การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานของบริษัทจากัด
การจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้ง สานักงานของบริษัท จากัดมีหลายกรณี ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานสาขา
ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่นั้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
2. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น
1. การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้ งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ตามกฎหมาย
ไม่ได้กาหนดไว้ว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนั้น ในการจดทะเบียน
รายการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้ง สานั กงานแห่ งใหญ่ จึงไม่ต้องอ้างอิงมติที่ประชุม แต่ห ากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือที่
ประชุมคณะกรรมการมีมติให้แก้ไข จะระบุรายละเอียดการประชุมในคาขอจดทะเบียนด้วยก็ได้
2. การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น ตามกฎหมาย
กาหนดว่าจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (สานักงานของ
บริษัท) ว่าจะย้ายสานักงานไปตั้งอยู่จังหวัดใด ดังนั้น ในการจดทะเบียนจะต้องอ้างอิงมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (สานักงานของบริษัท) และจดทะเบียน
รายการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่อีกรายการหนึ่งด้วย

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
จัดทาคาขอจดทะเบียน/ยื่นขอจดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
1. ทีต่ ั้งแห่งใหม่ของสานักงานแห่งใหญ่ 2. รหัสประจาบ้าน
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
1. คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4. หลักฐานการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้ง สานักงานแห่งใหญ่หรือสานักงานสาขาจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
5. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
6. สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคาขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
7. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
8. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)
หมายเหตุ การแก้ไขเพิ่มเติมสานักงานสาขาให้ใช้เอกสารตามข้างต้น ยกเว้นข้อ 5
ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบี ยนทุ กฉบั บ ต้ องให้ ผู้ ขอจดทะเบี ยนอย่ างน้ อยหนึ่ งคนรั บรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตร
หรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th
ค่าธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานของบริษัทจากัด
2. หนังสือรับรอง
3. รับรองสาเนาเอกสารคาขอจดทะเบียน

รายการละ
หนาละ

500 บาท
40 บาท
50 บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. สานักงานแห่งใหญ่ที่จดทะเบียนเดิมตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียน
ธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนน นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง
6 เขต *ดูรายละเอียด*
2. สานักงานแห่ งใหญ่ที่จดทะเบี ยนตั้งอยู่จังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียนได้ที่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่บริษัทมีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ รวมถึงสาขาของสานักงานพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่
เศรษฐกิจสาคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
3. ยื่น จดทะเบี ย นทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตัวอย่างการกรอกคาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยูใ่ นจังหวัดเดียวกัน

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น
1.แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 (สานักงานของบริษัท)
2.แก้ไขเพิ่มเติมสานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราว
และ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น
ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 14 วัน หรือตามที่
กาหนดในข้อบังคับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยที่ประชุมมีมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จัดทาคาขอจดทะเบียน/ยื่นขอจดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (สานักงานของบริษัท) มีดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ
และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องระบุ
วาระการประชุมเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสื อบริคณห์ ส นธิ ข้อ 2. (สานั กงานของบริษัท) ที่ต้องการจะแก้ไข
ให้ครบถ้วน การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคาบอกกล่าว
ทางไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อ วัน ที่ ล งพิ ม พ์ โฆษณาในหนั งสื อ พิ ม พ์ ซึ่ งเป็ น วั น ที่ ด าเนิ น การหลั งสุ ด เป็ น วั น แรก
แห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกาหนดระยะเวลานั้น
2. ในการลงมติพิเศษให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2. (สานักงานของบริษัท) ต้องลงมติ
ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากไม่ ต่ ากว่าสามในสี่ ข องจ านวนเสี ย งทั้ งหมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
3. จัดทาคาขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 2. (สานักงานของบริษัท)
และรายการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา โดยให้กรรมการตามอานาจที่จดทะเบียนไว้
เป็นผู้ขอจดทะเบียน
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (สานักงานของบริษัท)
ที่ตั้งแห่งใหม่ของสานักงานแห่งใหญ่
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ2. (สานักงานของบริษัท)
1. คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4. หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชาระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
5. หลักฐานการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่หรือสานักงานสาขา จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
6. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
7. สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคาขอจดทะเบียน
*ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
8. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
*ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
9. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบ
อานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกหรือชาระค่าอากรแสตมป์ 10 บาทด้วย)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตร
หรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th

ค่าธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา
2. หนังสือรับรอง
3. รับรองสาเนาเอกสารคาขอจดทะเบียน

รายการละ
หนาละ

500 บาท
40 บาท
50 บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. สานักงานแห่งใหญ่ที่จดทะเบียนเดิมตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียน
ธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนน นนทบุรี 1 จังหวั ดนนทบุรี หรือสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง
6 เขต *ดูรายละเอียด*
2. สานักงานแห่ งใหญ่ที่จดทะเบี ยนตั้งอยู่จังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียนได้ที่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่บริษัทมีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ รวมถึงสาขาของสานักงานพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่
เศรษฐกิจสาคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
3. ยื่น จดทะเบี ย นทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตัวอย่างการกรอกคาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2.
(สานักงานของบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น

ตัวอย่างการกรอกคาขอ
ตัวอย่างการกรอกคาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
ตัวอย่างการกรอกคาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2.
(สานักงานของบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น

