
คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(เปลีย่นแปลงรำยกำรจดทะเบยีน) 
ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดำ 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร อ ำเภอขำมสะแกแสง 
จงัหวดันครรำชสีมำ 
กระทรวง: กระทรวงพำณิชย ์
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลีย่นแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม 

พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดำ 
2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
3. ประเภทของงำนบรกิำร: 

กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภูมภิำคและสว่นทอ้งถิน่ 
(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: จดทะเบียน  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) กฎกระทรวงพำณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัทิะเบยีนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 

2) ประกำศกระทรวงพำณิชย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง 
ก ำหนดพำณิชยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยวำ่ดว้ยทะเบยีนพำณิชย์ 

3) ประกำศกระทรวงพำณิชย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง 
ก ำหนดพำณิชยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ำยใตบ้งัคบัแหง่พระรำชบญัญตัทิะเบียนพำณิชย์ 
พ.ศ. 2499 

4) ประกำศกระทรวงพำณิชย ์เรือ่ง 
ใหผู้ป้ระกอบพำณิชยกจิตอ้งจดทะเบยีนพำณิชย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 

5) ประกำศกระทรวงพำณิชย ์ เรือ่ง  
แตง่ต ัง้พนกังำนเจำ้หน้ำทีแ่ละนำยทะเบยีนพำณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 

6) ประกำศกระทรวงพำณิชย ์ เรือ่ง 
กำรต ัง้ส ำนกังำนทะเบยีนพำณิชย์แตง่ต ัง้พนกังำนเจำ้หน้ำทีแ่ละนำยทะเบยีนพ
ำณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  

7) ประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้  เรือ่ง  
ก ำหนดแบบพมิพ์เพือ่ใช้ในกำรใหบ้รกิำรขอ้มูลทะเบยีนพำณิชย์ พ.ศ. 2555   

8) ค ำส ั่งส ำนกังำนกลำงทะเบยีนพำณิชย ์ที ่1/2553  เรือ่ง 
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรก ำหนดเลขทะเบยีนพำณิชย์ 
และเลขค ำขอจดทะเบยีนพำณิชย ์

9) ประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้  เรือ่ง  ก ำหนดแบบพมิพ์  พ.ศ. 2549 
10
) 

ค ำส ั่งส ำนกังำนกลำงทะเบยีนพำณิชย ์ที ่1/2554 เรือ่ง 
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรก ำหนดเลขทะเบยีนพำณิชย์   
และเลขค ำขอจดทะเบยีนพำณิชย์จงัหวดั  

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท ั่วไป  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมม่ ี  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  0 นำที  
9. ขอ้มูลสถติ ิ



 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน ส ำเนำคูม่ือประชำชน กำรจดทะเบยีนพำณิชย์ 

(เปลีย่นแปลงรำยกำรจดทะเบยีน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ  องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  
อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสีมำ 21/07/2015 11:50 

11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร กรุงเทพมหำนคร ตดิตอ่ 

(1) ส ำนกังำนเศรษฐกจิกำรคลงั กรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ใหบ้รกิำรกบัสถำนประกอบกำรทกุแหง่ทีม่ีทีต่ ัง้อยูใ่นกรุงเทพมหำนคร) 
หรือ 
(2) ส ำนกังำนเขตกรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท์ : ตดิตอ่ส ำนกังำนเขต 
(สถำนประกอบกำรแหง่ใหญต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบของเขตไหนใหไ้ปยืน่
จดทะเบยีน ณ ส ำนกังำนเขตนัน้)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหตุ - 

2) สถำนทีใ่หบ้รกิำร จงัหวดัอืน่ ตดิตอ่ 
ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 85  หมูท่ี ่ 5  
ต ำบลเมืองเกษตร  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสีมำ  โทร  044-
756344 
(สถำนประกอบกำรแหง่ใหญต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบของเทศบำลหรืออบต.
หรือเมืองพทัยำใหไ้ปเทศบำลหรืออบต.หรือเมืองพทัยำนัน้)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอ
ง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 
  หมำยเหตุ - 

