
คูมือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย พ.ศ. 2499 กรณผีูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา 

หนวยงานที ่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

กระทรวงพาณิชย 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

           1. ผู ประกอบการพาณิชยกิจซึ ่งไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี ่ยนแปลงรายการใดๆ ที ่ได 

จดทะเบียนไว จะตองยื ่นคำขอจดทะเบียนเปลี ่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับแตว ันที ่ไดมี 

การเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)  

       2. ผูประกอบการพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอำนาจใหผู อ่ืน 

ยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 

       3. ใหผู ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือซื่อรับรองรายการในคำขอ 

จดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

       4. แบบพิมพคำขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอไดจากพนักงาน

เจาหนาท่ีหรือดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th  

       หมายเหตุขั ้นตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร

ครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ในกรณีท่ีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/

หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจดบันทึกความบกพรองของ

รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื ่นคำขอจะตองดำเนินการแกไขและ/หรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคำละทิ้งคำขอโดยเจาหนาท่ี

และผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสำเนาบันทึกความบกพรองดังกลาว

ใหผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจไวเปนหลักฐาน 

ชองทางการใหบรกิาร 

สถานท่ีใหบริการ 

องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง 

อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

โทรศัพท 056-347-119   

website: https://www.bankaenglocal.go.th 

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หนวยงาน:-) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง

ว ันศุกร  (ยกเว นว ันหยุดที ่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

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


ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม : 60 นาท ี

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 
(หมายเหตุ:-) 

30 นาที องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีการเงินรับชำระคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ:-) 

5 นาที องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สำเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ-) 

15 นาที องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคำขอ 
(หมายเหต:ุ-) 

10 นาที องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.) 

ฉบับตัวจริง 1 ฉบับ 

สำเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

2) บัตรประจำตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สำเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ นส วน

ผูจัดการพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

 

 

 



ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

3) สำเนาทะเบียนบาน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สำเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (สำเนาทะเบียนบานของหุนสวนผูจัดการพรอม 

ลงนามรับรองสำเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับจริง) 

ฉบับตัวจริง 1 ฉบับ 

สำเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

5) ส ัญญาหร ือข อตกลงแก ไขของห างห ุ นส วนสาม ัญหรือ 

คณะบุคคลหรือกิจการรวมคา 

ฉบับตัวจริง 1 ฉบับ 

สำเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) (ตนฉบับ) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสำนักงาน

แหงใหญโดยใหเจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลงนามและ

ใหมีพยาน ลงชื่อรับรองอยางนอย 1 คน 

ฉบับตัวจริง 1 ฉบับ 

สำเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีผูประกอบการพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน) 

- 

7) สำเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปน 

เจาบานหรือสำเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา

หรือเอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูให

ความยินยอมพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

ฉบับตัวจริง 0 ฉบับ 

สำเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีผูประกอบการพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน) 

- 

8) แผนที่แสดงสถานที่ซึ ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่

สำคัญบรเิวณใกลเคียงโดยสงัเขป พรอมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับตัวจริง 1 ฉบับ 

สำเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ -  

- 



ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

9) หนังสือมอบอำนาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 

ฉบับตัวจริง 1 ฉบับ 

สำเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

10) ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับจริง) 

ฉบับตัวจริง 1 ฉบับ 

สำเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

คาธรรมเนยีม 

ลำดับ รายละเอยีดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนยีม (บาท / รอยละ) 

1) คาธรรมเนยีม (ครั้งละ) 

หมายเหต ุ- 

คาธรรมเนยีม 20 บาท 

2) คาธรรมเนยีมคดัสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 

หมายเหต ุ- 

คาธรรมเนยีม 30 บาท 

ชองทางการรองเรยีน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 

1) องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

โทรศัพท 056-347-119   

website: https://www.bankaenglocal.go.th 

(หมายเหตุ -) 

2) รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคาพาณิชย 

(หมายเหตุ : ( 02-547-4446-7)) 

3) โทรศัพท : Call Center 1570 

(หมายเหตุ -) 

4) เว็บไซต : www.dbd.go.th 

(หมายเหตุ -) 

 

 

https://www.bankaenglocal.go.th/
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ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 

5) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / 
www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300)) 

แบบฟอรม ตวัอยางคูมอืการกรอก 

ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 

1) คูมือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ -) 

 

http://www.1111.go.th/

