
 

 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยื่นค าขอ 

1. จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)  

ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ 

      วันเริ่มประกอบ พาณิชย์กิจ 

2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ  

ถ้าผู้ประกอบพาณิชย์กิจ มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม 

    รายการข้างล่างนี้ ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง  

 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มี การเปลี่ยนแปลง รายการที่จดทะเบียนไว้เดิม   

 รายการที่ต้องย่ืนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีดังนี้  

-  เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ/หรือเพิ่มใหม่  

- เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ  

- ย้ายส านักงานใหญ่  

- เปลี่ยนผู้จัดการ 

- เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่ 

- เพิ่มหรือลดเงินทุน 

- ย้าย เลิก หรือ เพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง 

- รายการอื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เป็นต้น 
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3. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ 

ในกรณีที่มีผู้ประกอบพาณิชย์กิจเลิกประกอบกิจการ ผู้ประกอบพาณชิย์กิจ

ต้องย่ืนขอจด ทะเบียนเลิกประกอบกิจการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิก

ประกอบพาณิชย์กิจ  

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร 

1. กรอกแบบฟอร์มค าขอจดทะเบียนต่าง ๆ      ใช้เวลา 20 นาที  

2. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการจดทะเบียน       ใช้เวลา 30 นาที  

3. ออกใบทะเบียนพาณิชย์            ใช้เวลา 30 นาที  

4. ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์      ใช้เวลา 10 นาที 

รายการเอกสารหลกัฐาน 

- กรณีจดทะเบียนพาณชิย ์( ตัง้ใหม ่)  

  1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพรอ้มรับรองส าเนา  

     (ผู้ขอจด) อย่างละ 1 ฉบับ  

  2. หรือ หนังสือมอบอ านาจ ( กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียน 

     ด้วยตนเอง ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท  

  3. พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ 

     และผู้รับมอบอ านาจ อย่างละ 1 ฉบับ  
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  4. ส ำเนำสัญญำเช่ำ(กรณีบ้ำนเช่ำ) หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่(กรณีไม่ใช่บ้ำนของ 

     ตนเอง หรือบุคคลอื่นเป็นเจ้ำบ้ำน) (ถ้ำมี) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

     และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ 1 ฉบับ   

5. แผนที่ตั้งร้ำน 

6. ภำพถ่ำยหน้ำร้ำน 

- กรณีจดเปลีย่นแปลงทะเบียนพำณชิย์ 

  1. ใบส ำคัญใบทะเบียนพำณิชย์ (ตัวจริง) หรือ 

  2. เอกสำรกำรแจ้งควำม (กรณีใบส ำคัญสูญหำย)  

  3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนพรอ้มรับรองส ำเนำ  

     อย่ำงละ 1 ฉบับ หรือ  

  4. หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีผู้ประกอบกำรไม่ได้มำจดทะเบียนด้วยตนเอง)  

     ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำ 

     ทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ อย่ำงละ 1 ฉบับ   

เอกสำรกรณกีำรเปลีย่นแปลงตำ่ง ๆ ดงันี ้ 

 กรณเีปลี่ยนแปลงชือ่ - สกลุ  

    - กรอกเอกสำรค ำขอ (แบบ ทพ. มีเอกสำรเพิ่มเติมที่ต้องย่ืน) 

    - ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ - สกุล  

 กรณเีปลี่ยนแปลงชือ่ (ชือ่รำ้น)  

- กรอกเอกสำรค ำขอ (แบบ ทพ.) ไม่ต้องใช้เอกสำรเพิ่มเติม  
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 กรณเีปลี่ยนแปลงชนดิแหง่พาณชิยก์จิ (วัตถปุระสงคข์องรา้น)  

- กรอกเอกสารค าขอ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 

 กรณเีปลี่ยนแปลงจ านวนเงนิทุนทีน่ ามาใชใ้นการประกอบพาณชิยก์จิเปน็ประจ า  

(เงินหมุนเวียน ตอ่เดอืน) 

  - กรอกเอกสารค าขอ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม   

 กรณเีปลี่ยนแปลงที่ตัง้ส านกังานแหง่ใหญ ่(ทีต่ัง้รา้น) หรอืเพิ่มสาขา กรอก

เอกสารค าขอ มีเอกสาร เพิ่มเติม   

- ส าเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของ

ตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา  

- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ 1 ฉบับ  

- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ 1 ฉบับ  

 กรณียกเลกิทะเบียนพาณชิย์   

กรอกเอกสารค าขอ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 

- ใบส าคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง)  

  หรือ เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบส าคัญใบทะเบียนสูญหาย)  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพรอ้มรับรองส าเนา 1 ฉบับ  

- ส าเนาทะเบียนบ้านพรอ้มรับรองส าเนา 1 ฉบับ  

- หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง)  

   ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา 

   ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับ มอบอ านาจ อย่างละ 1 ฉบับ    
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ค่าธรรมเนียม 

1. จดทะเบียนตั้งใหม่          จ านวน 50 บาท  

2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ      จ านวน 20 บาท 

3. จดทะเบียนยกเลิก          จ านวน 20 บาท   

4. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์       จ านวน 30 บาท   

5. ขอคัดส าเนาเอกสาร         จ านวน 30 บาท  

6. ขอหนังสือรับรองการตั้งกิจการ    จ านวน 40 บาท 
 

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

เทศบาลต าบลชะมาย โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 
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