
คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.

ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซ่ึงได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นบัตั้งแต่วันทีไ่ด้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 

 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณชิย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได้ 

 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปน็เจ้าของกิจการ เปน็ผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค า

ขอจดทะเบียน 

 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก 

www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้

ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าทีจ่ะจัดท าบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้

ยื่นค าขอจะต้องด าเนนิการแกไ้ขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบนัทึกดงักล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น

ค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยืน่ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบนัทึกดงักล่าว และจะมอบส าเนาบนัทึกความ

พร่องดังกล่าวให้ผู้ยืน่ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลูเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณิชย์
ให้ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการ

ในประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการใน

ประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

ส าเนาหนังสือแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศ กรณี
นิติบุคคลต่างประเทศขอเปล่ียนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศ
ไทย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปล่ียนช่ือตัวและหรือช่ือสกุล (ถ้าม)ี 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

7) 

 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีต้ังส านักงานแห่ง

ใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจา้ของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มี
พยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเตมิที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

- 

8) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นวา่ผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือ

เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความ
ยินยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเตมิที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

- 

9) 
 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีต้ังส านักงานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเตมิที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

10) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

11) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมคร้ังละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(หมายเหต:ุ ( 02-547-4446-7))  
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมายเหต:ุ -)  
4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

(หมายเหต:ุ (053025200))  
6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหนำ้ท่ี 



ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้

ขอจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนญุาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

  
2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย ์ 

  
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้ังคบัแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ให้ผูป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบยีนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553  
  

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แตง่ตั้งพนกังานเจา้หน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552  
  
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553   
  

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    
  
8)ค าส่ังส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอ
จดทะเบียนพาณิชย์  
  
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  

  
10)ค าส่ังส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอ
จดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่ม ี

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มอืประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเปน็นิตบิุคคล

ที่ตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ อบต.ท่าวังพร้าว 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


