
 

 

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้ังส านักงานของบริษัทจ ากัด 
 

การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานของบริษัทจ ากัดมีหลายกรณี ได้แก่ การแก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ การแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานสาขา 
 

 ในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่นั้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ   
1. แก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน   
2. แก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอ่ืน    
 

1. การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ตามกฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนั้น ในการจดทะเบียน
รายการแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่จึงไม่ต้องอ้างอิงมติที่ประชุม แต่หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่
ประชุมคณะกรรมการมีมติให้แก้ไข จะระบุรายละเอียดการประชุมในค าขอจดทะเบียนด้วยก็ได้   

2. การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอ่ืน ตามกฎหมาย
ก าหนดว่าจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติพิเศษให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (ส านักงานของ
บริษัท) ว่าจะย้ายส านักงานไปตั้งอยู่จังหวัดใด  ดังนั้น ในการจดทะเบียนจะต้องอ้างอิงมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (ส านักงานของบริษัท) และจดทะเบียน
รายการแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่อีกรายการหนึ่งด้วย 
 
 

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน 

 
 

จัดท าค าขอจดทะเบียน/ยื่นขอจดทะเบียน 
 
 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
 



 

 

ดูตัวอย่างการกรอกค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเตมิ 
ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยูใ่นจังหวัดเดียวกัน 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่  
1. ทีต่ั้งแห่งใหม่ของส านักงานแห่งใหญ่  2. รหัสประจ าบ้าน 
 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่   
1. ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบ บอจ.1) 
2. แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4) 
4. หลักฐานการอนุญาตให้แก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่หรือส านักงานสาขาจากหน่วยงาน      

ที่เก่ียวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)  
5. แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวของกรรมการที่ลงชื่อในค าขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจ าตัว* 
7. ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑก์ารลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน* 
8. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอ านาจ

ให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)  
หมายเหตุ การแก้ไขเพ่ิมเติมส านักงานสาขาให้ใช้เอกสารตามข้างต้น ยกเว้นข้อ 5 
ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง 

ความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตร
หรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง  

 
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th 
 

ค่าธรรมเนียม  
1. การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานของบริษัทจ ากัด     500  บาท 
2. หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท  
3. รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน หนาละ 50 บาท 
 

สถานที่จดทะเบียน  
1. ส านักงานแห่งใหญ่ที่จดทะเบียนเดิมตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียน

ธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนน นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 
6 เขต  *ดูรายละเอียด* 

2. ส านักงานแห่งใหญ่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่จังหวัดอ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียนได้ที่
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่บริษัทมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ รวมถึงสาขาของส านักงานพาณิชย์จังหวัด  ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจส าคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย 

3. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml 

 
 

 
 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro7.pdf
http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=48
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj6-1.pdf


 

 

 
ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 

โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอ่ืน 
 
 

1.แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 (ส านักงานของบริษัท) 
 
 

2.แก้ไขเพิ่มเติมส านักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา 
 

 
 

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องท่ีอย่างน้อย 1 คราว 

และ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 

จัดประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยท่ีประชุมมีมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 

จัดท าค าขอจดทะเบียน/ยื่นขอจดทะเบียน 
 
 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 14 วัน หรือตามที่

ก าหนดในข้อบังคับ 



 

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (ส านักงานของบริษัท) มีดังนี้  
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติพิเศษ โดยส่งค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ 

และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องระบุ
วาระการประชุมเรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (ส านักงานของบริษัท) ที่ต้องการจะแก้ไข 
ให้ครบถ้วน  การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งค าบอกกล่าว
ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ ด าเนินการหลังสุดเป็นวันแรก 
แห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีข้ึนได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งก าหนดระยะเวลานั้น  

2. ในการลงมติพิเศษให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2. (ส านักงานของบริษัท) ต้องลงมติ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน  

3. จัดท าค าขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2. (ส านักงานของบริษัท) 
และรายการแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา โดยให้กรรมการตามอ านาจที่จดทะเบียนไว้ 
เป็นผู้ขอจดทะเบียน  
 
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (ส านักงานของบริษัท)  

ที่ตั้งแห่งใหม่ของส านักงานแห่งใหญ่  
 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ2. (ส านักงานของบริษัท)  

1. ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบ บอจ.1) 
2. แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4) 
4. หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ช าระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท 
5. หลักฐานการอนุญาตให้แก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่หรือส านักงานสาขา จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)  
6. แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวของกรรมการที่ลงชื่อในค าขอจดทะเบียน 

*ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจ าตัว* 
8. ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 

*ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน* 
9. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบ

อ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและผนึกหรือช าระค่าอากรแสตมป์ 10 บาทด้วย)  
 
ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง 

ความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตร
หรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 

 
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th 
 
 
 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro7.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro8.pdf
http://www.dbd.go.th/


 

 

ค่าธรรมเนียม   
1. การจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา    500  บาท 
2. หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท  
3. รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน หนาละ 50 บาท 

 
สถานที่จดทะเบียน  

1. ส านักงานแห่งใหญ่ที่จดทะเบียนเดิมตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียน
ธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนน นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 
6 เขต  *ดูรายละเอียด* 

2. ส านักงานแห่งใหญ่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่จังหวัดอ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียนได้ที่
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่บริษัทมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ รวมถึงสาขาของส านักงานพาณิชย์จังหวัด  ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจส าคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย 

3. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml 

 

ดูตัวอย่างการกรอกค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2. 
(ส านักงานของบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 

โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอ่ืน 
  
  
 

ตัวอย่างการกรอกค าขอ 
 

ตัวอย่างการกรอกค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ 
โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน 

 
ตัวอย่างการกรอกค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2. 

(ส านักงานของบริษัท)  และแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ 
โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอ่ืน 

http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=48
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj6-2.pdf
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj6-2.pdf
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj6-1.pdf

