
คูมือสาํหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 

2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตาํบลซางอําเภอเซกาจงัหวดับึงกาฬกระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลซางอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ 
3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบงัคับของกฎหมายวา

ดวยทะเบียนพาณิชย 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กาํหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบงัคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบบัที่ 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง การตั้งสาํนักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาทีแ่ละนายทะเบียน

พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2553  

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพมิพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555  

9) คาํสัง่สาํนักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553  เรื่อง หลกัเกณฑและวธิีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข

คาํขอจดทะเบียนพาณิชย 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพมิพ  พ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป  
7. พื้นท่ีใหบรกิาร: ทองถ่ิน  



 
8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0นาท ี
9. ขอมูลสถติ ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางองิของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การจดทะเบียนพาณชิย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 

ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา  
11. ชองทางการใหบรกิาร  
สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) 
สาํนักงานเทศบาลตําบลซาง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกจิซึง่ไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ไดจดทะเบียนไวจะตองย่ืนคาํขอจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแตวนัที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการน้ันๆ (มาตรา 13) 

2. ผูประกอบพาณิชยกจิสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอาํนาจใหผูอื่นย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาํขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ

คาํขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก 

www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริม่นับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามทีร่ะบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งน้ีในกรณีทีค่าํขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบรูณเปน

เหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองย่ืน

เพ่ิมเติมโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิ

เชนน้ันจะถือวาผูยื่นคาํขอละทิ้งคาํขอโดยเจาหนาทีแ่ละผูย่ืนคาํขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะ

มอบสาํเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคาํขอหรือผูไดรบัมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

 

 

 



13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 นาท ี

 

ลําดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาท ี เทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกาจงัหวัดบงึ

กาฬ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาที่การเงินรับชาํระคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาท ี เทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกาจงัหวดับงึ

กาฬ 
 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาที่บันทึกขอมลูเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสาํคญัการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สาํเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกาจงัหวัดบงึ

กาฬ 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูย่ืนคาํขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกาจงัหวัดบงึ

กาฬ 
 

 

14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักบริหารการทะเบียน 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักบริหารการทะเบียน 

3) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณิชย (แบบทพ.) 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบบั 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหต-ุ 

4) 
 

(ตนฉบับ) หนังสอืใหความยินยอมใหใชสถานท่ีต้ังสํานักงานแหง
ใหญโดยใหเจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธ์ิลงนามและใหมีพยาน
ลงชื่อรับรองอยางนอย 1 คน 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือสาํเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชาหรอืเอกสาร
สิทธ์ิอยางอื่นท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิเปนผูใหความยินยอมพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

15. คาธรรมเนยีม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 20 บาท 
 
 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 30 บาท 
 
 

 

16. ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สาํนักงานเทศบาลตําบลซาง 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสํานกันายกรฐัมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

 

 



17. แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอืสาํหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


