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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลยีนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลซบัสมบรูณ์  

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์ 

 

1. ชือกระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์

       พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองคลงั องค์การบริหารส่วนตําบลซบัสมบรูณ์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที 83 (พ.ศ. 2515)  เรืองกําหนดพาณิชยกิจทีไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่า

ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 

 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที 93 (พ.ศ. 2520) เรืองกําหนดพาณิชยกิจทีไม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองใหผู้้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที 11) พ.ศ. 2553 

 

5)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองแต่งตงัพนกังานเจ้าหน้าทีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที 8) พ.ศ. 

2552 

 

6)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองการตงัสํานกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตงัพนกังานเจ้าหน้าทีและนาย

ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที 10) พ.ศ. 2553  

 

7)  ประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้เรืองกําหนดแบบพิมพ์เพือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์

พ.ศ. 2555   
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8) คําสงัสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที 1/2553  เรืองหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

9)  ประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้เรืองกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 

10) คําสงัสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที 1/2554 เรืองหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวดับึงกาฬ 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทใีห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทีสุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 05  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ  หมู่ที 9  ทีทําการองค์การองค์การบริหารส่วนตําบลซบัสมบูรณ์ ตําบลซับสมบูรณ์ อําเภอ

วิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์  8  / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตงัอยู่ในพืนทีรบัผิดชอบของเขตไหนให้ไปยืนจดทะเบียนณสํานกังานเขตนนั)/

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีทางราชการกําหนด)  

                                ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

 

 หมายเหต ุ- 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซงึได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลียนแปลงรายการใดๆทีได้จดทะเบียนไว้จะต้องยนืคําขอจด

ทะเบยีนเปลียนแปลงรายการภายในเวลา 30 วนันบัตงัแตว่นัทีได้มีการเปลียนแปลงรายการนนัๆ  (มาตรา 13) 
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2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบยีนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อืนยืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซงึเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชือรับรองรายการในคาํขอจดทะเบยีนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบยีน 

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าทหีรือดาวน์โหลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหตขุันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีระบุไว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วทงันีในกรณีทคีําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์

เป็นเหตใุห้ไม่สามารถพจิารณาได้เจ้าหน้าทีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานทีต้อง

ยืนเพิมเติมโดยผู้ ยืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดในบนัทึก

ดงักล่าวมิเช่นนนัจะถือวา่ผู้ ยืนคําขอละทิงคําขอโดยเจ้าหน้าทแีละผู้ ยืนคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึ

ดงักล่าวและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพจิารณา

เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาท ี -งานทะเบียน

พาณิชย์ กองคลัง 

อบต.ซบัสมบูรณ์ 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีการเงินรบัชําระ

คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที -กองคลงั  

อบต.ซบัสมบูรณ์ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าทีบนัทกึข้อมลูเข้า

ระบบ/จดัเตรียมใบสําคญั

การจดทะเบยีน/หนงัสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาท ี -งานทะเบียน

พาณิชย์ กองคลัง 

อบต.ซบัสมบูรณ์ 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบยีนพาณิชย์ให้ผู้ ยืนคํา

ขอ 
 

10 นาท ี -งานทะเบียน

พาณิชย์ กองคลัง 

อบต.ซบัสมบูรณ์ 

- 
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ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 นาท ี

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบตัร

ประจําตวัของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจพร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบยีน

บ้านของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจพร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

คําขอจดทะเบียน

พาณิชย์ (แบ

บทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 

(ต้นฉบบั) 

หนงัสือให้ความ

ยินยอมให้ใช้

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

สถานทีตงั

สํานกังานแหง่

ใหญ่โดยให้

เจ้าของร้านหรือ

เจ้าของ

กรรมสิทธิ ลงนาม

และให้มีพยานลง

ชือรับรองอย่าง

น้อย 1 คน 

3) 

สําเนาทะเบียน

บ้านทแีสดงให้

เห็นวา่ผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรือสําเนา

สญัญาเช่าโดยมี

ผู้ ให้ความ

ยินยอมเป็นผู้เชา่

หรือเอกสารสิทธิ

อย่างอืนทผีู้ เป็น

เจ้าของ

กรรมสิทธิ เป็น

ผู้ ให้ความ

ยินยอมพร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน) 

4) 

แผนทแีสดง

สถานทซีงึใช้

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานที

- 1 0 ฉบบั - 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

สําคญับริเวณ

ใกล้เคียง

โดยสงัเขปพร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

(ถ้าม)ี พร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

7) 

ใบทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับ

จริง) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม (ครังละ) 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนียม30 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนณช่องทางทียืนคําขอ 

หมายเหต-ุ 

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหต(ุ02-547-4446-7) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์ : Call Center 1570 

หมายเหต-ุ 

4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

หมายเหต-ุ 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

 

 

 
 


