
คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  
                                                                                                                                            .                

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต   
1. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆทีไ่ด้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจด 
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มกีารเปลีย่นแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13) 
2. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจสามารถยื่นจดทะเบยีนพาณิชยด์้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได ้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ 
ค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 
หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน 
คู่มือประชาชนเรยีบร้อยแล้วท้ังนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น 
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาไดเ้จ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น 
เพิ่มเตมิโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกตังกล่าว 
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบนัทึกดังกล่าวและจะ 
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผูไ้ดร้ับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย                               
เลขท่ี 208 หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองมาย  อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ล าปาง รหสัไปรษณีย์ 52120 
โทรศัพท์/โทรสาร 081 885 8680 
www.muangmai.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา ๑๕.3๐ น.) 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

 

ล าดับ ขั้นตอน 
 

ระยะเวลา 
 

ส่วนที่รับผิดชอบ 
 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาที - 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาที - 

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


 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1. ค าจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับผดิชอบในการประกอบ 
กิจการในประเทศพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้รับผดิชอบในการประกอบกิจการ 
ในประเทศพร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ  
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5. ส าเนาหนังสือแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศกรณีนิติ 
บุคคลต่างประเทศขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศไทย 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3. การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที - 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให้ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที  



6. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล (ถ้าม)ี 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 
 

กรมการปกครอง 

7. (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังส านักงานแห่ง 
ใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิล์งนามและให้มีพยาน 
ลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเตมิที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

- 

8. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน 
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสาร 
สิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเตมิที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 
 

- 

9. แผนที่แสดงสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณ 
ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเตมิที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

- 

10. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

11. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อม 
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

 

 

 

 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 

1.  ค่าธรรมเนียมครั้งละ 
( หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
( หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 

1. ถ้าหากการให้บริการไม่เป็นตามขอ้ตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนคดัค้านได้ที่กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย เลขท่ี 208 หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองมาย อ าเภอแจ้หม่ จังหวัดล าปาง 
หัสไปรษณีย์ 52120  เบอร์โทร 081 885 8680  www.muangmai.go.th 
 (หมายเหต:ุ -) 

2. จังหวัดอื่นๆร้องเรยีนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดประจ าจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 /www.1111.go.th / ตู้ปณ. 1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300)) 
 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1. คู่มือการกรอกเอกสาร 
( หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหตุ  
 - 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
ขอจดทะเบียนเป็นนติิบุคคลที่ตั้งขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ประเภทของงานบริการะกระบวนงาน : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

1)กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบยีนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องก าหนดพาณิชย์กิจท่ีไม่อยูภ่ายใต้ปังคับของกฎหมายว่าด้วย 
ทะเบียนพาณิชย ์
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชย์กิจท่ีไม่อยูภ่ายใต้บังคับแหง่พระราชบัญญัต ิ
ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 



4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชย์ต้องจดทะเบยีนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2553 
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหนี้ที่และนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2552 
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์(ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ.2552 และ(ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2553 
7)ประกาศกรมพัฒนาธรุกิจการคา้เรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555 
8)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบยีนพาณิชย์ท่ี 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบยีนพาณิชย์และเลขค าขอจด
ทะเบียนพาณิชย ์
9)ประกาศกรมพัฒนาธรุกิจการคา้เรื่องก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ.2549 
10)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขค าขอจด
ทะเบียนพาณิชยจ์ังหวัดล าปาง 
 
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พ้ืนที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา : ไม่ม ี
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0  

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน : 
จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน : 0 
จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด : 0 
จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด : 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : ส าเนาคู่มือประชาชน_การจดทะเบยีนพาณิชย(์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ_ อบต.เมืองมาย_ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


