
 

 

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 
  

การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรอื อ านาจกรรมการ 
 

ขั้นตอนจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อ านาจกรรมการ 
 
  
กรณีนัดประชุมผู้ถือหุ้น  
 
 
ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์
ท้องที่อย่างน้อย 1 คราว และส่ง
ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบ
ถึงตัวผู้ถือหุ้น  
 
 
 
จัดประชุมผู้ถือหุ้น  
-  มีมติให้ถอดถอนกรรมการออกจากต าแหน่ง  
-  แต่งตั้งกรรมการใหม่  
-  แก้ไขอ านาจกรรมการ  
  
 
 
 
 
 
 

            กรณีนัดประชุมคณะกรรมการ 
 
 
   
 
 
 
  
 จัดประชุมคณะกรรมการ  
-  แต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งนอกจากการออกตามวาระ  
-  แก้ ไขอ านาจกรรมการ (เฉพาะกรณี ที่ มี
ข้อบังคับก าหนดให้คณะกรรมการสามารถมีมติ
ก าหนดอ านาจกรรมการได้เท่านั้น)  
 
  
  
  
  
      
  

   
จัดท าค าขอจดทะเบียน/ยื่นจดทะเบียน 

  
  

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
 
 หมายเหตุ: เมื่อกรรมการของบริษัทย่ืนใบลาออกต่อบริษัท บริษัทจะต้องจัดท าค าขอย่ืนจดทะเบียน  

    ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออกหรือวันที่การลาออกมีผล  

ก่อนวันประชุมไมน่้อย
กว่า 7 วัน หรือตามที่
ก าหนดในข้อบังคับ 

การแก้ไขกรรมการ 
ต้องยื่นจดทะเบียน

ภายใน 14 วันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ 

https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj5.pdf
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ในกรณีที่กรรมการของบริษัทต้องการออกจากต าแหน่งกรรมการและบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่

แทนพร้อมทั้งประสงค์จะแก้ไขอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนบริษัทนั้น บริษัทจะต้อง    
จัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้วแต่กรณี เพ่ือมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่
ลาออกพร้อมทั้งมีมติให้แก้ไขอ านาจกรรมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการด้วย   

การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออ านาจกรรมการ ต้องให้กรรมการผู้มีอ านาจ
ตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กรรมการจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  
 
การด าเนินการในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
1.1 การแต่งตั้งกรรมการ 

(1) แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
(2) แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ 

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับกรรมการเดิมท่ีออกไป  
กรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติมจากจ านวนกรรมการที่มีอยู่เดิม จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เท่านั้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่  
1.2 กรรมการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้  

(1) ครบก าหนดวาระ ในการประชุมสามัญประจ าปีแต่ละปี กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
จ านวนหนึ่งในสาม (โดย 2 ปีแรก หลังจากตั้งบริษัทถ้ามิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้วิธีการจับสลากออก 
ส่วนปีถัดไป (ปีที่ 3) ให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่ง) และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ 
ที่ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกจากต าแหน่งจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกก็ได้  

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ป.พ.พ. มาตรา 1151 และมีมติ
แต่งตั้งกรรมการใหม่แทน *การปลดกรรมการออกจากต าแหน่งจะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น*  

(3) ออกจากต าแหน่งกรรมการโดยมีหนังสือลาออกถึงบริษัท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1153/1  
(4) ตาย  
(5) ล้มละลาย ป.พ.พ. มาตรา 1154  
(6) ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ป.พ.พ. มาตรา 1154  

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ 
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ บางครั้งก็จะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการ

แทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอ านาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย หรือบางครั้งไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกรรมการ แต่บริษัทประสงค์จะแก้ไขอ านาจกรรมการเพ่ือให้การบริหารงานคล่องตัว หรือรัดกุม 
มากยิ่งขึ้น ก็ด าเนินการแก้ไขอ านาจกรรมการเพียงอย่างเดียวก็ได้  

การแก้ไขอ านาจกรรมการนั้น จะต้องอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้   
เว้นแต่ ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอ านาจลงมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจ

กรรมการได้ ก็ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ 
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ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออ านาจกรรมการ  

1. ชื่อกรรมการออกจากต าแหน่ง 
2. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืน ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการที่

เข้าใหม่ 
3. อ านาจกรรมการที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ *ดูตัวอย่างการก าหนดอ านาจกรรมการ* 

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออ านาจกรรมการ  
1. ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบ บอจ.1) 
2. แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม (แบบ บอจ.4) 
4. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) ใช้เฉพาะกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ 
5. หลักฐานการอนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจ

ที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)  
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน 
7. ส าเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)  
8. ค าสั่งศาล (ถ้ามี)  
9. ส าเนาบัตรประจ าตัวของกรรมการที่ลงชื่อในค าขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจ าตัว* 
10. ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน* 
11. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอ านาจให้

บุคคลอื่นด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)  
ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง

ความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง  
 

แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th 
 
 
ค่าธรรมเนียม 

1. การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อ านาจกรรมการ 500  บาท  
2. หนังสือรับรอง รายการละ 40  บาท 
3. รับรองส าเนาเอกสาร หน้าละ 50  บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_b_intro01.pdf
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/
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สถานที่จดทะเบียน  

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

2. ส านักงานแห่งใหญ่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่จังหวัดอ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบี ยนได้ที่
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 

 
 

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 

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_boj5.pdf

