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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลี�ยนแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.

ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั คณะบคุคล และกจิการ

รว่มคา้ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตาํบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิ ซึ�งไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ หากมกีารเปลี�ยนแปลงรายการใดๆ ที�ไดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยื�นคําขอจด

ทะเบยีนเปลี�ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั �งแตว่ันที�ไดม้กีารเปลี�ยนแปลงรายการนั�นๆ  (มาตรา 13) 

 

2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยื�นจดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ื�นยื�นจดทะเบยีนแทนกไ็ด ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึ�งเป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชื�อรบัรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคาํ

ขอจดทะเบยีน 

 

4. แบบพมิพ์คาํขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอาํนาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที� หรอืดาวนโ์หลดจาก 

www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ ขั �นตอนการดาํเนนิงานตามคูม่อืจะเร ิ�มนับระยะเวลาตั �งแตเ่จา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที�ระบุไวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทั �งนี� ในกรณีที�คาํขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไม่สมบูรณ์ เป็นเหตใุห ้

ไม่สามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ที�จะจัดทาํบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิ โดยผู ้

ยื�นคาํขอจะตอ้งดาํเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยื�นเอกสารเพิ�มเตมิภายในระยะเวลาที�กําหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นั�นจะถอืวา่ผูย้ื�น

คําขอละทิ�งคําขอ โดยเจา้หนา้ที�และผูย้ ื�นคําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจจะลงนามบันทกึดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบันทกึความ

พร่องดังกลา่วใหผู้ย้ื�นคําขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
กรุงเทพมหานคร ตดิตอ่ 
(1) สาํนักงานเศรษฐกจิการคลัง กรงุเทพมหานคร  
โทรศัพท ์: 02-224-1916 หรอื 02-225-1945 
(ใหบ้รกิารกบัสถานประกอบการทุกแห่งที�มที ี�ตั �งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร) หรอื 
(2) สาํนักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่สํานักงานเขต 
(สถานประกอบการแห่งใหญต่ั �งอยู่ในพื�นที�รับผดิชอบของเขตไหน
ใหไ้ปยื�นจดทะเบยีน ณ สํานักงานเขตนั�น)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�
งอ จังหวัดนราธวิาส โทร.073-591082 โทรสาร 073-591165/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 60 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 
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ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที�การเงนิรับชาํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ที�บนัทกึขอ้มูลเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสาํคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สาํเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ ื�นคาํขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวของหุน้สว่นผูจ้ัดการ พรอ้มลงนาม
สําเนารับรองถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สําเนาทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจั้ดการ พรอ้มลงนามรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบทะเบยีนพาณิชย ์(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

5) 
 

สญัญาหรอืขอ้ตกลงแกไ้ขของหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืคณะบคุคล 
หรอืกจิการร่วมคา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท ี�ต ั�งสํานกังานแหง่
ใหญ ่โดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิ�ลงนาม และใหม้ี
พยานลงชื�อรบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิ�มเตมิที�ตั �งสํานักงานแหง่ใหญ)่ 

- 

7) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นที�แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสาํเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื
เอกสารสทิธิ�อย่างอื�นที�ผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิ�เป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 

- 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น) 

8) 
 

แผนที�แสดงสถานที�ซึ�งใชป้ระกอบพาณชิยกจิและสถานที�สําคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมคร ั�งละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 96180 โทร.073-591082 

โทรสาร 073-591165 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์
(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7))  

3) โทรศพัท ์: Call Center 1570 
(หมายเหต:ุ -)  

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

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 
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วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2558 


