
คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนมติพิเศษใหเ้พ่ิมทุน/เพิ่มทุน/ แกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธขิอ้ 5 (ทุน)  
                             ของบริษัทจํากัด 
หนว่ยงานท่ีให้บริการ :  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กระทรวงพาณิชย ์
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์การเพ่ิมทุน 
การเพ่ิมทุนของบริษัทจะกระทําได้โดยการออกหุ้นใหม่โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากรายการเกี่ยวกับทุนของบริษัทอยู่ในรายการ
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ดังน้ันหากมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงทุนจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ด้วยโดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติพิเศษให้เพ่ิมทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน)ให้สอดคล้องกับทุนที่เพ่ิม 
    1.1 ส่งคําบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยทางไปรษณีย์ตอบรับและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหน่ึงคราว                 
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและให้ระบุวาระการประชุมเรื่องการเพ่ิมทุนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) รวมทั้งให้ระบุทุนที่เพ่ิมและหนังสือบริคณห์สนธิที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วนการนับระยะเวลาบอกกล่าว                
นัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคําบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซ่ึงเป็น
วันที่ดําเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาและการประชุมจะมี ข้ึนได้ในวันถัดจากวันส้ินสุดแห่งกําหนดระยะเวลานั้น 
    1.2 ในการลงมติเพ่ิมทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ํากว่าสามในส่ีของ                 
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
2. การเพ่ิมทุนต้องออกหุ้นใหม่ในมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้เดิม 
3. หุ้นที่ออกใหม่ต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นน้ันๆถือหุ้นอยู่คําเสนอต้องทําเป็นหนังสือแจ้งไปยัง                 
ผู้ถือหุ้นทุกคนให้ระบุจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะซ้ือได้และกําหนดวันที่จะต้องแจ้งหากพ้นวันดังกล่าวแล้วยังไม่ตอบรับการจองซื้อหุ้น
เพ่ิมทุนจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว 
4. เมื่อพ้นกําหนดไปแล้วไม่มีการตอบรับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นปฏิเสธไม่ซ้ือหุ้นที่เพ่ิมทุนให้ขายหุ้นน้ันแก่ผู้ถือหุ้นคนอื่นหรือกรรมการ 
รับซ้ือไว้เองก็ได้ 
5. หุ้นที่ออกใหม่จะขายให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ 
6. หุ้นที่ออกใหม่ถ้าชําระด้วยส่ิงอ่ืนนอกจากตัวเงินต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยต้องระบุรายละเอียดของส่ิงที่นํามาชําระค่าหุ้น
ให้ชัดเจน 
วิธีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแบ่งเป็นดังน้ี 
1. กรณียังไม่ได้ขายหุ้นออกใหม่ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุนภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมมีมติพิเศษ 
2. กรณีที่ขายหุ้นออกใหม่เป็นคราวๆให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุนภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมมีมติพิเศษและจดทะเบียน 
เพ่ิมทุนตามจํานวนหุ้นที่ขายได้พร้อมทั้งจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที่เพ่ิม (ในการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที่เพ่ิมเป็นคราวๆไปน้ันจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการประชุมคราว
เดียวกับการประชุมมติพิเศษเพิ่มทุนก็ได้) 
3. กรณีขายหุ้นออกใหม่ทั้งหมดในคราวเดียวกันให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ             
ข้อ 5.(ทุน) พร้อมกันทั้งน้ีจะต้องจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุนภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนในกรณีที่ต้องการ                 
ออกหุ้นใหม่ในมูลค่าที่ต่างจากมูลค่าเดิมจะต้องจัดประชุมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (มูลค่าหุ้น) โดยให้แก้ไขมูลค่าหุ้น (แปลงมูลค่าหุ้น) 
ก่อนแล้วจึงมีมติเพ่ิมทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวสามารถพิจารณาในการประชุมคราวเดียวกันได้ 
หลักเกณฑ์ในการย่ืนขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ดีดหรือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือช่ือทุกหน้า 
2. การลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนกรรมการผู้มีอํานาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ลงช่ือในคําขอจดทะเบียนกระทําได้ตามวิธีดังน้ี 
    (1) การลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ 
        (1.1) นายทะเบียนโดยต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อนายทะเบียนเพ่ือตรวจสอบ 



