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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(เปลีย่นแปลงรำยกำรจดทะเบยีน)                

ตำมพ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชยพ์.ศ. 2499  กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดำ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลบา้นแมข่า่ อ าเภอฝาง จังหวดัเชยีงใหม ่กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่ค าขอจด

ทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการภายในเวลา 30 วนันับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ (มาตรา 13) 

 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได  ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอ

จดทะเบยีน 

 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืดาวนโ์หลดจาก 

www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่

สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่

ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค า

ขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่อง

ดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองคลงั เทศบาลต าบลบา้นแมข่า่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
ก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.          
(มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 0- 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี เทศบาลต าบลบา้นแมข่า่ 
อ าเภอฝาง จังหวดั

เชยีงใหม ่
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต;ุ -)  

5 นาท ี เทศบาลต าบลบา้นแมข่า่ 

อ าเภอฝาง จังหวดั
เชยีงใหม ่

 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลต าบลบา้นแมข่า่ 
อ าเภอฝาง จังหวดั

เชยีงใหม ่
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี - 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

- 

4) 

 

(ตน้ฉบบั)  หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่

ใหญโ่ดยใหเ้จำ้ของรำ้นหรอืเจำ้ของกรรมสทิธิล์งนำมและใหม้ี
พยำนลงชือ่รบัรองอยำ่งนอ้ย 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพำณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจำ้บำ้น ) 

- 

5) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นเจำ้บำ้น
หรอืส ำเนำสญัญำเชำ่โดยมผีูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นผูเ้ชำ่หรอื

เอกสำรสทิธิอ์ยำ่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วำม
ยนิยอมพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

6) 

 

แผนทีแ่สดงสถำนทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพำณิชยกจิและสถำนทีส่ ำคญั

บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนำมรบัรองเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้ม
ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

ใบทะเบยีนพำณชิย ์(ฉบบัจรงิ ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) 1.คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 
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ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) 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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) 1)  คูม่อืกำรกรอกเอกสาร- 
 (หมายเหต:ุ -)  

2) เอกสารประชาสมัพันธ ์การจดทะเบยีนพาณชิย ์
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 

ชือ่กระบวนงำน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน)   ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ.2499 กรณีผูข้อ

จดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลบา้นแมข่า่ อ าเภอฝาง จังหวดัเชยีงใหม ่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

เทศบาลต าบลบา้นแมข่า่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม ่

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: จดทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1)  กฎกระทรวงพำณชิยฉ์บบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัทิะเบยีนพำณชิยพ์.ศ. 2499 

 
2)  กระทรวงพำณชิยฉ์บบัที ่83 (พ.ศ.2515) เรือ่งก ำหนดพำณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ำยใตบ้งัคบัของกฏหมำยวำ่ดว้ย

ทะเบยีนพำณชิย ์
 

3)  ค ำส ัง่ส ำนกังำนกลำงทะเบยีนพำณชิยท์ี ่1/2553 เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรก ำหนดเลขทะเบยีนพำณชิยแ์ละ

เลขค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์
 

4)  ค ำส ัง่ส ำนกังำนกลำงทะเบยีนพำณชิยท์ี ่1/2554 เรื่่
ิ
องหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรก ำหนดเลขทะเบยีนพำณชิยแ์ละ

เลขค ำขอจดทะเบยีนพำณชิยจ์งัหวดับงึกำฬ 

 

5)  ประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เรือ่งก ำหนดแบบพมิพพ์.ศ.2549 
 

6)  ประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เรือ่งก ำหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นกำรใหบ้รกิำรขอ้มูลทะเบยีนพำณชิยพ์.ศ. 
2555 

 
7)  ประกำศกระทรวงฉบบัที ่93  (พ.ศ. 2520) เรือ่งก ำหนดพำณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ำยใตบ้งัคบัแหง่พระรำชบญัญตัิ

ทะเบยีนพำณชิยพ์.ศ. 2499 

 
8)  ประกำศกระทรวงพำณิชยเ์รือ่งใหผู้ป้ระกอบพำณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพำณชิย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 

 
9)  ประกำศกระทรวงพำณิชยเ์รือ่งกำรต ัง้ส ำนกังำนทะเบยีนพำณชิยแ์ตง่ต ัง้พนกังำนเจำ้หนำ้ทีแ่ละนำยทะเบยีน

พำณชิย ์(ฉบบัที ่9) พ.ศ.2552  และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ.2553 

 
10) ประกำศกระทรวงพำณชิยเ์รือ่งแตง่ต ัง้พนกังำนเจำ้หนำ้ทีแ่ละนำยทะเบยีนพำณชิย ์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ.2552 

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย พ.ศ.2499 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.

ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา เทศบาลต าบลบา้นแมข่า่ 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


