
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ. ทะเบียน
พำณิชย์  พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวง
พาณิชย์ 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และพิจำรณำอนุญำต 

๑.ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่จดทะเบียนไว้ต้อง
ยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายใน30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ (มาตรา
๑๓) 

๒.ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทน
ก็ได้ 

๓.ให้ผู้ประกอบพาริชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนแล
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

๔.แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ 
ดาวนืโหลดจาก www.dbd.go.th  

หมำยเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียนร้อยแล้ว ทั้งนี้  ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบุรณื เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/ หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ในระยาเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอ
หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้
ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนที่ให้บริกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร อ ำเภอบ ำเหน็จ
ณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ โทร044-100-941 /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ  หน่วยงำน(หมำยเหตุ)  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวัดหยุดทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง) 

http://www.dbd.go.th/


ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนที่รักผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 60นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

๑) กำรตรวจสอบเอกสำร 
นายทะเบียนตรวจสอบพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหตุ) 

30นาที - 

๒) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่รับเงินช าระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ) 

5นาท ี - 

๓) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเรียมใบส าคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ) 

15นาที - 

๔) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและลงนาม/มอบ
ใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ) 

10นาที - 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

๑) ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๒) บัตรประจ ำจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ๑ ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ประกอบพำณิชยกิจ 
พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

๓) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ ๑ ฉบับ 
หมำยเหตุ (พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถุกต้อง) 

กรมการปกครอง 



 

  

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

๔) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำม และให้มีพยำนลงชื่อ
รับรองอย่ำงน้อย ๑คน 
ฉบับจริง๑ ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจมิได้เป็นเจ้ำบ้ำน) 

- 

๕) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำ หรือ
เอกสำรสิทธ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ควำมยินยอม 
พร้อมลงนำมรับรองส ำถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ ๑ ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจมิได้เป็นเจ้ำบ้ำน) 

- 

๖) แผนที่แสดงสถำนที่ซ่ึงใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่ส ำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงรับรองเอกสำร 
ฉบับจริง ๑ ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

๗) หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมติดอำกรแสตมป์  ๑0 บำท 
ฉบับจริง ๑ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ -  

- 

๘) ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 
ฉบับ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ ๑ ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

๙) ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม(บำท/ร้อยละ) 

๑) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 
(หมำยเหตุ) 

ค่ำธรรมเนียม 50 บำท 

๒) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกำร (ชุดละ) 
(หมำยเหตุ)  

ค่ำธรรมเนียม 30 บำท 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน/แนะน ำบริกำร 

๑) ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160  โทร
044-100-941 

๒) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขท่ี ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑o๓oo / สายด่วน ๑๑๑๑ /www.๑๑๑๑.go.th / 
ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ. พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑o๓oo) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
๑) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ) 
 

หมำยเหตุ 

- 



  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 

ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น(กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

๑) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่๓ (พ.ศ.๒๕๔o) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 

๒)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที๘่๓ (พ.ศ.๒๕๑๕) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

๓)ประกาสกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที๙่๓ (พ.ศ.๒๕๒o) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ในภายให้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 

๔)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ 

๕)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่๘) พ.ศ.๒๕๕๒ 

๖)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที๙่) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที๑่o) พ.ศ.๒๕๕๓ 

๗)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการบริหารข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
๒๕๕๕ 

๘)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่๑/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 
และเลขค าสั่งจดทะเบียนพาณิชย์ 

๙)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๙ 



๑o)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่๑/๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 
และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 

กฎหมำยบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด ฯลฯ :0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียน

พาณิชย์  พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา องค์บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 


