ดูตวั อย่างการกรอกแบบพิมพ์
การจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมชือ่ บริษทั จากัดและดวงตราสาคัญ
กรณีที่บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท บริษัทจะต้องดาเนินการแก้ไขชื่อบริษัท โดยจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชือ่ )
ออกหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้

โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ทอ้ งทีอ่ ย่างน้อย 1 คราว
และ ส่งทางไปรษณียต์ อบรับหรือส่งมอบถึงตัวผูถ้ อื หุน้
ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 14 วัน หรือตามที่
กาหนดในข้อบังคับ

จัดประชุมผู้ถอื หุ้น
โดยทีป่ ระชุมมีมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ไม่ตากว่
่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

จัดทาคาขอจดทะเบียน/ยืน่ ขอจดทะเบียน
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ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) มีดงั นี้
1. กรรมการของบริษัทจองชื่อนิติบุคคล *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ
และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้ องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ระบุ
วาระการประชุมเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราสาคัญของบริษัท รวมทั้ง แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อ)
ที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน
การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เ ริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่ง คาบอกกล่าว
ทางไปรษณี ย์ ตอบรั บ หรื อ วั น ที่ ล งพิ ม พ์โ ฆษณาในหนั งสื อ พิม พ์ ซึ่ง เป็น วั นที่ ด าเนิ นการหลั งสุ ด เป็ น วัน แรก
แห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกาหนดระยะเวลานั้น
3. ในการลงมติให้แก้ไขชื่อ และตราสาคัญของบริษัท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อ)
ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ ต่ากว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. จั ด ทาคาขอจดทะเบี ย น รายการแก้ ไขเพิ่มเติม หนังสื อบริค ณห์ ส นธิข้อ 1. (ชื่อบริ ษัท) โดยให้
กรรมการตามอานาจที่จดทะเบียนไว้เป็นผู้ขอจดทะเบียนแล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
5. ในกรณี ที่ บริ ษั ทจดทะเบี ยนตราส าคั ญไว้ โดยระบุ ชื่ อบริ ษั ทไว้ ในตรา บริ ษั ทต้ องจดทะเบี ยนแก้ ไข
ตราสาคัญให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ด้วย ให้ระบุรายการแก้ไขตราสาคัญไว้ในคาขอจดทะเบียนเดียวกับการแก้ไขชื่อบริษัท
ข้อมูลทีต่ ้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) และดวงตรา
1. ชื่อบริษัทที่ได้เปลี่ยนใหม่
2. ดวงตราสาคัญใหม่
เอกสารหลักฐานทีต่ ้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชือ่ ) และดวงตรา
1. คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
5. หนังสือบริคณห์สนธิ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชาระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
6. หลั ก ฐานการให้ ความเห็ น ชอบจากหน่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้อง (ใช้เ ฉพาะในการประกอบธุ รกิ จที่ มี
กฎหมายพิเศษควบคุม)
7. สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคาขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
8. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
9. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกหรือชาระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตร
หรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
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กรณีการยื่นคาขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดทาคาขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download
จาก www.dbd.go.th
ค่าธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทจากัดและดวงตราสาคัญ
2. หนังสือรับรอง
รายการละ
3. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
ฉบับละ
4. รับรองสาเนาเอกสารคารับรองจดทะเบียน
หน้าละ

500
40
100
50

บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวั ฒนะ (ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของสานักงานพาณิชย์จังหวัด
ในพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษ
ควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน
ณ สานักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่ง ใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่ น ขอจดทะเบียนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า)
(2) บริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดซึ่งบริษัทนั้น มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ยื่นจดทะเบี ยนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตวั อย่างการกรอกแบบพิมพ์

