
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณชิย์ (เปลีย่นแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณชิย์  
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเปน็ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล และห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด) 
บริษัทจ ำกัด และบริษัทมหำชนจ ำกัด (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค า

ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นบัตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได ้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนและรับรองเอกสารประกอบ

ค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด

จาก www.dbd.go.th  

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน ที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว 
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และ
จะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถำนที่ใหบ้ริกำร 
สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 
(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ให้บริการกับสถานประกอบการแห่งใหญ่ทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร) หรือ  
(2) ส านักงานเขต ในพืน้ที่กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: ติดต่อส านักงานเขต 
(สถานประกอบการแห่งใหญต่ั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่น
จดทะเบียน ณ ส านักงานเขตนั้น) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่จังหวัดอื่น ติดต่อ 
(1) ส านักงานเทศบาล                          โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล  
(2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)         โทรศัพท์ : ติดต่อ อบต.  
(3) เมืองพัทยา                   โทรศัพท์ : 038-253100  สายด่วน 1337 
(สถานประกอบการแห่งใหญต่ั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรือ
อบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

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


ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 60 นาท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล   

30 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ช าระค่าธรรมเนียม / เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ / จัดเตรียมใบทะเบียนพาณิชย์ / ส าเนาเอกสาร 
 

20 นาท ี - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ 
ผู้ยื่นค าขอ 
 

10 นาท ี - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
ค ำขอจดทะเบยีนพำณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงค์ตำมที่ขอจดทะเบียน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจให้จดทะเบียน ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวของ 
ผู้ประกอบพาณชิยกิจ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบทะเบียนพำณิชย ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรณีขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส ำนักงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ) 
 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนกังำนแห่งใหญ ่ กรณี
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งส ำนักงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 
 

- 

7) 
 

สัญญำเช่ำสถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ ่ กรณีขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
ส ำนักงำน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน พรอ้มลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง) 

- 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/DF05B63AFED93E9526CA690E68A7A532/1567267422/hjem3emw.c3a%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/DF05B63AFED93E9526CA690E68A7A532/1567267422/hjem3emw.c3a%5b1%5d.pdf


ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
8) 

 
แผนที่แสดงสถำนที่ซึ่งใช้ประกอบพำณิชยกจิและสถำนที่ส ำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีขอเปลี่ยนแปลงที่ตัง้ส านักงาน) 
 

- 

9) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
 

- 

10) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจให้จดทะเบียน) 
 

กรมการปกครอง 

11) 
 

หนังสืออนุญำต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผูจ้ ำหน่ำยหรือให้เช่ำสินค้ำ
ดังกล่ำวจำกเจำ้ของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำ หรอื ส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกร หรือหลักฐำนกำรซื้อขำยจำก
ต่ำงประเทศ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(- ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดทิัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรอืแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 
- พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

- 

12) 
 

หนังสือชี้แจงขอ้เทจ็จริงของแหล่งที่มำของเงนิทุนและหลักฐำนแสดง
จ ำนวนเงินทุน หรือ อำจมำพบเจ้ำหน้ำที่เพือ่ท ำบันทึกถ้อยค ำเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐำนแสดงจ ำนวน
เงินทุนก็ได ้
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ
เครื่องประดับซึง่ประดับดว้ยอญัมณี) 
 

- 

13) 
 

หลักฐำนหรือหนังสือชี้แจงกำรประกอบอำชีพของหุ้นสว่นจ ำพวกไม่
จ ำกัดควำมรับผิด หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 
แล้วแต่กรณ ี
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ
เครื่องประดับซึง่ประดับดว้ยอญัมณี) 
 

- 

14) 
 

ใบอนุญำตค้ำงำช้ำง (ถ้ำมี) 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีประกอบพาณิชยกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการ
ท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้
ส่งส าเนาใบอนญุาตค้างาช้างพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
 

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/DF05B63AFED93E9526CA690E68A7A532/1567267748/dm5urxhc.w5a%5b1%5d.pdf


ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียมครั้งละ 

 

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
 

 ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
 

4) เว็บไซต์ :  www.dbd.go.th  
 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

6) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com  
 

แบบฟอร์ม ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
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