
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของบริษัทมหำชนจ ำกัด (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ ์

เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี ้
1. แต่งต้ังกรรมการเพิ่ม หรือ แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
2. กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เช่น ครบก าหนดตามวาระแล้วไม่ได้กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีก หรือกรรมการลาออก 

หรือกรรมการตาย หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีค าสั่งให้ออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย หรือ พ้นต าแหน่งตามที่ข้อบังคับก าหนดไว้ 

วิธีการและเง่ือนไข 
1. บริษัทต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยครบถ้วนและถูกต้อง และค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบต้อง

จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย 
2. กรรมการผูข้อจดทะเบียนต้องมีถิ่นที่อยู่และสถานที่ติดต่อในราชอาณาจักรไทย 
3. ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือลงลายมือต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ 

โดยมีหนังสือรับรองการลงลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว แสดงต่อนายทะเบียนด้วย เว้นแต่กรณีตาม 3.2 ให้ผู้รับรองลายมือชื่อ  
ลงชื่อไว้ในค าขอจดทะเบียน 

3.1 นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หรือนายต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอกขึ้นไป 
ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ (โดยต้องท าตามแบบหนังสือรับรองลายมือช่ือ แบบ บมจ.404 ก าหนด 

3.2 ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชนจ ากัดไว้กับนายทะเบียน 
3.3 หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประจ า

อยู่ ณ ประเทศอื่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว ส าหรับกรณีลงลายมือชื่อในต่างประเทศ 
3.4 บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาหรือพ านักอาศัยไม่ว่าในฐานะใดๆ มีอ านาจ

รับรองลายมือช่ือ ทั้งนี้ โดยมีค ารับรองของบุคคลตาม 3.3 รับรองลายมือช่ือของผู้รับรองลายมือชือ่ด้วย 
(ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 3) 

4. การยื่นส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของส าเนา
เอกสารทุกหน้า 

หมายเหตุ : 
1. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม 
โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะ
ถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนา
บันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้มายื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

2. กรณียื่นค าขอจดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า พิจารณาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือแล้ว ทางกรมจะแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ยื่นค าขอ ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

3. กรณียื่นค าขอจดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาด าเนินการอาจไม่เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ที่ก าหนด 115 นาท ี



ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
สว่นจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ชั้น 4 ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0 2547 5153 โทรสาร 0 2547 5153 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
สง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  11000 
(ในการส่งทางไปรษณีย์ ผู้ยื่นค าขอต้องส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ตอบรับและให้ถือว่าวันที่การยื่นค าขอไปถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
วันที่ยื่นค าขอนั้น) 
/ไปรษณีย ์ 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 115 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา / แจ้งผล 
  

80 นาท ี กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ช าระค่าธรรมเนียม / บันทกึ
ข้อมูลเข้าระบบ / จัดท าหนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

25 นาท ี กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม  

10 นาท ี กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
แบบค ำขอจดทะเบียน (แบบ บมจ.101) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รำยกำรจดทะเบียน ข้อ 3 รำยละเอียดของกรรมกำร (แบบ 
บมจ.005) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (พิมพ์รายชื่อและรายละเอียดที่อยู่ของกรรมการทั้งหมดโดย
ลงลายมือช่ือเฉพาะกรรมการที่เข้าใหม)่ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

http://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/DB26254A319905BD6A03DD04A7933911/1569869258/form_%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%88101.pdf
http://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/DB26254A319905BD6A03DD04A7933911/1569869284/form_%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%88005.pdf
http://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/DB26254A319905BD6A03DD04A7933911/1569869284/form_%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%88005.pdf


ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3) 

 
ส ำเนำใบลำออก 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.เฉพาะกรณีกรรมการลาออก โดยให้กรรมการผู้ขอ 
จดทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. กรณีส าเนาใบลาออกเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ส่งค าแปลเป็น 
ภาษาไทย และให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนรับรองค าแปลถูกต้อง) 
 

- 

4) 
 

ส ำเนำใบมรณบัตร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. เฉพาะกรณีที่กรรมการตาย โดยให้กรรมการผู้ขอ 
จดทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. กรณีส าเนาใบมรณบัตร เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แปลเป็นภาษาไทย 
และให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียน รับรองค าแปลถูกต้อง) 
 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผนึกหรือช าระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท 
พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 
 

หนังสือใหค้วำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลกำรประกอบ
ธุรกิจที่ต้องไดร้ับควำมเห็นชอบก่อน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ธุรกิจที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
เช่น - ธุรกิจธนาคาร เงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ บริหารสินทรัพย์ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ธุรกิจประกนัวินาศภัย ประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้า 
ประกันชีวิต ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย 
- ธุรกิจหลักทรพัย์ ซื้อขายล่วงหน้า ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
- ธุรกิจจัดหางาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน 
- ธุรกิจขายตรง ตลาดแบบตรง ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น) 
 

- 

7) 
 

หนังสือชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรและกำรประชุม รวมทั้งมติของที่
ประชุมผูถ้ือหุน้ตำมที่ได้น ำมำจดทะเบียน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นมิไดเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุม หรือมีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่มิไดก้ าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ได้มีการส่งให้นายทะเบียนไว้ล่วงหนา้แล้ว 
2. หนังสือช้ีแจงให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ชี้แจง) 

- 

http://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/DB26254A319905BD6A03DD04A7933911/1569869361/form_%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88.pdf


ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) กรรมกำรเข้ำใหม่ คนละ 

 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 

2) กรรมกำรออก (รวมทุกคน)  ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
 

3) หนังสือรับรองฉบับละ  ค่ำธรรมเนียม 200 บาท   

4) รับรองส ำเนำเอกสำร หน้ำละ 
 

 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

 

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th  
  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

4) ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
- 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 ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมำยเหต ุ
1. การยื่นค าขอจดทะเบียนในช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ของทุกปีระยะเวลาด าเนินการอาจเพิ่มขึ้นอันเป็นผล

ท าให้ผู้รับบริการอาจต้องรอคอยนานขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่มีปริมาณการยื่นค าขอจดทะเบียนมากกว่าปกติ 
2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียน จะต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 37 วัน เนื่องจากจะต้องพิจารณาเอกสาร

หลักฐานเพิ่มเติม โดยการนับระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 26/08/2563 

http://www.dbd.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com
http://www.info.go.th/

