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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกาลอ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย ์(เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 

2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกาลอ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี

เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉ์บบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัิทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่งกาํหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่

ดว้ยทะเบยีนพาณิชย ์

 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่งกาํหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่

พระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

 

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

 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รื่องแตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 

 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รื่องการตัง้สาํนกังานทะเบยีนพาณิชยแ์ตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีน

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

 

7) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื่องกาํหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2555   

 

8) คาํสั่งสาํนกังานกลางทะเบียนพาณิชยท์ี ่1/2553  เรือ่งหลกัเกณฑ์และวธีิการกาํหนดเลขทะเบยีนพาณิชย์และ

เลขคาํขอจดทะเบยีนพาณิชย ์
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9) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื่องกาํหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 

 

10) คาํสั่งสาํนกังานกลางทะเบียนพาณิชยท์ี ่1/2554 เรือ่งหลกัเกณฑ์และวธีิการกาํหนดเลขทะเบยีนพาณิชย์และ

เลขคาํขอจดทะเบยีนพาณิชยจ์งัหวดับงึกาฬ 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 05  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  

 (1) องคก์ารบริหารสว่นตาํบลกาลอ หมู่ที ่ 7  ตาํบลโคกปรง  อาํเภอวเิชียรบรุี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

โทรศพัท์ : 056926581  

/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกาํหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้หากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆท่ีไดจ้ดทะเบียนไวจ้ะตอ้งย่ืนคาํขอจด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการภายในเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 

 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งลายมือช่ือรบัรองรายการในคาํขอจดทะเบียนและเอกสาร
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ประกอบคาํขอจดทะเบียน 

 

4. แบบพิมพค์าํขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอาํนาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวนโ์หลด

จาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตขุัน้ตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น

คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรือมีความบกพรอ่งไมส่มบรูณ์

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาไดเ้จา้หนา้ท่ีจะจดัทาํบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้ง

ย่ืนเพิ่มเตมิโดยผูย่ื้นคาํขอจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในบนัทึก

ดงักลา่วมิเชน่นัน้จะถือว่าผูย่ื้นคาํขอละทิง้คาํขอโดยเจา้หนา้ท่ีและผูย่ื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทึก

ดงักลา่วและจะมอบสาํเนาบนัทกึความพรอ่งดงักลา่วใหผู้ย่ื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจง้ผล 
 

30 นาที กองคลงั 

อบต.กาลอ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีการเงินรบัชาํระ

คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที กองคลงั 

อบต.กาลอ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรบัจดทะเบียน 

/เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลูเขา้

ระบบ/จดัเตรียมใบสาํคญั

การจดทะเบียน/หนงัสือ

รบัรอง/สาํเนาเอกสาร 
 

 

 

15 นาที กองคลงั 

อบต.กาลอ 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย่ื้นคาํ

ขอ 
 

10 นาที สาํนกัปลดั  

อบต.กาลอ 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 นาที 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สาํเนาบตัร

ประจาํตวัของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจพรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 

สาํเนาทะเบียน

บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สาํเนาทะเบียน

บา้นของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจพรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยืน่เพิม่เตมิ 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คาํขอจดทะเบียน

พาณิชย ์(แบ

บทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

(ตน้ฉบบั) 

หนงัสือใหค้วาม

ยินยอมใหใ้ช้

สถานท่ีตัง้

สาํนกังานแหง่

ใหญ่โดยให้

เจา้ของรา้นหรือ

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิลงนาม

และใหมี้พยานลง

ช่ือรบัรองอย่าง

นอ้ย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจา้บา้น ) 

3) 

สาํเนาทะเบียน

บา้นท่ีแสดงให้

เห็นวา่ผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นเจา้

บา้นหรือสาํเนา

สญัญาเชา่โดยมี

ผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นผูเ้ชา่

หรือเอกสารสิทธ์ิ

อยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิเป็น

ผูใ้หค้วาม

ยินยอมพรอ้มลง

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจา้บา้น) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

4) 

แผนท่ีแสดง

สถานท่ีซึ่งใช้

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานท่ี

สาํคญับรเิวณ

ใกลเ้คียง

โดยสงัเขปพรอ้ม

ลงนามรบัรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจ (ถา้มี) 

พรอ้มปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของ

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

(ถา้มี) พรอ้มลง

นามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

7) 

ใบทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบบั

จรงิ) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม (คร้ังละ) 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
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หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนียม30 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองคก์ารบริหารสว่นตาํบลกาลอ 

หมายเหตุ หมู่ที ่ 2  ตาํบลกาลอ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 95140 

2) ช่องทางการร้องเรียนรอ้งเรียนตอ่กองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์

หมายเหตุ(073-729732) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท ์: - 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพ่มิพ ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย นางนรูีหย๊ะ  ขาลี 

อนุมัตโิดย นายอาแว  ซงตายา 

เผยแพร่โดย นางสาวสากิน๊ะ เลาะแมหอ 
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