
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) ของบริษัทจ ำกัด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว ต่อมาบริษัทต้องการประกอบกิจการค้าเพ่ิมเติมจากวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ 
หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการบางอย่าง บริษัทจะต้องด าเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ โดยจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุท่ีประสงค)์ แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุท่ีประสงค)์ มีดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติพิเศษ โดยส่งค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณา    
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ระบุวาระการประชุมเรื่องแก้ไข
เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน (การนับระยะเวลา
บอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งค าบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวั นที่ลงพิมพ์
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นวันที่ด าเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาและการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจาก
วันสิ้นสุดแห่งก าหนดระยะเวลานั้น) 

2. ในการลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ ากว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. จัดท าค าขอจดทะเบียนแล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

หลักเกณฑ์ในกำรยื่นขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 

2. การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน กรรมการผู้มีอ านาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ลงชื่อในค าขอจดทะเบียน
กระท าได้ตามวิธี ดังนี้ 

(1.1) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

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

สมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลที่
ก าหนดไว้ตามประกาศส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่อง ก าหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจ ากัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) 

(2.1) 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
ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) หลังจากนั้นก็น าไปยื่นขอจดทะเบียน     
ที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือน    
นับแต่วันที่ยื่นค าขอเข้ามาในระบบ) 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่อง        
ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
จะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น
หลักฐาน 

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  
โทรศัพท์ : 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 
โทรศัพท์ : 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 
เป็นการยื่นเพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อนเท่านั้น) 
 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

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


สถำนที่ให้บริกำร 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 
ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
(เฉพาะค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว) 
(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) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1.25 ชั่วโมง 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล  
 

50 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียนและรับช าระค่าธรรมเนียม / เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ /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) 
 

แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ระบุวัตถุที่ประสงค์ท้ังหมดทุกข้อ) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/BC047286B224B7BFA73D4CB02DE1238D/jsrki2yo.sqy.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/BC047286B224B7BFA73D4CB02DE1238D/4520xrnn.icf.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/BC047286B224B7BFA73D4CB02DE1238D/rtnoipxj.hmh.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/BC047286B224B7BFA73D4CB02DE1238D/lngh0ktd.z3d.pdf


ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
5) 

 
หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ปิดอากรแสตมป์ 50 บาท) 
 

- 

6) 
 

แบบ สสช. 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) 
 

หลักฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะการประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ 
บริหารสินทรัพย์) 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

8) 
 

หลักฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ประกันชีวิต 
นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต) 
 

- 

9) 
 

หลักฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า ) 
 

- 

10) 
 

หลักฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบจำกกรมกำรจัดหำงำน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะการประกอบธุรกิจจัดหางาน ) 
 

กรมการจัดหางาน 

11) 
 

หลักฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบจำกกรมกำรค้ำภำยใน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะการประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น) 
 

กรมการค้าภายใน 

12) 
 

หลักฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะการประกอบธุรกิจขายตรง ธุรกิจตลาดแบบตรง ) 
 
 

- 

13) 
 

หลักฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบจำกกรมกำรท่องเที่ยว 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะการประกอบธุรกิจน าเที่ยว ) 
 
 

กรมการท่องเที่ยว 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/BC047286B224B7BFA73D4CB02DE1238D/s3tzrgte.2ni.pdf


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

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนกรรมการที่ลงชื่อในค าขอจด
ทะเบียน ***กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการ
ตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือบริษัทท่ีมีวัตถุท่ีประสงค์
ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วจะแก้ไข
เพ่ิมเติมวัตถุที่ประสงค์ใดๆ ให้แสดงบัตรประจ าตัวของผู้ขอจดทะเบียน 
กรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคน และผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี)) 
 

กรมการปกครอง 

15) 
 

หลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน) 
 

กรมการปกครอง 

16) 
 

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

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

17) 
 

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

- 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.  ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 

 

2) หนังสือรับรอง      ฉบับละ  ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
 

3) รับรองส ำเนำเอกสำร     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) 
 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/BC047286B224B7BFA73D4CB02DE1238D/zytypbok.f2s.pdf
http://www.dbd.go.th/


แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

2) แบบ ว. 1 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม 
  

3) แบบ ว. 2 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ 
  

4) แบบ ว. 3 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
  

5) แบบ ว. 4 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบเกษตรกรรม 
  

6) แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบธุรกิจส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค 
  

 
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 
เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพ่ิมเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อ
ได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 04/11/2559 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj10.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v1.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v2.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v3.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v4.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v5.pdf
http://www.info.go.th/