12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ 
และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพำณิชยกจิ ซึง่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ 
หำกมกีำรเปลีย่นแปลงรำยกำรใดๆ 
ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่ค ำขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงรำยกำร ภำยในเวลำ 30 
วนั นบัต ัง้แตว่นัทีไ่ดม้ีกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรนัน้ๆ  (มำตรำ 13) 
2. 
ผูป้ระกอบพำณิชยกจิสำมำรถยืน่จดทะเบยีนพำณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ ำนำจใ
หผู้อ้ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
3. ใหผู้ป้ระกอบพำณิชยกจิซึง่เป็นเจำ้ของกจิกำร 
เป็นผูล้งลำยมือชื่อรบัรองรำยกำรในค ำขอจดทะเบยีนและเอกสำรประกอบค ำขอจด



ทะเบียน 
4. แบบพมิพค์ ำขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) 
หรือหนงัสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอไดจ้ำกพนกังำนเจำ้หน้ำที ่หรือดำวน์โหลดจำก 
www.dbd.go.th 
หมำยเหต ุ
ข ัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูม่ือจะเริม่นบัระยะเวลำต ัง้แตเ่จำ้หน้ำทีต่รวจสอบเอกส
ำรครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่ือประชำชนเรียบรอ้ยแลว้ ท ัง้น้ี 
ในกรณีทีค่ ำขอหรือเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้น 
และ/หรือมีควำมบกพรอ่งไมส่มบูรณ์ เป็นเหตุใหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้
เจำ้หน้ำทีจ่ะจดัท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลกัฐำนทีต่้
องยืน่เพิม่เตมิ 
โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขและ/หรือยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวล
ำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอ 
โดยเจำ้หน้ำทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่ว 
และจะมอบส ำเนำบนัทกึควำมพรอ่งดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจไว้
เป็นหลกัฐำน 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเห
ต ุ

1) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

นำยทะเบยีนตรวจพิ
จำรณำเอกสำร/แจง้
ผล 
 

30 นำท ี องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

- 

2) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

เจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิรบั
ช ำระคำ่ธรรมเนียม 
 

5 นำท ี องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

- 

3) กำรพจิำรณำ 
 

นำยทะเบยีนรบัจดท
ะเบียน 
/เจำ้หน้ำทีบ่นัทกึขอ้
มูลเขำ้ระบบ/จดัเตรี
ยมใบส ำคญักำรจดท
ะเบียน/หนงัสือรบัร
อง/ส ำเนำเอกสำร 

15 นำท ี องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

- 

4) กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมต ิ

นำยทะเบยีนตรวจเอ
กสำรและลงนำม/มอ

10 นำท ี องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ

- 



ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเห
ต ุ

 บใบทะเบยีนพำณิช
ย์ใหผู้ย้ืน่ค ำขอ 

กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 นำท ี
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  

ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) บตัรประจ ำตั

วประชำชน 

กรมกำรปกค

รอง 

0 1 ฉบบั (ส ำเนำบตัรป

ระจ ำตวัของผู ้

ประกอบพำ

ณิชยกจิ 

พรอ้มลงนำม

รบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้ง) 

2) ส ำเนำทะเบยี

นบำ้น 

กรมกำรปกค

รอง 

0 1 ฉบบั (ส ำเนำทะเบยี

นบำ้นของผูป้

ระกอบพำณิ

ชยกจิ 

พรอ้มลงนำม

รบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้ง) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) ค ำขอจดทะเ

บยีนพำณิช

กรมพฒันำธรุ

กจิกำรคำ้ 

1 0 ฉบบั - 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ย ์(แบบ 

ทพ.) 

