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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณชิย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียน

พำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณชิย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: จดทะเบียน  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แตง่ตั้งพนักงานเจา้หน้าที่และนาย

ทะเบียนพาณชิย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใชใ้นการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555   

8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

10) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์จังหวัดบึงกาฬ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
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8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่ม ี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

พาณชิย์ พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่) 

2) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

    1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จด

ทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตว่ันที่ได้มกีารเปลี่ยนแปลง

รายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 

    2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรอืจะมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นยื่นจด

ทะเบียนแทนก็ได้ 

    3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด

ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

    4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ

ไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ในกรณีที่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรอืมีความบกพร่องไม่
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สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสาร

หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน้จะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบ

อ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผูย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจไว้

เป็นหลักฐาน 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

 

30 นาที องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ข่วงเปา อ าเภอ

จอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วงเปา 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 

 

5 นาที องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ข่วงเปา อ าเภอ

จอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วงเปา 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 

3) 

การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส าเนาเอกสาร 

 

15 นาที องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ข่วงเปา อ าเภอ

จอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วงเปา 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณชิย์ให้ผูย้ื่นค า

ขอ 

 

10 นาที องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ข่วงเปา อ าเภอ

จอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วงเปา 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 นาที 
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14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตรประจ าตัว

ของผู้ประกอบพาณิชย

กิจ พรอ้มลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง) 

2) 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาทะเบียนบ้านของ

ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 

พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง) 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้

ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ 

ทพ.) 

กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

(ต้นฉบับ) หนังสือใหค้วามยินยอม

ให้ใชส้ถานที่ตั้งส านักงานแหง่

ใหญ่ โดยให้เจ้าของรา้นหรือ

เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้

มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 

 1 คน 

 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้

ประกอบ

พาณชิยกิจ

มิได้เป็นเจา้

บ้าน ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้

ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

3) 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงใหเ้ห็น

ว่าผูใ้ห้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน

หรอืส าเนาสัญญาเชา่โดยมีผูใ้ห้

ความยินยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื

เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผูเ้ป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ใหค้วาม

ยินยอม พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้

ประกอบ

พาณชิยกิจ

มิได้เป็นเจา้

บ้าน) 

4) 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชป้ระกอบ

พาณชิยกิจและสถานที่ส าคัญ

บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พรอ้ม

ลงนามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม

ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

กรมการ

ปกครอง 

0 1 ฉบับ - 

7) 
ใบทะเบียนพาณชิย์ (ฉบับจริง) กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 

1 0 ฉบับ - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียม (คร้ังละ) 

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

หมำยเหตุ -   

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

 ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 

หมำยเหตุ -   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนตอ่กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหตุ (02-547-4446-7) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 

หมายเหตุ (053-826839) 

6) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) คู่มอืการกรอกเอกสาร 

- 
 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 02/08/2558 

สถำนะ รออนุมัตขิั้นที่ 1 โดยหัวหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

สถ.มท. 

อนุมัติโดย  

เผยแพร่โดย  

 
 


