
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอแก้ไขรายการอ่ืน ๆ ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 การขอแก้ไขรายการอ่ืนๆที่ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการได้แก่ 
  
  กรณีขอแก้ไขที่ตั้งส านักงานโดยส่วนราชการ 
  กรณีขอเปลี่ยนชื่อ/สกุลกรรมการ 
  กรณีขอเปลี่ยนค าน าหน้านาม 
  กรณีขอเปลี่ยนลายมือชื่อ 
  กรณีขอแก้ไขชื่อที่พิมพ์ผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ช าระบัญชี 
  
 ผู้ประสงค์ยื่นขอแก้ไขรายการทางทะเบียนดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทพ.ศ. 2554 หมวด 4 การส่งเอกสารที่ไม่ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนส่วนที่ 2 
เรื่องการส่งหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนโดยมายื่นค าขอแก้ไขรายการทางทะเบียนพร้อมทั้ง 
แนบเอกสารตามท่ีก าหนดในแต่ละกรณี 
 
 การลงลายมือชื่อ 
  กรณี1.1 เอกสารประกอบยื่นค าขอทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อและรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อ านาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
  กรณี1.2 - 1.5เอกสารประกอบยื่นค าขอทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อและรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการ 
  
  
 
หมายเหตุ     :   ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ 
                    ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ  
                    บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ  
                    เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร 
                    เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่  
                    และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง 
                    ดังกล่าว  ให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 



ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 
 97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อมอ าเภอเมืองพะเยา   
จังหวัดพะเยา 56000  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: โทร. 0 5448 4370) 

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลง
กรณ์ทาวเวอร์ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนีแขวงบางบ าหรุ 
เขตบางพลัดกทม. 10700 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(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 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41 , 45  
โทรสาร :  0 2618 3343-4) 

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

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชา
คอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 (เยื้องสน.สุทธิสาร) 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(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 ถนนสุรวงศ์แขวงสี่พระยาเขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
/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-ตราดแขวงบางนา 
เขตบางนากรุงเทพฯ 10260 
/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) 
ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2  
โทรสาร :  0 2143 7924)) 

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

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง (แม่สอด
เมืองพัทยาหัวหินเกาะสมุย) (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ใน
เขตจังหวัดนั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น)) 

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

สถานที่ให้บริการ 
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ (ชั้น 3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ถนนนนทบุรีอ าเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 11000/ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2547 4389  กรณีท่ีตั้งส านักงาน
แห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :10 นาท ี
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

3 นาที ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 
2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่บันทึกรับ/จัดเก็บภาพเอกสารเข้าระบบ 
เจ้าหน้าที่แจ้งผลต่อผู้รับบริการว่าได้ท าการแก้ไขรายการ 
เสร็จสิ้นแล้ว 
(หมายเหตุ: -) 

7 นาที ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 

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

1) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับแก้ไข 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ  (เฉพาะกรณีท่ี 1.1) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองการเปลี่ยนเลขหมายประจ าบ้าน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ  (เฉพาะกรณีท่ี 1.1) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบส าคัญการเปลี่ยนค าน าหน้านามชื่อตัว/ชื่อสกุล 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ  (เฉพาะกรณีท่ี 1.2) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ   (เฉพาะกรณีท่ี 1.2 , 1.3 , 1.4 และ 1.5) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา   1  ฉบับ 
หมายเหตุ   (เฉพาะกรณีท่ี 1.2 (แทนการใช้เอกสารรายการที่ 4)) 
 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 
ใบส าคัญการเปลี่ยนค าน าหน้านาม 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา   1  ฉบับ 
หมายเหตุ  (เฉพาะกรณีท่ี 1.3) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง   1  ฉบับ 
ส าเนา     0  ฉบับ 
หมายเหตุ   (เฉพาะกรณีท่ี 1.4 (ในกรณีกรรมการ/ผู้เป็นหุ้นส่วน      
มิได้มาด าเนินการด้วยตนเอง)) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

บัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง   0 ฉบับ 
ส าเนา      1 ฉบับ 
หมายเหตุ   (เฉพาะกรณีท่ี 1.4 (ในกรณีกรรมการ/ผู้เป็นหุ้นส่วน      
มิได้มาด าเนินการด้วยตนเอง)) 

กรมการปกครอง 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

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

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th , www.moc.go.th/phayao 
(หมายเหตุ: -) 

3) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา   97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อมอ าเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา 56000  
โทร. 0 5448 4370   
(หมายเหตุ: -) 

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

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

http://www.dbd.go.th/


ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลองเกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
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 ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มขอเปลี่ยน/แก้ไขท่ีตั้งส านักงานใหญ่/ส านักงานสาขา 
(หมายเหตุ: -) 

2) แบบฟอร์มขอเปลี่ยน/แก้ไขชื่อตัวชื่อสกุล 
(หมายเหตุ: -) 

3) แบบฟอร์มขอเปลี่ยน/แก้ไขค าน าหน้านาม 
(หมายเหตุ: -) 

4) แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ 
(หมายเหตุ: -) 

5) แบบฟอร์มขอแก้ไขชื่อตัว/ชื่อสกุลที่พิมพ์ผิด 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงาน   :   การขอแก้ไขรายการอ่ืนๆที่ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน  :  กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ   : รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   : 

 
1)ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทพ.ศ.2554 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ  :  ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา) 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  :  ไม่มี 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ    : 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     82 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 135 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 52 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  :   ส าเนาคู่มือประชาชน  
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
d.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 


