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

พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และหางหุนสวนจำกัด) 

บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด (N) 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง นครราชสีมา 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งไดจดทะเบียนไวแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ 

ที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคำขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ 

(มาตรา 13) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบยีนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอำนาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและรบัรองเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดจาก 

www.dbd.go.th 

หมายเหตุ : 

ขัน้ตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาทีต่รวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบรูณ เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได 

เจาหนาที่จะจัดทำบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน ที่ตองย่ืนเพ่ิมเติม 

โดยผูยื่นคำขอจะตองดำเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทกึดังกลาว 

มิเชนนั้นจะถือวาผูย่ืนคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกลาว 

และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจไวเปนหลักฐาน 

  

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
(หมายเหตุ: -)  
เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง นครราชสมีา 30240 
โทร 081-8779793/ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 
16:30 น.  

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 
(หมายเหตุ: -)  

30 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาที่การเงนิรับชำระคาธรรมเนียม 

5 นาที  



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -) 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ชำระคาธรรมเนียม / 
เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ / จัดเตรยีมใบทะเบียนพาณิชย / 
สำเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาท ี - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใหผูย่ืน
คำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาท ี - 
 

 

 

เอกสารประกอบการขออนญุาต 

ลำดับ รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เง่ือนไข  
1) 

 
คำขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 
 

1 0      -  

2) 
 

สำเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนของหางหุนสวนหรือบริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงคตามที่ขอจดทะเบียนพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

0 1 -  

3) 
 

บัตรประจำตัวประชาชน 0 1 (สำเนาบัตร
ประจำตัว

ประชาชนของ
ผูขอจด
ทะเบียน 

พรอมลงนาม
รับรองสำเนา

ถูกตอง) 

 

4) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย 
 

1 0 -  

5) 
 

สำเนาทะเบียนบาน กรณีขอเปลีย่นแปลงที่ต้ังสำนักงาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจเปนเจาบาน ) 

    

6) 
 

(ตนฉบับ) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสำนักงานแหงใหญ 
โดยใหเจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธ์ิลงนาม และใหมีพยานลงช่ือ
รับรองนอย 1 คน 

1 0 -  

7) 
 

สำเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบานหรือ
สำเนาสัญญาเชาโดยมผูีใหความยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิ์
อยางอ่ืนที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิเปนผูใหความยินยอม พรอมลงนาม
รับรองสำเนาถูกตอง 

0 1 -  



ลำดับ รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เง่ือนไข  
8) 

 
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานทีส่ำคัญบริเวณ
ใกลเคียง 
โดยสังเขป พรอมลงนามรับรองเอกสาร 
 

1 0 -  

9) 
 

หนังสือมอบอำนาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 
 

1 0 -  

10) 
 

สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ (ถามี) พรอมลง
นามรับรองสำเนาถูกตอง 

0 1 -  

11) 
 

หนังสืออนุญาต หรือ 
หนังสือรับรองใหเปนผูจำหนายหรอืใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิ
ขสิทธ์ิของสินคาที่ขายหรือใหเชา หรือ 
สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร 
หรือหลักฐานการซื้อขายจากตางประเทศ พรอมลงนามรบัรองสำเนา
ถูกตอง/1 ฉบับ เอกสารเพิ่มเติม 
 

0 1 (ใชในกรณี
ประกอบ
พาณิชย
กิจการการ
ขาย หรือให
เชา แผนซีดี 
แถบ บันทึก 
วีดิทัศน ดีวีดี 
หรือแผนวีดี
ทัศนระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่
เก่ียวกับการ
บันเทิง) 

 

12) 
 

หนังสือชี้แจงขอเทจ็จริงของแหลงท่ีมาของเงนิทุนและหลักฐานแสดงจ
ำนวนเงนิทุน หรือ 
อาจมาพบเจาหนาทีเ่พ่ือทำบันทึกถอยคำเก่ียวกับขอเทจ็จริงของแหลง
ที่มาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐานแสดงจำนวนเงนิทุนก็ได 
 

1 0 (ใชในกรณี
ประกอบ
พาณิชย
กิจการ
การคาอัญมณี
หรือ
เครื่องประดับ
อัญมณี) 

 

13) 
 

หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพของหุนสวนจำพวกไมจำ
กัดความรับผิด หรือกรรมการผูมีอำนาจของหางหุนสวนหรือบริษัท 
แลวแตกรณ ี
 

1 0 (ใชในกรณี
ประกอบ
พาณิชย
กิจการ
การคาอัญมณี
หรือ
เครื่องประดับ
อัญมณี) 

 

 

คาธรรมเนียม 



ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมครั้งละ 

(หมายเหตุ: -)  
 คาธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) คาธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง นครราชสมีา 30240 

(หมายเหตุ:(กองคลังเทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง นครราชสีมา 30240 โทร 081-8779793 -)  
2) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

6) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมลูการติดตอราชการ 

www.info.go.th 

วันที่คูมือมีผลบังคับใช: 09/02/2563 


