การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัด
การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัดมีหลายกรณี ไดแก การแกไขเพิ่มเติมที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญ การแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานสาขา
ในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญนั้น แบงได 2 ประเภท คือ
1. แกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยที่ตั้งแหงใหมอยูในจังหวัดเดียวกัน
2. แกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยที่ตั้งแหงใหมยายไปตั้งอยูจังหวัดอื่น
การแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยที่ตั้งแหงใหมอยูในจังหวัดเดียวกันตาม
1.กฎหมายไมไดกําหนดไววาจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนั้น
ในการจดทะเบียนรายการแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญจึงไมตองอางอิงมติที่ประชุม แตหากที่ประชุม
ผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติใหแกไข จะระบุรายละเอียดการประชุมในคําขอจดทะเบียนดวยก็ได
การแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยที่ตั้งแหงใหมยายไปตั้งอยูจังหวัดอื่นตาม
2. กฎหมายกําหนดวาจะตองมีการประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติพิเศษใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 2
(สํานักงานของบริษัท) วาจะยายสํานักงานไปตั้งอยูจังหวัดใด ดังนั้น ในการจดทะเบียนจะตองอางอิงมติที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อขอจดทะเบียนรายการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 2 (สํานักงานของบริษัท) และ
จดทะเบียนรายการแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหมอีกรายการหนึ่งดวย

ขัน้ ตอนการจดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมทีต่ ง้ั สํานักงานแหงใหญ
โดยทีต่ ง้ั แหงใหมอยูใ นจังหวัดเดียวกัน
จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ ขอจดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

2
ขอมูลที่ตองใชในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ
ที่ตั้งแหงใหมของสํานักงานแหงใหญ
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ
1.คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2.แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3.รายการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4.หลักฐานการอนุญาตใหแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญหรือสํานักงานสาขาจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ (ใชเฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
5.แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
6.สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน
*ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจําตัว*
7.สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
*ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
8.หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเองก็มอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมปดวย)
หมายเหตุ การแกไขเพิ่มเติมสํานักงานสาขาใหใชเอกสารตามขางตน ยกเวนขอ 5
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือ
Download จากเว็บไซต www.dbd.go.th
คาธรรมเนียม
1.จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานใหญ และหรือสํานักงานสาขา
400 บาท
2.หนังสือรับรอง
ฉบับละ
200 บาท
3.รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน
หนาละ
50 บาท
สถานที่จดทะเบียน
1.สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนไดที่ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาทั้ง 6 เขต
*ดูรายละเอียด*
2.สํานักงานแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาจังหวัดที่บริษัทมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู
3.ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซต www.dbd.go.th
*ดูคําแนะนําการจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต*

ดูตวั อยางการกรอกคําขอจดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมทีต่ ง้ั สํานักงานแหงใหญ
โดยทีต่ ง้ั แหงใหมอยูใ นจังหวัดเดียวกัน
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมทีต่ ง้ั สํานักงานแหงใหญ
โดยทีต่ ง้ั แหงใหมยา ยไปตัง้ อยูจ งั หวัดอืน่
1.แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 2 (สํานักงานของบริษัท)
2.แกไขเพิ่มเติมสํานักงานแหงใหญและ/หรือสาขา

ออกหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
กอนวันประชุมไมนอย
กวา 14 วัน หรือตามที่
กําหนดในขอบังคับ
โดยลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทองที่อยางนอย 1 คราว
และ สงทางไปรษณียตอบรับหรือสงมอบถึงตัวผูถือหุน

จัดประชุมผูถือหุน
โดยที่ประชุมมีมติพิเศษดวยคะแนนเสียงขางมาก
ไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ ขอจดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

4
ขั้นตอนการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 2. (สํานักงานของบริษัท) มีดังนี้
1.จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติพิเศษ โดยสงคําบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนทางไปรษณียตอบ
รับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวกอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน โดยตอง
ระบุวาระการประชุมเรื่องแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 2. (สํานักงานของบริษัท) ที่ตองการจะแกไขให
ครบถวน การนับระยะเวลาบอกกลาวนัดประชุมใหญผูถือหุน ใหเริ่มนับตั้งแตวันถัดจากวันที่สงคําบอกกลาว
ทางไปรษณียตอบรับหรือวันที่ลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพซึ่งเปนวันที่ดําเนินการหลังสุดเปนวันแรกแหง
ระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นไดในวันถัดจากวันสิ้นสุดแหงกําหนดระยะเวลานั้น
2.ในการลงมติพิเศษใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 2. (สํานักงานของบริษัท) ตองลงมติดวย
คะแนนเสียงขางมากไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
3.จัดทําคําขอจดทะเบียนรายการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 2. (สํานักงานของบริษัท)และ
รายการแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและ/หรือสาขา โดยใหกรรมการตามอํานาจที่จดทะเบียนไวเปนผู
ขอจดทะเบียน
ขอมูลที่ตองใชในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 2. (สํานักงานของบริษัท)
ที่ตั้งแหงใหมของสํานักงานแหงใหญ
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ2. (สํานักงานของบริษัท)
1.คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2.แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3.รายการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4.หนังสือบริคณหสนธิ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) จํานวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป 50 บาท
5.หลักฐานการอนุญาตใหแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญหรือสํานักงานสาขา จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ (ใชเฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
6.แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
7.สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน
*ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจําตัว*
8.สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
*ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
9.หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง ก็มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมปดวย)
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือ
Download จากเว็บไซต www.dbd.go.th
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
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คาธรรมเนียม
1. จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 2. (สํานักงานของบริษัท)
2. จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงาน
3. หนังสือรับรอง
ฉบับละ
4. รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน
หนาละ

400 บาท
400 บาท
200 บาท
50 บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนไดที่ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาทั้ง 6 เขต
*ดูรายละเอียด*
2. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาจังหวัดที่บริษัทมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู
3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซต www.dbd.go.th
*ดูคําแนะนําการจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต*

ดูตวั อยางการกรอกคําขอจดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 2.
(สํานักงานของบริษทั ) และแกไขเพิม่ เติมทีต่ ง้ั สํานักงานแหงใหญ
โดยทีต่ ง้ั แหงใหมยา ยไปตัง้ อยูจ งั หวัดอืน่
ตัวอยางการกรอกคําขอ
ตัวอยางการกรอกคําขอจดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมทีต่ ง้ั สํานักงานแหงใหญ
โดยทีต่ ง้ั แหงใหมอยูใ นจังหวัดเดียวกัน
ตัวอยางการกรอกคําขอจดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 2.
(สํานักงานของบริษทั ) และแกไขเพิม่ เติมทีต่ ง้ั สํานักงานแหงใหญ
โดยทีต่ ง้ั แหงใหมยา ยไปตัง้ อยูจ งั หวัดอืน่

