
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.

ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีต่ ัง้ข ึน้ตามกฎหมาย

ตา่งประเทศ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรสีชันาลยั จังหวดัสโุขทัย กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่ค าขอจด

ทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั นับตัง้แตว่ันทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 

 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได  ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค า

ขอจดทะเบยีน 

 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืดาวนโ์หลดจาก 

www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้

ยืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่

ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความ

พร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว  อ าเภอศรสีชันาลัย  จังหวัดสโุขทยั  
โทรศพัท ์055-671122  โทรสาร  055-671122  ตอ่  33 
เว็บไซต ์ www.hadseiw.com  Facebook:เทศบาลต าบลหาด
เสีย้ว  อ าเภอศรสีชันาลยั  จังหวดัสโุขทยั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

จังหวดัอืน่ ตดิตอ่ 
(1) ส านักงานเทศบาล  
โทรศพัท ์: ตดิตอ่เทศบาล  
(2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.)  

โทรศพัท ์: ตดิตอ่ อบต.  
(3) เมอืงพัทยา  
โทรศพัท ์: 038-253154 

(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน้)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว 

อ าเภอศรสีชันาลยั 
จังหวดัสโุขทัย 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว 

อ าเภอศรสีชันาลยั 

จังหวดัสโุขทัย 
 

3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบส าคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว 

อ าเภอศรสีชันาลยั 
จังหวดัสโุขทัย 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์

ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว 

อ าเภอศรสีชันาลยั 

จังหวดัสโุขทัย 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกจิการ
ในประเทศ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกจิการใน
ประเทศ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

ส าเนาหนงัสอืแตง่ต ัง้ผูร้บัผดิชอบด าเนนิกจิการในประเทศ กรณี

นติบิุคคลตา่งประเทศขอเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการสาขาในประเทศ

ไทย พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 

 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัแสดงการเปลีย่นชือ่ตวัและหรอืชือ่สกุล (ถา้ม)ี 

พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

7) 

 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้ส านกังานแหง่

ใหญ ่โดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนาม และใหม้ี
พยานลงชือ่รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านักงานแหง่ใหญ่) 

8) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น

หรอืส าเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื
เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม

ยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านักงานแหง่ใหญ่) 

- 

9) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีต่ ัง้ส านกังานแหง่ใหญแ่ละสถานทีส่ าคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านักงานแหง่ใหญ)่ 

- 

10) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม

ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมคร ัง้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว  อ าเภอศรสีชันาลัย  จังหวัดสโุขทยั  โทรศพัท ์055-671122  โทรสาร  055-671122  

ตอ่  33 เว็บไซต ์ www.hadseiw.com  Facebook:เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว  อ าเภอศรสีชันาลยั  จังหวัดสโุขทยั 

(หมายเหต:ุ -)  
2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ 

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

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

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 



ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผู ้

ขอจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  

2)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 

  
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับแหง่พระราชบญัญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  

  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553  

  
5) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  

  

6) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีน
พาณชิย ์(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   

  
7) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มูลทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555    

  
8)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ
จดทะเบยีนพาณชิย ์ 

  
9) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549  

  
10)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ
จดทะเบยีนพาณชิยจ์ังหวดับงึกาฬ  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 
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