
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้วอ าเภอค าเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรกระทรวงพาณิชย์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
ค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลค ำเขื่อนแก้วถนนแจ้งสนิทต ำบลลุมพุก
อ ำเภอค ำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรโทร 045-791099 
(สถำนประกอบกำรแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบำลหรืออบต.หรือเมืองพัทยำให้ไปเทศบำลหรืออบต.หรือ
เมืองพัทยำนั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



สถานที่ให้บริการ 
กรุงเทพมหำนครติดต่อ 
(1) ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังกรุงเทพมหำนคร 
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ให้บริกำรกับสถำนประกอบกำรทุกแห่งที่มีท่ีตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหำนคร) หรือ 
(2) ส ำนักงำนเขตกรุงเทพมหำนคร 
โทรศัพท์ : ติดต่อส ำนักงำนเขต 
(สถำนประกอบกำรแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขต
ไหนให้ไปยื่นจดทะเบียนณส ำนักงำนเขตนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :60 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมำยเหตุ: -) 

30 นาท ี - 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 
 

3) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมำยเหตุ: -) 

15 นาท ี - 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 
(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี - 
 

 
 
 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่ง
ใหญ่โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำมและให้มีพยำน
ลงช่ือรับรองอย่ำงน้อย 1 คน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำหรือเอกสำร
สิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอมพร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

- 

6) 
 

แผนที่แสดงสถำนที่ซ่ึงใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่ส ำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

7) หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

8) 
 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม (ครั้งละ) 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
 
 

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

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วถนนแจ้งสนิทต าบลลุมพุกอ าเภอค าเข่ือนแก้วจังหวัดยโสธรโทร 045-
791099 
(หมำยเหตุ: -) 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
(หมำยเหตุ: (02-547-4446-7)) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
(หมำยเหตุ: -) 

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

5) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

6) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณี
ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1)กฎกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 
2)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วย
ทะเบียนพำณิชย์ 
3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 
4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
5)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
6)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องกำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
7)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2555   
8)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำ
ขอจดทะเบียนพำณิชย์ 
9)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
10)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลข
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


