
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณชิย์ พ.ศ. 

2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบรหิารส่วนต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งไดจ้ดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลีย่นแปลงรายการใดๆ ทีไ่ด้จดทะเบียนไว้จะต้องยืน่ค าขอจด

ทะเบียนเปลีย่นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตว่นัที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 

 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบยีนพาณิชยด์้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

 

3. ให้ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกจิการ เปน็ผูล้งลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

 

4. แบบพมิพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด

จาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคู่มือจะเริ่มนบัระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแลว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบูรณ์ 

เป็นเหตุให้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจดัท าบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีต่้อง

ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยืน่ค าขอจะตอ้งด าเนินการแก้ไขและ/หรือยืน่เอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบนัทึกดังกล่าว 

มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยืน่ค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจา้หน้าที่และผูย้ืน่ค าขอหรือผู้ได้รบัมอบอ านาจจะลงนามบนัทึกดังกล่าว และ

จะมอบส าเนาบนัทึกความพร่องดังกล่าวให้ผูย้ื่นค าขอหรือผู้ไดร้ับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

  

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 



 สถานทีใ่ห้บริการ 
ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลศรีสงครำม ต.ศรี
สงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม โทร/โทรสำร 0-4259-
9496/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หนว่ยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ เปดิให้บริกำรวนั จนัทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 60 นาท ี

 

ล ำดบั ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมำยเหต:ุ -)  

30 นาท ี - 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหนา้ที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
(หมำยเหต:ุ -)  

5 นาท ี - 
 

3) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรบัรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมำยเหต:ุ -)  

15 นาท ี - 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีน
พาณิชย์ใหผู้้ยืน่ค าขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  

10 นาท ี - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
ค ำขอจดทะเบียนพำณชิย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตัวของผูป้ระกอบพาณิชยกจิ พร้อมลง
นามรบัรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ พร้อมลง
นามรบัรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่ง
ใหญ่ โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสทิธิ์ลงนำม และให้มี
พยำนลงชื่อรับรองอย่ำงน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมไิด้เปน็เจ้าบ้าน ) 

- 

5) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงใหเ้ห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบำ้น
หรือส ำเนำสัญญำเชำ่โดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เชำ่ หรือเอกสำร
สิทธิ์อย่ำงอื่นที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอม พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมไิด้เปน็เจ้าบ้าน) 

- 

6) 
 

แผนที่แสดงสถำนที่ซึ่งใชป้ระกอบพำณิชยกิจและสถำนทีส่ ำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ - 

7) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

8) 
 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ใบทะเบียนพำณชิย์ (ฉบับจรงิ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียม (ครั้งละ) 

(หมำยเหต:ุ -)  
 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
(หมำยเหต:ุ -)  

 ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส านักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทร/โทรสาร 0-

4259-9496 
(หมำยเหต:ุ -)  



ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบยีนธุรกจิ กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(หมำยเหต:ุ (02-547-4446-7))  
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
5) ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอร์ม 
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบยีนพาณิชย์ (เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและสว่นท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หนว่ยเดยีว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

  
1)กฎกระทรวงพำณิชย ์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบยีนพำณิชย์ พ.ศ. 2499  
  
2)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก ำหนดพำณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำดว้ย
ทะเบียนพำณิชย ์ 
  
3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก ำหนดพำณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499  
  
4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ให้ผูป้ระกอบพำณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553  
  
5) ประกำศกระทรวงพำณิชย์  เรือ่ง  แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำทีแ่ละนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2552  
  
6) ประกำศกระทรวงพำณิชย์  เรือ่ง กำรตั้งส ำนักงำนทะเบยีนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบยีน
พำณิชย์ (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553   
  
7) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้  เรื่อง  ก ำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบยีนพำณิชย์ พ.ศ. 
2555    
  
8)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ และเลขค ำ
ขอจดทะเบียนพำณิชย ์ 
  
9) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้  เรื่อง  ก ำหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
  
10)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบยีนพำณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ และเลข
ค ำขอจดทะเบยีนพำณิชยจ์ังหวัดบึงกำฬ  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 



กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไม่ม ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถติิของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สดุ 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การจดทะเบยีนพาณิชย์ (เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบยีนเปน็บุคคลธรรมดา 
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