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คู่มอืส ำหรับประชำชน :  กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบยีน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียน 

      พำณิชยพ์.ศ. 2499 กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดำ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ :  องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งซ้าย 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย ์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณชิย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

2) ประกาศกระทรวงพาณชิย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบั้งคับของกฎหมายว่า

ด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

3) ประกาศกระทรวงพาณชิย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบั้งคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

4) ประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองแตง่ตัง้พนักงานเจา้หน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองการตัง้ส านักงานทะเบียนพาณิชยแ์ตง่ตั้งพนักงานเจา้หน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพมิพเ์พื่อใชใ้นการให้บริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2555   

8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ 1/2553  เร่ืองหลักเกณฑ์และวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละเลข

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 

10) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ 1/2554 เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละเลข

ค าขอจดทะเบียนพาณิชยจ์ังหวดับึงกาฬ 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมภิาค, ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมม่ ี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ  0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สดุ  0  

10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน สพจ. ทก. 05  
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนทีใ่ห้บริกำร   องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)                         

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (ไมพ่ักเท่ียง) 

หมำยเหต ุ (การช าระค่าธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.) 

  

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ได้จดทะเบียนไว้แลว้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆท่ีได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตัง้แตว่ันท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการน้ันๆ  (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยด์้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยืน่จดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกจิซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมอืช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหนา้ที่หรือดาวนโ์หลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ี

ระบุไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังน้ีในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมคีวามบกพร่องไม่

สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจา้หน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเตมิโดยผูย้ื่นค าขอจะต้องด าเนนิการแกไ้ขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใน

บันทึกดังกล่าวมิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ย่ืนค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหนา้ที่และผู้ย่ืนค าขอหรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก

ดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล 

3  นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหนา้ที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนยีม 

2  นาที - - 

3) 

การพจิารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /

เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการ

จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/

ส าเนาเอกสาร 

5  นาที - - 

4) การลงนาม/ นายทะเบียนตรวจเอกสาร 5  นาที - - 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

คณะกรรมการมีมต ิ

 

และลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณิชยใ์ห้ผู้ยื่นค าขอ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   15  นาที 

 

13. งำนบริกำรนี้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน 

 

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐั             

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้

ประกอบพาณิชยกิจพร้อม

ลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

2) 

ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้

ประกอบพาณิชยกิจพร้อม

ลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

(ตน้ฉบับ) หนังสือให้ความ

ยนิยอมให้ใชส้ถานท่ีต้ัง

ส านักงานแห่งใหญ่โดยให้

เจ้าของร้านหรือเจ้าของ

กรรมสทิธ์ิลงนามและให้มี

พยานลงช่ือรับรองอยา่งน้อย 1 

คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณผีู้ประกอบ

พาณิชยกิจมไิด้เป็น

เจ้าบา้น ) 

3) 
ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้

เห็นว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็นเจ้า

- 0 1 ฉบับ (กรณผีู้ประกอบ

พาณิชยกิจมไิด้เป็น
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

บ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมี

ผู้ให้ความยนิยอมเป็นผู้เชา่หรอื

เอกสารสิทธ์ิอยา่งอื่นท่ีผู้เป็น

เจ้าของกรรมสทิธ์ิเป็นผู้ให้ความ

ยนิยอมพร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

เจ้าบา้น) 

4) 

แผนที่แสดงสถานท่ีซึ่งใช้

ประกอบพาณิชยกิจและ

สถานท่ีส าคัญบริเวณใกล้เคียง

โดยสังเขปพร้อมลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 

พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 

บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 

พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 
ใบทะเบียนพาณิชย ์(ฉบับจรงิ) กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบับ - 

 

15. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียม (ครั้งละ) 

ค่ำธรรมเนียม     20    บาท 

หมำยเหตุ - 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

ค่ำธรรมเนียม    30    บาท 

หมำยเหตุ - 
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16  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

หมำยเหต ุ

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

3. ทางไปรษณีย์ (ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซา้ย 

     อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

4. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่  ณ หนา้ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย) 

 

 

16. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) คู่มอืการกรอกเอกสาร 

- 

17. หมำยเหต ุ

- 

 

 

 

 

 


