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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ:กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู 

กระทรวง:กระทรวงพำณิชย ์

 
1. ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ 
4. ท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
5. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน  
6. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
   ๑. กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540)ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
   ๒. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

ทะเบียนพาณิชย์ 
    ๓. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
    ๔. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11)พ.ศ. 2553 
   ๕. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 
   ๖. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ 

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
   ๗. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555  

      ๘. 
ค าส่ังส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

      ๙. 
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

๑๐. ค าส่ังส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2554เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขค า
ขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 

7. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
8. พื้นที่ใหบ้ริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
9. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0  นาที 
 

10. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
11. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 05 
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12. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนที่ให้บริกำร กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ท่ีต้ัง  ๕๕ หมู่ท่ี  ๙  ต าบลหนองคู   

อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๓๐  โทร. ๐๔๔-๖๖๐๗๔๘  ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

  
13. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
      1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆท่ีได้จดทะเบียนไว้จะต้องยืน่ค าขอ
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับต้ังแต่วันท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
     2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
     3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
     4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใน
บันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
14. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะ 

เวลำให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ  

หมำย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 5 นาที - - 

3) 
การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที - - 

4) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ
ใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาที - - 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 60 นาที 
 

15. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

http://www.dbd.go.th/
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ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
16. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 
กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ 

(ส าเนาบัตรประจ าตัว
ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 
กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ 

(ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้
ความยินยอมให้ใช้

สถานท่ีต้ังส านักงาน
แห่งใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ

เจ้าของกรรมสิทธิ์ลง
นามและให้มีพยานลง
ช่ือรับรองอย่างน้อย 1 

คน 

- 1 0 ฉบับ 
(กรณีผู้ประกอบพาณิชย

กิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ี
แสดงให้เห็นว่าผู้ให้
ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือส าเนาสัญญา
เช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่าหรือ

- 0 1 ฉบับ 
(กรณีผู้ประกอบพาณิชย

กิจมิได้ 
เป็นเจ้าบ้าน) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นท่ี
ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้
ความยินยอมพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

4) 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่ง
ใช้ประกอบพาณิชยกิจ
และสถานท่ีส าคัญ
บริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลง
นามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
หนังสือมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 
ใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

 
17. ค่ำธรรมเนียม 

 ๑. ค่ำธรรมเนียม (คร้ังละ) 
ค่ำธรรมเนียม  20  บาท 
หมำยเหตุ   - 

  
๒.  ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
ค่ำธรรมเนียม  30  บาท 
หมำยเหตุ   - 

18. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

19. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
- 

 ๑. ช่องทำงกำรร้องเรียนงานร้องเรียนและร้องทุกข์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  
เลขท่ี ๕๕  ม.๙  ต าบลหนองคู อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐ โทร. ๐๔๔-๖๖๐๗๔๘ 
www.nongkoo-buriram.go.th 
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20. หมำยเหตุ 
- 
 

 


