
คูมือสําหรบัประชาชน: การจดทะเบยีนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. 2499 กรณผีูขอจดทะเบียนเปนบคุคลธรรมดา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 

2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วของ: 
1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 

2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 

2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 

2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนาย

ทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 

2555   
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียน

พาณิชยและเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียน
พาณิชยและเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการที่มคีวามสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืน้ที่ใหบรกิาร: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

 



8. กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา ไมม ี  
ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากทีส่ดุ 0  
 จํานวนคําขอทีน่อยทีส่ดุ 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 05  

11. ชองทางการใหบรกิาร  
1) สถานที่ใหบรกิาร องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88 หมูที ่4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศพัท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

 

 
12. หลกัเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ไดจดทะเบียนไวจะตองย่ืนคํา
ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับต้ังแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการน้ันๆ  (มาตรา 
13) 
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็
ได 
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพคาํขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุ
ไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งน้ีในกรณีที่คําขอหรอืเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไม
สมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนน้ันจะถือวาผูยื่นคําขอละทิง้คําขอโดยเจาหนาที่และผูยืน่คําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจ
จะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปน
หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 

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


13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมาย
เหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 
 

30 นาที - - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาที่บันทึก
ขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใหผูย่ืนคาํขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผานการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0  ฉบับ (สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูประกอบพาณิชย
กิจพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

2) สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียนบานของ
ผูประกอบพาณิชยกิจ
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

 
 
 
 
 
 



15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรบัย่ืนเพิม่เติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิม่เติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นบั

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.) กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) (ตนฉบับ) หนังสือใหความยินยอมให
ใชสถานที่ต้ังสาํนักงานแหงใหญโดย
ใหเจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธ์ิ
ลงนามและใหมีพยานลงช่ือรับรอง
อยางนอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิได
เปนเจาบาน ) 

3) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวา
ผูใหความยินยอมเปนเจาบานหรือ
สําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความ
ยินยอมเปนผูเชาหรือเอกสารสิทธ์ิ
อยางอ่ืนที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ
เปนผูใหความยินยอมพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิได
เปนเจาบาน) 

4) แผนทีแ่สดงสถานที่ซึ่งใชประกอบ
พาณิชยกิจและสถานที่สําคญับริเวณ
ใกลเคียงโดยสงัเขปพรอมลงนาม
รับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปด
อากรแสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับจริง) กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

1 0 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียม (ครั้งละ) 
คาธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) คาธรรมเนียมคดัสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
คาธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ - 
 



17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88 หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศพัท/โทรสาร 043-306130 
หมายเหตุ- 

 

2) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ (www.kheannuea.co.th)  
หมายเหตุ- 
 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันทีพ่ิมพ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทาํโดย สุคนธา  วงษคาํหาร 
อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูม ิ
เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 
 
 

 