        (1.2) พนักงานฝ่ายปกครองตํารวจช้ันผู้ใหญ่ซึ่งประจําอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลําเนาอยู่สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญ
แห่งเนติบัณฑิตยสภาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลที่กําหนดไว้ตามประกาศสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลางเร่ืองกําหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดจะลงลายมือช่ือต่อหน้าได้ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ 
(ฉบับที่ 4) 
    (2) การลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนในต่างประเทศผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าบุคคลดังต่อไปน้ี 
        (2.1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบ                 
การดําเนินงานณประเทศน้ันหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนบุคคลดังกล่าวหรือ 
        (2.2) บุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศน้ัน 
        (2.3) บุคคลที่ควรเช่ือถือได้สองคนมาลงลายมือช่ือรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือช่ือผู้นั้นจริง 
3. การย่ืนขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (มูลค่าหุ้น) ในกรณีที่ต้องการแปลงมูลค่าหุ้นพร้อมกับการขอจดทะเบียนมติพิเศษ
ให้เพ่ิมทุนน้ันให้ผู้ขอจดทะเบียนจัดทําคําขอจดทะเบียน 2 คําขอคือ 
    3.1 คําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) และ 
    3.2 คําขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุนเพ่ิมทุนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) โดยให้ย่ืนจดทะเบียนพร้อมกันทั้ง 2 คําขอ 
***การย่ืนจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุนจะต้องย่ืนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุน*** 
4. การย่ืนขอจดทะเบียนทําได้ 2 วิธีคือ 
   4.1 ยื่นคําขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียนโดยกรรมการจะไปย่ืนขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืน
ไปดําเนินการแทนก็ได้ (กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นไปดําเนินการแทนต้องมีผู้รับรองลายมือช่ือ) 
   4.2 ยื่นคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนก่อนและเมื่อผ่านการตรวจและตอบรับ             
ว่าคําขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนส่ังพิมพ์ (print out) เอกสารคําขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี) หลังจากนั้นก็นําไปยื่นขอจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (คําขอ 
จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือนนับแต่วันที่ย่ืนคําขอเข้ามาในระบบ) 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งน้ีในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืน                
คําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวดัน้ัน)) 
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอํานวยความสะดวกทางการค้า 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต 38/12 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  
ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155)) 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินนํ้า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช้ัน 4  
ถนนนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1,67,69 โทรสาร : 0 2446 8191)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ 
ช้ัน 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  10700 
(กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41,45 โทรสาร : 0 2618 3343-4)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13  
ถนนพระราม 6 (ส่ีแยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 (กรณีที่ตั้ง
สํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 0 2276 7263))
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) 
ช้ัน 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้องสน.สุทธิสาร) 
(กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์ช้ัน G เลขที่ 222 
ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (กรณีที่ตัง้สํานักงาน
แห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2348 3803-5 โทรสาร : 0 2348 3806)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ช้ัน 4 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 (กรณีที่ตั้ง
สํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ช้ัน 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี
กรุงเทพฯ 10210 (กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณียื่นคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th 
เป็นการย่ืนเพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนก่อนเท่านั้น)) 
www.dbd.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)) 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินนํ้า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช้ัน 4  
ถนนนนทบุรีอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 (กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ไปรษณีย์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  



ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (กรณีที่ตั้งสํานักงานแหง่ใหญ่อยู่ในเขต
จังหวัดนั้น)/ไปรษณีย์ 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :1.5 ช่ัวโมง 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -) 

50 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
ภูเก็ต 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมณช่องการเงิน 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต 

 
3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / 
จัดเตรียมหนังสือรับรอง / สําเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

25 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบหนังสือรับรอง / 
สําเนาเอกสารให้ผู้ย่ืนคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากดั (แบบบอจ.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเตมิและ/หรือมติพิเศษ (แบบบอจ.4) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ติดอากรแสตมป์ 50 บาท) 

- 

5) 
 

หลักฐานการรับชําระค่าหุ้นท่ีบริษัทออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 
เอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพ่ือรับรองหรือแสดงว่าบริษัทจํากดั
ได้รับชําระเงินค่าหุ้นแล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนทําให้มทีุนเกินกว่า  
5 ล้านบาทโดยชําระเงินค่าหุ้นด้วยเงิน) 

- 

7) 
 

เอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพ่ือรับรองหรือแสดงฐานะ 
ทางการเงินของผู้ถือหุ้นทุกคน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบริษัทมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการตัวแทนจําหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลจดทะเบียนเพ่ิมทุน )

- 

8) 
 

หนังสือช้ีแจงยืนยันการรับชําระเงินค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินของบริษทัจํากดั 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุนทําให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 
5 ล้านบาทโดยชําระเงินค่าหุ้นด้วยทรัพย์สิน)

- 

9) 
 

หลักฐานซึ่งแสดงว่าบริษัทจํากดัเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุนทําให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 
5 ล้านบาทโดยชําระเงินค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่มีทะเบียนโดยให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่วันที่นายทะเบียน 
มีคําส่ังรับจดทะเบียน) 

- 

10) 
 

บัญชีแสดงรายละเอียดและมลูค่าทรัพย์สินท่ีนํามาลงทุน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุนทําให้บริษทัมีทุนจดทะเบียน 
เกินกว่า 5 ล้านบาทโดยชําระเงินค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอ่ืฎน 
นอกจากอสังหาริมทรัพย์หรือทรพัย์สินที่มีทะเบียนโดยให้จัดส่งภายใน  
90 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมคํีาส่ังรับจดทะเบียน) 

- 

11) 
 

หลักฐานการอนุญาตให้เพ่ิมทุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แล้วแต่กรณ ี
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ( ใช้กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินทุนหรือหลักทรัพย์หรือ 
เครดิตฟองซิเอร์จดทะเบียนเพ่ิมทุน) 

- 

12) 
 

หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและ
ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัยแล้วแตก่รณ ี
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ( ใช้กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้า

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ประกันภัย) 

13) 
 

หนังสือช้ีแจงว่าท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นได้มมีติกําหนดสภาพและบุริมสทิธ์ิ 
แห่งหุ้นน้ันๆ ว่าเป็นสถานใดเพียงใด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุนที่ออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นบุรมิสิทธิ์ 
โดยไม่ได้จดทะเบียนข้อบังคับหรือจดทะเบียนข้อบังคับแต่ไม่ได้กําหนด
ชนิดของหุ้นไว้) 

- 

14) 
 

คําสั่งศาลให้ล้มละลาย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีพ้ืนฟูกิจการ ) 

กรมบังคับคด ี

15) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นคําขอด้วยตนเอง) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

16) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงช่ือในคําขอจดทะเบียน 
/ กรณีบริษัทที่มวีัตถุประสงค์ประกอบกิจการตัวแทนจําหน่ายสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วจดทะเบียนเพ่ิมทุนให้แสดงบัตรประจําตัวของ 
ผู้ขอจดทะเบียนกรรมการผู้ถือหุ้นทุกคนและผู้รับมอบอํานาจ (ถ้าม)ี*) 

กรมการปกครอง 

17) 
 

หลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมอืช่ือ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นคําขอด้วยตนเอง) 

- 

18) 
 

หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีส่งคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาทางไปรษณีย์) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) จดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุน 

(หมายเหต:ุ -) 
ค่าธรรมเนียม 400 บาท 

2) เพ่ิมทุนคิดตามทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมทุกจํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
(หมายเหตุ: (เศษของ 100,000 บาทให้คิดเป็น 100,000 บาท 
ทั้งน้ี รวมกันไม่ให้เกิน 250,000 บาท))

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
 

3) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 



ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
4) หนังสือรับรอง     ฉบับละ 

(หมายเหต:ุ -) 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

5) รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน   หน้าละ 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมายเหต:ุ -) 
2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 
3) เว็บไซต์  : http://www.moc.go.th/phuket 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม์ 
1) ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหตุ 
1. ในกรณีมีเหตุผลสมควรการพิจารณาคําขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมได้
โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับคําขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เก่ียวข้องยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น                 
ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพาณิชย์จังหวัดผู้อํานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแล้วแต่กรณีและให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่กําหนดแนบท้ายระเบียบให้นาย
ทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯข้อ 11) 
2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการเพ่ิมจาก 1.5 ช่ัวโมงเป็น 37 วันเนื่องจากจะต้องปฏิบัติตาม
ข้ันตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพ่ิมเติมทั้งน้ีการนับระยะเวลาเร่ิมนับเมื่อได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 


