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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย 

                             พ.ศ.2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย

ทะเบียนพาณิชย 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย 

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555   

8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย 

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549 

10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคํา

ขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  นาที 

9. ขอมูลสถิติ 
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 จํานวนเฉล่ียตอเดือน    0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 05  

 

11. ชองทางการใหบริการ  

 1)  สถานท่ีใหบริการกรุงเทพมหานครติดตอ 

     (1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร 

     โทรศัพท : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 

     (ใหบริการกับสถานประกอบการทุกแหงท่ีมีท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) หรือ 

     (2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

     โทรศัพท : ติดตอสํานักงานเขต 

     (สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเขตไหนใหไปยื่นจดทะเบียนณสํานักงานเขตนั้น)/      

     ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

 2)  สถานท่ีใหบริการจังหวัดอ่ืนติดตอ 

     (1) องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 

     โทรศัพท : 032-741793  

     ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  

     ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

     หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

     1. ผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆท่ีไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแตวันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 

     2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 

     3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

      4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th 

      หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน
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คูมือประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปน

เหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาวมิ

เชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะ

มอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

 

 

 

 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 
 

30 นาที งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได/องคการบริหาร

สวนตําบลหนองกลางนา 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีการเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 
 

5 นาที งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได/องคการบริหาร

สวนตําบลหนองกลางนา 

- 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขา

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 

15 นาที งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได/องคการบริหาร

สวนตําบลหนองกลางนา 

- 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณิชยใหผูยื่นคําขอ 
 

10 นาที งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได/องคการบริหาร

สวนตําบลหนองกลางนา 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 

 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร

ประจําตัวของผู

ประกอบพาณิชย

กิจพรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียน

บานของผูประกอบ

พาณิชยกิจพรอม

ลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย 

(แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) (ตนฉบับ) หนังสือใหความ

ยินยอมใหใชสถานท่ีตั้ง

สํานักงานแหงใหญโดยให

เจาของรานหรือเจาของ

กรรมสิทธิ์ลงนามและใหมี

พยานลงชื่อรับรองอยาง

นอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมไิด

เปนเจาบาน ) 

3) สําเนาทะเบียนบานท่ี

แสดงใหเห็นวาผูใหความ

ยินยอมเปนเจาบานหรือ

สําเนาสัญญาเชาโดยมีผูให

ความยินยอมเปนผูเชา

หรือเอกสารสิทธิ์อยางอ่ืน

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมไิด

เปนเจาบาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์

เปนผูใหความยินยอม

พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

4) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใช

ประกอบพาณิชยกิจและ

สถานท่ีสําคัญบริเวณ

ใกลเคียงโดยสังเขปพรอม

ลงนามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

พรอมปดอากรแสตมป  

10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ (ถามี) พรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) ใบทะเบียนพาณิชย  

(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียม (ครั้งละ) 

คาธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนรองเรียน ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา หมายเลขโทรศัพท 032-741793  

หรือ เว็ปไซต  www.nongklangna.go.th 
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หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ (0-2547-4446-7 ) 

3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : Call Center 1570 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ- 

5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111           

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 1)  คูมือการกรอกเอกสาร 

 

19. หมายเหตุ 

             - 

 

 

 

 

 

วันท่ีพิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สํานักปลัด 

อนุมัติโดย นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา 

เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา 
 


