
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.

ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :อบต.หว้ยเขยง่ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่ค าขอจด

ทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการภายในเวลา 30 วนันับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 

 

2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้  

 

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอ

จดทะเบยีน 

 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืดาวนโ์หลดจาก 

www.dbd.go.th 

 

หมายเหตขุัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ /หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่

สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่

ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค า

ขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่อง

ดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
 

(1) ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยเขยง่  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (ไมม่พัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :60 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 

 

3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี - 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์

ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี - 
 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูป้ระกอบพาณชิยกจิพรอ้มลงนาม
รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูป้ระกอบพาณชิยกจิพรอ้มลงนาม
รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้ส านกังานแหง่

ใหญโ่ดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนามและใหม้ี
พยานลงชือ่รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืส าเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่หรอื

เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม

ยนิยอมพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

6) 

 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณชิยกจิและสถานทีส่ าคญั

บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร  
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

 

 

 

 

 



คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีม (คร ัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 

 

 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) รอ้งเรยีนณชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิย์  

(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7)) 

3) โทรศพัท ์: Call Center 1570 

(หมายเหต:ุ -) 

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

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 


