
คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการและ / หรืออ านาจกรรมการของบริษัทจ ากัด 
หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทต้องการออกจากต าแหน่งกรรมการและบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนพร้อมทั้ง
ประสงค์จะแก้ไขอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนบริษัทนั้นบริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุม
คณะกรรมการของบริษัทแล้วแต่กรณีเพ่ือมีมติให้กรรมการออกจากต าแหน่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่ลาออก
พร้อมทั้งมีมติให้แก้ไขอ านาจกรรมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการด้วย 
 
ขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ / หรืออ านาจกรรมการจะต้องด าเนินการดังนี้ 
  1.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
     1.1 การแต่งตั้งกรรมการ 
                (1) แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
                (2) แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระกรรมการท่ีได้รับ
การแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ออกไป 
  กรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติมจากจ านวนกรรมการที่มีอยู่เดิมจะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นมีมติ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ 
    1.2 กรรมการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
   (1) ครบก าหนดวาระในการประชุมสามัญประจ าปีแต่ละปีกรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่ง
ในสาม (โดย 2 ปีแรกหลังจากตั้งบริษัทถ้ามิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้วิธีการจับสลากออกส่วนปีถัดไป (ปีที่ 3) 
ให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่ง) และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งกรรมการที่ออก
จากต าแหน่งจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกก็ได้ 
   (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนจากต าแหน่งก่อนครบวาระ (ป.พ.พ.มาตรา 1151) และมีมติแต่งตั้ง
กรรมการใหม่แทน 
                        ***การปลดกรรมการออกจากต าแหน่งจะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น*** 
   (3) ออกจากต าแหน่งกรรมการโดยมีหนังสือลาออกถึงบริษัท (ป.พ.พ. มาตรา 1153/1) 
   (4) ตาย 
   (5) ล้มละลายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ (ป.พ.พ. มาตรา 1154) 
  2.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ 
       ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบางครั้งก็จะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัทซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอ านาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วยหรือบางครั้งไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ
แต่บริษัทประสงค์จะแก้ไขอ านาจกรรมการเพ่ือให้การบริหารงานคล่องตัวหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นก็ด าเนินการแก้ไขอ านาจ
กรรมการเพียงอย่างเดียวก็ได้ 



 
การแก้ไขอ านาจกรรมการนั้นจะต้องอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัท
ก าหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอ านาจลงมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการได้ก็ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการโดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ 
 
หลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน 
1.  การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่อง
พิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 
2. การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนกรมการผู้มีอ านาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ลงชื่อในค าขอจดทะเบียนกระท า
ได้ตามวิธีดังนี้ 
   (1) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ 
       (1.1) นายทะเบียนโดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายทะเบียนเพ่ือตรวจสอบ 
       (1.2) พนักงานฝ่ายปกครองต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่สามัญสมาชิกหรือ
สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลที่ก าหนดไว้ตาม
ประกาศส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางเรื่องก าหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดจะลง
ลายมือชื่อต่อหน้าได้ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) 
  (2) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ 
       (2.1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่ง
รับผิดชอบการด าเนินงานณประเทศนั้นหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าวหรือ 
       (2.2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
       (2.3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง 
3. การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ 
4.  การยื่นขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธีคือ 
     4.1  ยื่นค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียนโดยกรรมการจะไปยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือ
มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนไปด าเนินการแทนก็ได้ 
         (1) กรณีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียนได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรีหรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต 
         (2) กรณีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอ่ืนยื่นจดทะเบียนได้ที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัทมี
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 

 
 



 
     4.2 ยื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อนและเม่ือผ่านการ
ตรวจและตอบรับว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารค าขอจดทะเบียนดังกล่าว
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) หลังจากนั้นก็น าไปยื่นขอจดทะเบียนที่ส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือนนับแต่วันที่ยื่นค าขอ
เข้ามาในระบบ) 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา  97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อม
อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  56000                   โทร. 
0 5448 4370 (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัด
นั้น) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ : (เฉพาะค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นาย
ทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลง
กรณ์ทาวเวอร์ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนีแขวงบางบ าหรุเขตบาง
พลัดกรุงเทพฯ 10700 (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร) /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ : (โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1,67,69     โทรสาร : 
0 2446 8191)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 
78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41,45   โทรสาร : 
 0 2618 3343-4)) 
 
สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชา
คอมเพล็ก (ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เ ขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310  (เยื้องสน.สุทธิสาร) (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่ง
ใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 
0 2276 7263)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ)์ อาคารวรวิทย์ชั้น 
G เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์แขวงสี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพฯ 
10500 (กรณีที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3   โทรสาร :       0 
2266 5852-3)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิล
ทาวเวอร์ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260 (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2348 3803-5   โทรสาร :        0 
2348 3806)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210 (กรณี
ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2   โทรสาร :       0 
2143 7924)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน



ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 76 จังหวัด (กรณีท่ีตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น)/ไปรษณีย์ 
(หมายเหตุ: -) 
 

ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
www.dbd.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 
(หมายเหตุ: (กรณียื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.dbd.go.th เป็นการยื่นเพ่ือให้นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อนเท่านั้น)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง 

สถานที่ให้บริการ 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าชั้น 4 ถนนนนทบุรี  อ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/
ไปรษณีย์ 
(หมายเหตุ: (เฉพาะค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นาย
ทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าชั้น 4 ถนนนนทบุรีอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2547 5155   โทรสาร :           0 
2547 5155)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :1.5 ชั่วโมง 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล 
(หมายเหตุ: -) 

50 นาที ส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดพะเยา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม ณ ช่องการเงิน 
(หมายเหตุ: -) 
 

5 นาที ส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดพะเยา 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ / 
จัดเตรียมหนังสือรับรอง / ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

25 นาที ส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดพะเยา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบหนังสือรับรอง / 
ส าเนาเอกสารให้ผู้ยื่นค าขอ 
 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที ส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดพะเยา 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบบอจ.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบบอจ.4) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

รายละเอียดกรรมการ (แบบก.) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีมีกรรมการเข้าใหม่) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หลักฐานการอนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการใหม่จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้วแต่กรณี 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
เงินทุนหรือหลักทรัพย์หรือเครดิตฟองซิเอร์หรือธนาคารพาณิชย์หรือ
ประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย) 

6) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวกรรมการที่ลงชื่อในค าขอจดทะเบียน
และกรรมการเข้าใหม่ทุกคน 
***กรณีบริษัทมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลให้แสดงบัตรประจ าตัวของผู้ขอจดทะเบียนกรรมการผู้
ถือหุ้นทุกคนและผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี)***) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

ใบมรณบัตร 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีกรรมการถึงแก่กรรม) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

ค าสั่งศาลให้ล้มละลาย 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีพ้ืนฟูกิจการ) 

กรมบังคับคดี 

9) 
 

หลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง) 

- 

10) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

11) 
 

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ  (กรณีส่งค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาทางไปรษณีย์) 

- 



 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) กรรมการออกจากต าแหน่ง (ไม่ว่ากี่คน) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

2) กรรมการเข้าใหม่คนละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

3) อ านาจกรรมการ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

4) หนังสือรับรอง      ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
 
 

5) รับรองส าเนาเอกสาร     หน้าละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
(หมายเหตุ: -) 

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

3) ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา 97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
56000 โทร. 0 5448 4370 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300)) 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลองเกลือ  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
11120 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 

1. ในกรณีมีเหตุผลสมควรการพิจารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่ง
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับค าขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้นซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้า
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
แล้วแต่กรณีและให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียน
กลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯข้อ 11) 
    2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเพ่ิมจาก 1.5 ชั่วโมงเป็น 37 วัน
เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพ่ิมเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อได้รับ
เอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงาน  :  การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการและ / หรืออ านาจกรรมการของบริษัทจ ากัด 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน  :  กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ  : จดทะเบียน 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนบริษัท 
 2) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทพ.ศ.2554 
ระดับผลกระทบ  : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ  :  ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 1.25 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 13/08/2015 14:34 
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