ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ก่อนจัดตั้งบริษัทจากัด
เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดตั้งบริษัท จำกัด หำกผู้เริ่มก่อกำร
ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อบริษัท) ข้อ 2. (สำนักงำนของบริษัท) ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์
ของบริ ษั ท ) ข้ อ 5. (ทุ น /หุ้ น /มู ล ค่ ำหุ้ น ) ข้ อ 6. (ผู้ เริ่ม ก่ อ กำร) ก็ ส ำมำรถท ำได้ โดยให้ ผู้ เริ่ม ก่ อ กำรทุ ก คน
ให้ควำมยินยอมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจากัด
ผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงกันแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ผู้เริ่มก่อการจัดทาคาขอจดทะเบียน

ยื่นจดทะเบียน
ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนตั้งบริษัทจากัด ต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. ผู้เริ่มก่อกำรทุกคนตกลงกันที่จะแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
2. จัดทำคำขอจดทะเบียน
3. ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนำยทะเบียน
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ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
กำรจดทะเบี ย นหนั งสื อ บริค ณห์ ส นธิ ผู้ ขอจดทะเบี ยนจะต้อ งเตรีย มข้ อมูล ดังต่อไปนี้ เพื่ อกรอก
ในคำขอจดทะเบียนและเอกสำรประกอบกำรจดทะเบียน คือ
1. ชื่อของบริษัท (กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ) *ดูหลักเกณฑ์กำรจองชื่อนิติบุคคล*
2. จังหวัดที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่ (กรณีแก้ไขจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่)
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจกำรค้ำ (กรณีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์)
*ดูหลักเกณฑ์กำรกำหนดวัตถุที่ประสงค์*
4. ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้น (กรณีแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรเกี่ยวกับทุน)
5. ชื่ อ ที่ อ ยู่ อำชี พ และจ ำนวนหุ้ น ที่ ผู้ เริ่ม ก่ อ กำรจองซื้ อ ไว้ (กรณี แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ผู้ เริ่ม ก่ อ กำร)
กำรจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้เริ่มก่อกำร จะต้องมีผู้เริ่มก่อกำรเดิมเหลืออยู่ไม่น้อยกว่ำสำมคน
กรณี ที่จดทะเบี ย นหนังสือบริคณหสนธิไวมีผูเริ่มก่อกำร 3 คน หำกตองกำรเปลี่ยนตัวผู เริ่มก่อกำร
ตองดำเนินกำรแกไขหนังสือบริคณหสนธิโดยใหจัดทำคำขอจดทะเบียน 2 คำขอ ยื่นจดทะเบียนคนละวันกัน คือ
ค ำขอแรก ยื่ น จดทะเบี ย นเพิ่ ม ผู้ เริ่ ม ก่ อ กำร โดยผู้ เริ่ ม ก่ อ กำรเดิ ม และผู้ เริ่ ม ก่ อ กำรที่ เข้ ำใหม่ ต้ อ ง
ลงลำยมือชื่อในคำขอจดทะเบียนด้วย
คำขอหลัง ยื่นจดทะเบียนให้ผู้เริ่มก่อกำรออก โดยผู้เริ่มก่อกำรที่คงอยู่ทั้งหมดต้องลงลำยมือชื่อใน
คำขอจดทะเบียนทุกคน (ไม่น้อยกว่ำ 3 คน)
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2 ใช้เฉพำะหน้ำแรก)
3. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) กรณีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
4. ใบแจ้งผลกำรจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอำยุ (ใช้เฉพำะกรณีเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท)
5. หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของผู้เริ่มก่อกำรทุกคนพร้อมลำยมือชื่อ
6. สำเนำบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อกำรที่เข้ำใหม่ทุกคน (ใช้ในกรณีเพิ่มผู้เริ่มก่อกำร)
7. สำเนำบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อกำรที่ลงชื่อเป็นผู้ขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
8. สำเนำหลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ (ถ้ำมี) *ดูหลักเกณฑ์กำรลงลำยมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
9. หนังสือมอบอำนำจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สำมำรถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนำจ
ให้บุคคลอื่นดำเนินกำรแทนโดยทำหนังสือมอบอำนำจและผนึกอำกรแสตมป์ 10 บำท)
ส ำเนำเอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบี ย นทุ ก ฉบั บ ต้ อ งให้ ผู้ ข อจดทะเบี ย นอย่ ำ งน้ อ ยหนึ่ ง คน
รับรองควำมถูกต้อง ยกเว้นสำเนำบัตรประจำตัวหรือหลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน
ให้ผู้เป็นเจ้ำของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่ำงน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th
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ค่าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
2. รับรองสำเนำเอกสำร

หนำละ

500
50

บำท
บำท

สถานที่จดทะเบียน
1. หน่วยงำนในสังกัดของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหำนคร จำนวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (สนำมบินน้ำ) สำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
เขต 1-6 (ปิ่ นเกล้ ำ พหลโยธิน รั ชดำภิ เษก สี่ พระยำ บำงนำ และแจ้งวั ฒนะ (ศูนย์รำชกำรเฉลิ มพระเกี ยรติ 80
พรรษำ)) และในส่วนภูมิภำคที่สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสำขำของสำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยำ หัวหิน และเกำะสมุย
ยกเว้น กำรขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจกำรซึ่งมีกฎหมำยพิเศษ
ควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้ำ ห้องเย็น ไซโล นำยหน้ำประกันภัย บริหำรสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน
ณ สำนักงำนบริกำรจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจำกัดที่มีสำนัก งำนแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (สนำมบินน้ำ)
(2) บริษัทจำกัดที่มีสำนักงำนแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดซึ่งบริษัทนั้น มีสำนักงำนแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ยื่ น จดทะเบี ย นทำงระบบจดทะเบี ยนนิ ติ บุ คคลทำงอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Registration) ที่ เว็ บ ไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

