
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอแก้ไขรำยกำรอื่น ๆ ที่ไม่ต้องจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลง (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. การขอแก้ไขรายการอ่ืน ๆ ที่ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ได้แก่ 

1.1 หนังสือขอแก้ไขชื่อตัว สกุล ที่พิมพผ์ิด 
1.2 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงลายมือช่ือกรรมการ 

  1.3 หนังสือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ชื่อตัว สกุล 
1.4 หนังสือขอเปลี่ยน/แก้ไข ค าน าหน้านาม 
1.5 หนังสือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ที่ตั้งส านกังานแห่งใหญ ่
1.6 หนังสือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข เบอร์โทรศัพท์ (New) 
1.7 ยืนยันข้อมูลภาษาอังกฤษ 
1.8 หนังสือขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก ชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจ 
1.9 หนังสือขอแก้ไขเพิ่มเติมขอ้มูล e-mail เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในนามนิติบุคคล 

2. ผู้ประสงค์ยื่นขอแก้ไขรายการทางทะเบียนดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561หมวด 4 การส่งเอกสารที่ไม่ต้องยื่นค าขอจดทะเบียน ส่วนที่  2 
เรื่อง การส่งหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน โดยมายื่นค าขอแก้ไขรายการทางทะเบียน พร้อมทั้งแนบ
เอกสารตามที่ก าหนดในแต่ละกรณี 

การลงลายมือชื่อ กรณี 1.1 - 1.4 เอกสารประกอบยื่นค าขอทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อและรับรองส าเนาถูกต้อง โดย
กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการ กรณี 1.5 - 1.9 เอกสารประกอบ ยื่นค าขอทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ
และรับรองส าเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอ านาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี         
 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว  
มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และ
จะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่วนบริหารจัดการงบการเงินข้อมูลธุรกิจ (ชั้น 3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ถนนนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
/โทรศัพท์ : 0 2547 4389  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

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

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพฒันาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณท์าวเวอร์
ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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



สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 
ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดพิัทธ)์ เขตพญาไท กทม. 10400 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชา 
คอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ)์ อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ 
ชั้น GB เลขที่ 388 ถ.สี่พระยา แขวงแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารศูนย์การค้าธัญญา
พาร์ค ถนนศรนีครินทร์ โซน A ชั้น 2 
เลขที่ 735-735/1-8 ถนนศรนีครินทร์ แขวงพฒนาการ เขตสวนหลวง 
กทม 10250/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง 
(แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน เกาะสมุย)  
(กรณีที่ตั้งส านกังานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 10 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

3 นาท ี กองข้อมูลธุรกิจ 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่บันทึกรับ/จัดเก็บภาพเอกสารเข้าระบบ 
เจ้าหน้าที่แจ้งผลต่อผู้รับบริการ ว่าได้ท าการแก้ไขรายการ
เสร็จสิ้นแล้ว 
 

7 นาท ี กองข้อมูลธุรกิจ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

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

 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพาะกรณีที่ 1.4) 
 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองกำรเปลี่ยนเลขหมำยประจ ำบ้ำน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพาะกรณีที่ 1.4) 
 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำม ชื่อตัว/ชื่อสกลุ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพาะกรณีที่ 1.3) 
 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพาะกรณีที่ 1.1 - 1.4 และ 1.7) 
 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำม 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพาะกรณีที่ 1.4) 
 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพาะกรณีที่ 1.1 - 1.7 ในกรณีกรรมการ/ผู้เป็น
หุ้นส่วนมิได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
 

กรมการปกครอง 

7) 
 

บัตรประชำชนผู้รบัมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพาะกรณีที่ 1.1 - 1.7 ในกรณีมอบอ านาจ ให้แนบ
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ 1 ฉบับ) 
 

กรมการปกครอง 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 



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) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
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 
1) หนังสือขอแก้ไขชื่อตัว สกุล ที่พิมพ์ผิด   

2) หนังสือขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อกรรมการ   

3) หนังสือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ชื่อตัว สกุล   

4) หนังสือขอเปลี่ยน/แก้ไข ค าน าหน้านาม   

5) หนังสือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ ่  

6) หนังสือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข เบอร์โทรศัพท์ (New) 
 

7) แบบยืนยันข้อมูลภาษาอังกฤษ   

8) หนังสือขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก ชื่อหรอืที่อยูเว็บไซต์ (URL)  ที่ใชในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจ 
 

9) หนังสือขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลู e-mail เพื่อใช้ในการรับช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่านในนามนิติบุคคล 
  

 

 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 25/09/2562 

http://www.dbd.go.th/
http://www.1111.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/EE6DC88FB762EDDB4C672F74F583E66D/1567175115/form_chang_name_wrong_.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/EE6DC88FB762EDDB4C672F74F583E66D/1567175689/form_chang_signature.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/EE6DC88FB762EDDB4C672F74F583E66D/1567175826/form_chang_name_new_.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/EE6DC88FB762EDDB4C672F74F583E66D/1567175015/form_chang_noun.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/EE6DC88FB762EDDB4C672F74F583E66D/1567175760/form_change_address_new_.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/EE6DC88FB762EDDB4C672F74F583E66D/1567175879/form_chang_tel.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/EE6DC88FB762EDDB4C672F74F583E66D/1567176667/confirm_name_bt2.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/EE6DC88FB762EDDB4C672F74F583E66D/1567176348/form_chang_website.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/EE6DC88FB762EDDB4C672F74F583E66D/1567176384/form_app_email4juristic.pdf
http://www.info.go.th/

