
 
 
 

คูม่ือปฏิบัติงาน 
การจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
 
 

 กองคลงั  
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
อำเภออุบลรัตน์ จังหวดัขอนแก่น 



 
 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์      
 พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  
 

5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง 

กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง 

กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง 

การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552  
และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กำหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555   

8) คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 
และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กำหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 
10) คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 

และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 
 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
  

7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา : ไม่มี  
 

9. ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 0 นาท ี 
 

 



 
 

10. ข้อมูลสถิติ 
  จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
  จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  
  จำนวนคำขอท่ีน้อยที่สุด 0 
  

11. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
 

12. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ กองคลัง องค์การบริหารส่วตำบลทุ่งโป่ง  

 98 หมู่ 4 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ – 
 

2) สถานที่ให้บริการ สถานที่ให้บริการจังหวัดอ่ืนติดต่อ 
(1) สำนักงานเทศบาล 
โทรศัพท์ ติดต่อเทศบาล 
(2) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
โทรศัพท์: ติดต่อ อบต. 
(3) เมืองพัทยา 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต. หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาล หรือ 
อบต. หรือเมืองพัทยานั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ – 

 

13. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ 
ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
 

 2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
  

 3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสาร   
ประกอบคำขอจดทะเบียน       

              

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังส ือมอบอำนาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ 
@@ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ    
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และหรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้  

http://www.dbd.go.th/


 
 

@@เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม 
โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว 
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว 
และจะมอบสำเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
14. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเ
อกสาร/แจ้งผล 
 

 
30 นาท ี

- - 

2) 
 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่า
ธรรมเนียม 
 

 
5 นาท ี

- - 

3) 

 
 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าร
ะบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการ
จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สำเนาเอกสาร 
 

 
 

15 นาท ี

- - 

4) 

 
การลงนาม/คณะกรรม 
การมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสารแ
ละลงนาม/มอบใบทะเบียนพ
าณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
 

 
10 นาท ี

- - 

ระยะเวลาดำเนินการรวม   60 นาท ี
 

15. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน 
 

16. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว 
ประชาชน 

 
กรมการปกครอง 

 
0 

 
1 

 
ฉบับ 

(สำเนาบัตรประจำตัวของผู้
ประ กอบพาณิชยกิจ 
พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง) 

2) 

 
สำเนาทะเบียน 
บ้าน 

 
กรมการปกครอง 

 
0 

 
1 

 
ฉบับ 

(สำเนาทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบพาณิชยกิจ 
พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง) 



 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์      
(แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า 

 
1 

 
0 

 
ฉบับ 

- 

2) 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความ 
ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำ
นักงาน แห่งใหญ่ 
โดยให้เจ้าของ 
ร้านหรือเจ้าของ 
กรรมสิทธิ์ลงนาม 
และให้มีพยานลงชื่อรับรอ
งอย่าง น้อย 1 คน 

-  
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

ฉบับ 

(กรณีผู้ประกอบ 
พาณิชยกิจมิได้ 
เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) 

สำเนาทะเบียนบ้านที่แสด
งให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอ
มเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสั
ญญา เช่าโดยมีผู้ให้ 
ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรื
อเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เ
ป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้
ให้ความยินยอมพร้อมลงน
ามรับรองสำ เนาถูกต้อง 

-  
0 

 
1 

 
ฉบับ 

(กรณีผู้ประกอบ 
พาณิชยกิจมิได้ 
เป็นเจ้าบ้าน) 

4) 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ป
ระกอบพาณิชยกิจและสถ
านที่สำคัญบริเวณใกล้เคีย
งโดยสังเขปพร้อมลงนามรั
บรองเอกสาร 

-  
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

ฉบับ 

- 

5) 
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
10 บาท 

-  
1 

 
0 

 
ฉบับ 

- 

6) 

สำเนาบัตรประจำตัวประช
าชนของผู้รับมอบอำ นาจ 
(ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง 

 
 
กรมการปกครอง 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

ฉบับ 

- 

7) 
ใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

 
 
 



 
 

17. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
หมายเหตุ -   
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 
 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ -   
 

18. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน :องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 

หมายเหตุ (1. ทางโทรศัพท์ 043-424388 
2. ทางไปรษณีย์ 89 หมู่4 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 
3. ร้องเรียนด้วยตนเอง) 
 

2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ (02-547-4446-7) 
 

3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570 
หมายเหตุ – 
 

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
หมายเหตุ – 
 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

19. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

- 
20. หมายเหตุ 
- 

วันที่พิมพ์ 8/04/2565 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ 

/ แก้ไข (User) 
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง

อำเภอพร จังหวัดขอนแก่น  
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 


