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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบยีนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย          
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
         กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอาจสามารถ   
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
๔. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 
๑) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 

 
๒) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา

ดวยทะเบียนพาณิชย 
 

๓) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

๔) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๕) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

๖) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

๗) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๕๕๕   
 

๘) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ ๑/๒๕๕๓  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย 
 

๙) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

๑๐) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 
 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคีวามสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
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๗. พื้นที่ใหบริการ:  เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
๘. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมม ี  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๐นาที 
๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน๐  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด ๐  
 จํานวนคําขอที่นอยทีสุ่ด ๐  
๑๐. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. ๐๕  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  
๑) สถานที่ใหบรกิาร เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา      
๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

  
 

๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
๑. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ไดจดทะเบียนไวจะตองย่ืนคําขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา ๓๐ วันนับต้ังแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการน้ันๆ  (มาตรา ๑๓) 
 
๒. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนกไ็ด 
 
๓. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
คําขอจดทะเบียน 
 
๔. แบบพิมพคาํขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
 
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวทั้งน้ีในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุให
ไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพ่ิมเติมโดย
ผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนน้ันจะถือวา
ผูย่ืนคําขอละทิง้คําขอโดยเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึก
ความพรองดังกลาวใหผูย่ืนคาํขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
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๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล 
 

๓๐ นาที เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

- 

๒) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม 
 

๕ นาที เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

- 

๓) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคญั
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

๑๕ นาที เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

- 

๔) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูย่ืนคําขอ 
 

๑๐ นาที เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๐ นาที 
 

๑๔. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู
ประกอบพาณิชย
กิจพรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

๒) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (สําเนาทะเบียน
บานของผูประกอบ
พาณิชยกิจพรอม
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

 
๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย (แบ
บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

๑ ๐ ฉบับ - 

๒) 

(ตนฉบับ) หนังสือ
ใหความยินยอม
ใหใชสถานที่ต้ัง
สํานักงานแหง
ใหญโดยให
เจาของรานหรือ
เจาของกรรมสิทธ์ิ
ลงนามและใหมี
พยานลงช่ือ
รับรองอยางนอย 
๑ คน 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปน
เจาบาน ) 

๓) 

สําเนาทะเบียน
บานที่แสดงให
เห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจา
บานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมี
ผูใหความยินยอม
เปนผูเชาหรือ
เอกสารสิทธ์ิอยาง
อ่ืนที่ผูเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิเปน
ผูใหความยินยอม
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปน
เจาบาน) 

๔) แผนทีแ่สดง - ๑ ๐ ฉบับ - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถานที่ซึ่งใช
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกลเคียง
โดยสังเขปพรอม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

๕) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี) 
พรอมปดอากร
แสตมป ๑๐ บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๖) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ 
(ถาม)ี พรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

๗) 
ใบทะเบียน
พาณิชย (ฉบับ
จริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

๑ ๐ ฉบับ - 

 
๑๖. คาธรรมเนียม 

๑) คาธรรมเนียม (ครั้งละ) 
คาธรรมเนียม๒๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๒) คาธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
คาธรรมเนียม๓๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 
 

๑๗. ชองทางการรองเรียน 
 เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  หรือเว็บไซต 
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www.tessabanatsamat.go.th 
  
  
  
  

 
 

๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
๑) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 
 

 
๑๙. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันที่พิมพ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย พิศมัย ชัฏพลชัย 
อนุมัติโดย จรินทร สายเช้ือ 
เผยแพรโดย ศิริกุล/กิต 

 
 

 
 