2) (ตน้ฉบบั) 

หนังสอืใหค้

วำมยนิยอมใ

หใ้ชส้ถำนที่

ต ัง้ส ำนักงำน

แห่งใหญ่ 

โดยใหเ้จำ้ข

องรำ้นหรอืเ

จำ้ของกรรม

สทิธิล์งนำม 

และใหม้พียำ

นลงชือ่รบัรอ

งอย่ำงนอ้ย 

1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระก

อบพำณิชยกิ

จมไิดเ้ป็นเจำ้

บำ้น ) 

3) ส ำเนำทะเบยี

นบำ้นทีแ่สด

งใหเ้ห็นวำ่ผู ้

ใหค้วำมยนิ

ยอมเป็นเจำ้

บำ้นหรอืส ำเ

นำสญัญำเช่

ำโดยมผีูใ้ห ้

ควำมยนิยอ

มเป็นผูเ้ชำ่ 

หรอืเอกสำร

สทิธิอ์ย่ำงอื่

นทีผู่เ้ป็นเจำ้

ของกรรมสิ

ทธิเ์ป็นผูใ้ห ้

ควำมยนิยอ

ม 

พรอ้มลงนำ

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูป้ระก

อบพำณิชยกิ

จมไิดเ้ป็นเจำ้

บำ้น) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

มรบัรองส ำเ

นำถกูตอ้ง 

4) แผนทีแ่สดง

สถำนทีซ่ ึง่ใ

ชป้ระกอบพ

ำณิชยกจิแล

ะสถำนทีส่ ำ

คญับรเิวณใ

กลเ้คยีงโดย

สงัเขป 

พรอ้มลงนำ

มรบัรองเอก

สำร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) หนังสอืมอบ

อ ำนำจ 

(ถำ้ม)ี 

พรอ้มปิดอำ

กรแสตมป์ 

10 บำท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) ส ำเนำบตัรป

ระจ ำตวัประ

ชำชนของผู ้

รบัมอบอ ำน

ำจ (ถำ้ม)ี 

พรอ้มลงนำ

มรบัรองส ำเ

นำถกูตอ้ง 

กรมกำรปกค

รอง 

0 1 ฉบบั - 

7) ใบทะเบยีนพ

ำณิชย ์

(ฉบบัจรงิ) 

กรมพฒันำธรุ

กจิกำรคำ้ 

1 0 ฉบบั - 

 
16. คำ่ธรรมเนียม 



1) คำ่ธรรมเนียม (คร ัง้ละ) 
 คำ่ธรรมเนียม 20 บำท 
หมำยเหตุ -   

2) คำ่ธรรมเนียมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
 คำ่ธรรมเนียม 30 บำท 
หมำยเหตุ -   

 
17. ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85  หมูท่ี ่ 5  

ต ำบลเมืองเกษตร                 อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสีมำ  
โทรศพัท/์โทรสำร  044-756344 
หมำยเหตุ – 
 

2) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน รอ้งเรียนตอ่กองทะเบียนธุรกจิ 
กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ 
หมำยเหตุ (02-547-4446-7) 

3) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน โทรศพัท์ : Call Center 1570 
หมำยเหตุ - 

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

5) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 
หมูท่ี ่5 ต.เมืองเกษตร                  อ.ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสีมำ  
โทรศพัท/์โทรสำร 044756344 
หมำยเหตุ (ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมูท่ี ่5 
ต.เมืองเกษตร อ.ขำมสะแกแสง       จ.นครรำชสีมำ  โทรศพัท์/โทรสำร 
044756344) 

6) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน 
ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 
/ www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 
10300) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) คูม่ือกำรกรอกเอกสำร 

- 

19. หมำยเหต ุ



- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีพ่มิพ ์ 25/08/2558 
สถำนะ รออนุมตัขิ ัน้ที ่2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จดัท ำโดย องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอ          ขำมสะแกแสง 
จงัหวดันครรำชสีมำ สถ.มท. 

อนุมตัโิดย - 
เผยแพรโ่ดย - 


