
คู่มือส าหรบัประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย ์(เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :   เทศบาลต าบลเวยีง  อ าเภอไชยา  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  กระทรวงพาณิชย ์
 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยื่นค าขอจด
ทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการภายในเวลา 30 วนันบัตัง้แต่วนัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรอืจะมอบอ านาจให้ผูอ้ ื่นยื่นจดทะเบยีนแทนกไ็ด้  
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชื่อรบัรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบ
ค าขอจดทะเบยีน 
4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนงัสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หน้าทีห่รอืดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  ข ัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีร่ะบุไวใ้น
คู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นี้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพจิารณาได้เจ้าหน้าทีจ่ะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานที่ต้องยื่น
เพิม่เตมิโดยผูย้ ื่นค าขอจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและ /หรอืยื่นเอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักล่าวมิ
เช่นนัน้จะถอืว่าผูย้ ื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจา้หน้าทีแ่ละผูย้ ื่นค าขอหรอืผูไ้ด้รบัมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักล่าวและจะ
มอบส าเนาบนัทกึความพรอ่งดงักล่าวใหผู้ย้ ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานทีใ่ห้บริการ 
กรงุเทพมหานครตดิต่อ 
(1) ส านกังานเศรษฐกจิการคลงักรงุเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-224-1916 หรอื 02-225-1945 
(ใหบ้รกิารกบัสถานประกอบการทกุแหง่ทีม่ทีีต่ ัง้อยูใ่นกรงุเทพมหานคร) 
หรอื 
(2) ส านกังานเขตกรงุเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: ตดิต่อส านกังานเขต 
(สถานประกอบการแหง่ใหญ่ตัง้อยูใ่นพื้นทีร่บัผดิชอบของเขตไหนใหไ้ป
ยืน่จดทะเบยีนณส านกังานเขตนัน้)/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพีกัเทีย่ง) 

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


สถานทีใ่ห้บริการ 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีอ าเภอไชยาต าบลเวยีงตดิต่อ 
ส านกังานเทศบาล 
โทรศพัท ์: 0-7743-1517 
(สถานประกอบการแหง่ใหญ่ตัง้อยูใ่นพื้นทีร่บัผดิชอบของเทศบาลหรอื
อบต.หรอืเมอืงพทัยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพทัยานัน้)/ตดิต่อ
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพีกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :  60  นาท ี

ล าดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรบัผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาท ี เทศบาลต าบลเวยีง
อ าเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หน้าทีก่ารเงนิรบัช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาท ี เทศบาลต าบลเวยีง
อ าเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
3) การพิจารณา 

นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน /เจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จดัเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบยีน/หนงัสอืรบัรอง/ส าเนา
เอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลเวยีง
อ าเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ ืน่ค าขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลเวยีง
อ าเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครฐัผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั                                 
หมายเหตุ- 
 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 



ล าดบั ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครฐัผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูป้ระกอบพาณิชยกจิพรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบา้น 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูป้ระกอบพาณิชยกจิพรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

(ต้นฉบบั) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนามและให้มี
พยานลงช่ือรบัรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงให้เหน็ว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้า
บา้นหรือส าเนาสญัญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น) 

- 

6) 
 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีส าคญั
บริเวณใกล้เคียงโดยสงัเขปพร้อมลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั                     หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้รบัมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง 
ฉบบัจริง0ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครฐัผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

9) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัจริง) 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดบั รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียม (ครัง้ละ) 

(หมายเหตุ: -) 
 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

2) ค่าธรรมเนียมคดัส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 
 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดบั ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) รอ้งเรยีนณชอ่งทางทีย่ ืน่ค าขอ 

(หมายเหตุ: -) 
2) รอ้งเรยีนต่อกองทะเบยีนธุรกจิกรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชย์ 

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

(หมายเหตุ: -) 
4) เวบ็ไซต ์ : www.dbd.go.th 

(หมายเหตุ: -) 
5) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

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

แบบฟอรม์ ตวัอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดบั ช่ือแบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 
หมายเหตุ  - 



 
ช่ือกระบวนงาน:  การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณี
ผูข้อจดทะเบยีนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:  กรมพฒันาธุรกจิการคา้กรมพฒันาธุรกจิการคา้กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บด็เสรจ็ใน
หน่วยเดยีว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ:  จดทะเบยีน 
กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงพาณิชยฉ์บบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่งก าหนดพาณิชยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่าดว้ย

ทะเบยีนพาณิชย ์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่งก าหนดพาณิชยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตัิ

ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือ่งใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือ่งแต่งตัง้พนักงานเจา้หน้าทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือ่งการตัง้ส านกังานทะเบยีนพาณิชยแ์ต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์

(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรือ่งก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2555   
8) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบยีนพาณิชยท์ี ่1/2553  เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณิชยแ์ละเลขค า

ขอจดทะเบยีนพาณิชย ์
9) ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรือ่งก าหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 
10) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบยีนพาณิชยท์ี ่1/2554 เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณิชยแ์ละเลขค า

ขอจดทะเบยีนพาณิชยจ์งัหวดับงึกาฬ 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 
พื้นท่ีให้บริการ:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 
 
 
 
 

ข้อมลูส าหรบัเจ้าหน้าท่ี 



ข้อมลูสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 
 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จ านวนค าขอทีน้่อยทีส่ดุ 0 
ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชนผูอ้ านวยการกองคลงัการจดทะเบยีนพาณิชย์(เปลีย่นแปลงรายการจด
ทะเบยีน) ตามพรบ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ.2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบุคคลธรรมดา 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


