้บริการท่าการยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งนี้ต้องใช้ Activation Code เพื อยืนยันการ
เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ (ภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้รับอนุญาต) 

3.2.2 การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(1) จัดท่ารายการค่าขอจดทะเบียนนิติบุคคล และยื นค่าขอ ทางเว็บไซต์ (www.dbd.go.th) 
(2) ลงนามค่าขอด้วยลายมือชื ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนายทะเบียนตรวจสอบค่าขอจดทะเบียนแล้ว

จะแจ้งกลับทางอีเมล์ให้ผู้ประกอบการลงนามค่าขอด้วยลายมือชื ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) ช่าระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่างๆ ที กรมเปิดให้บริการ ได้แก่ บัตรเครดิต เคาน์เตอร์ธนาคาร 

เครื องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) และอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ทั้งนี้ การช่าระเงินดังกล่าว สามารถช่าระเงินได้
ผ่าน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย 

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


(4) รับเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบเอกสารกระดาษ ได้แก่ ใบส่าคัญการจดทะเบียน ใน
รูปแบบเอกสารกระดาษ ซึงจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที อยู่ที ผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้ และใบเสร็จรับเงิน
ช่าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากขอ) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด่าเนินงานตามคู่มือจะเริ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที ค่าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที จะจัดท่าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที ต้อง
ยื นเพิ มเติม โดยผู้ยื นค่าขอจะต้องด่าเนินการแก้ไขและ/หรือยื นเอกสารเพิ มเติมภายในระยะเวลาที ก่าหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื นค่าขอละทิ้งค่าขอ โดยเจ้าหน้าที และผู้ยื นค่าขอหรือผู้ได้รับมอบอ่านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบส่าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื นค่าขอหรือผู้ได้รับมอบอ่านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้่า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ชั้น 4 ถนนนนทบุรี อ่าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการก่าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที ยง) 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่านักงานพฒันาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ ์
ทาวเวอร ์ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ่าหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1, 67 , 69 โทรสาร : 0 2446 8191 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการก่าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที ยง) 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที  78/13 
ถนนพระราม 6 (สี แยกประดพิัทธ)์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41 , 45 โทรสาร : 0 2618 3343-4 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการก่าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที ยง) 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชา 
คอมเพล็ก (ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 (เยื้องสน.สุทธิสาร)โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 
โทรสาร : 0 2276 7263/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการก่าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที ยง) 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่านักงานพฒันาธุรกิจการค้าเขต 4 (ถนนสี พระยา) อาคารอามีโก้ทาว
เวอร ์ชั้น GB เลขที  388 ถนนสี พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร                 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการก่าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที ยง) 



สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) อาคาร
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร ์โซน A ชั้น 2 เลขที  735-
735/ 1-8 ถนนศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250 โทรศัพท์ : 0 2108 6076 โทรสาร : 0 2108 6076 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการก่าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที ยง) 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการก่าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที ยง) 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง 
(แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน เกาะสมุย)  
(กรณีที ตั้งส่านกังานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการก่าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที ยง) 
 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ศูนย์ e-Registration Support Center (ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
จดทะเบียนออนไลน์/ให้ค่าปรึกษาแนะน่า/สอบถามข้อมูลเกี ยวกับ 
จดทะเบียนออนไลน์ 
โทรศัพท์ : 02 547 5995-9 , 02 547 4483-4  
โทรสาร : 02 547 4459  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการก่าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที ยง) 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpage
s/home.xhtml  
/เวป็ไซต์และช่องทางออนไลน์  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั วโมง 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 85 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล 
 
 

50 นาท ี กองทะเบียนธุรกิจ 
 

https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml


ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียนและรับช่าระค่าธรรมเนียม / 
เจ้าหน้าที บันทึกข้อมูลเข้าระบบ /จัดเตรียมใบส่าคัญแสดงการ
จดทะเบียน / หนังสือรับรอง / ส่าเนาเอกสาร   

25 นาท ี กองทะเบียนธุรกิจ 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / ส่งมอบใบส่าคัญ
แสดงการจดทะเบียน / หนังสือรับรอง / ส่าเนาเอกสารให้ 
ผู้ยื นค่าขอ 
 

10 นาท ี กองทะเบียนธุรกิจ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

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

 
ค ำขอจดทะเบยีนบริษัทจ ำกดั (แบบ บอจ.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กองทะเบียนธุรกิจ 

2) 
 

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

กองทะเบียนธุรกิจ 

3) 
 

แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจ ำกดั 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กองทะเบียนธุรกิจ 

4) 
 

หลักฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะบริษัทที ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือนายหน้า
ประกันภัย) 
 

- 

5) 
 

หลักฐำนกำรอนุญำตให้ลดทนุ จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธรุกิจประกันภยั แล้วแต่กรณี แต่กรณ ี
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีจดทะเบียนลดทุนเฉพาะบริษัทที  ประกอบธุรกิจ
เงินทุน หรือหลักทรัพย์ หรือเครดิตฟองซิเอร์ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือ
ประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย) 
 

- 

6) 
 

หนังสือบรคิณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติม (ช ำระค่ำอำกรแสตมป์ 50 บำท) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 
 

กองทะเบียนธุรกิจ 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B55C60CAC4B3B5CF86173797CA524D9D/1569944358/form_boj1%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B55C60CAC4B3B5CF86173797CA524D9D/1569944379/form_boj4%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B55C60CAC4B3B5CF86173797CA524D9D/1569944396/form_bj_certify%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B55C60CAC4B3B5CF86173797CA524D9D/1569944436/form_memo_edit_new%5b2%5d.pdf


ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
7) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของกรรมการที ลงชื อในค่าขอจดทะเบียน (ใชก้รณีผู้ขอจด
ทะเบียนไม่ได้มายื นค่าขอด้วยตนเอง) 
 

กระทรวงมหาดไทย 

8) 
 

หลักฐำนกำรเป็นผูร้ับรองลำยมือชื่อ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื นค่าขอด้วยตนเอง) 
 

- 

9) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ผนึกหรือช ำระค่ำอำกรแสตมป์ 10 บำท) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื นค่าขอด้วยตนเอง) 
 

กองทะเบียนธุรกิจ 

 

ค่ำธรรมเนียม 
 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) กำรจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน ลดทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 5 (ทุน)   

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
  

2) หนังสือรับรอง ฉบับละ 
 (1 ฉบับ 5 รายการ รายการละ 40 บาท) 
 

 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
  

3) รับรองส ำเนำเอกสำร หน้ำละ 
  

 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
 

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

 

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th  
 

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

4) ศูนย์รับเรื องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต่าบลคลองเกลือ อ่าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  
ศูนย์รับเรื องร้องเรียนส่าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center 
/ Email : Fad.pacc@gmail.com   

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B55C60CAC4B3B5CF86173797CA524D9D/1569944462/form_bj_powner%5b1%5d.pdf
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 ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) การจดทะเบียนลดทุนบริษัทจ่ากัด 

  
 
หมำยเหต ุ

1. ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาค่าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ มเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับค่าขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที เกี ยวข้อง
ยื นเป็นหลักฐานเท่านั้น ซึ งการด่าเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพาณิชย์จังหวัด 
ผู้อ่านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อ่านวยการส่านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี และให้ผู้อนุญาตรายงาน
ตามแบบรายงานที ก่าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 11) 

2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาด่าเนินการเพิ มจาก 85 นาที เป็น 37 วันเนื องจาก
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที ได้รับเพิ มเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ มนับเมื อได้รับเอกสารหรือ
พยานหลักฐาน ที เกี ยวข้องครบถ้วน 
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