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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณชิย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน 

พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ : เทศบาลต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวง : มหาดไทย 

  

1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณชิย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์ 

พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร:จดทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย์ 

พ.ศ. 2499 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแหง่

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณชิย์แตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

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

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณชิย์ 

พ.ศ. 2555   

8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

10) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์จังหวัดบึงกาฬ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่ม ี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 นาที 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 05  

11. ช่องทางการให้บริการ  

กองคลัง เทศบาลต าบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120  

โทรศัพท์ 053-825044 ตอ่ 17 

   ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

  ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค า

ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแตว่ันที่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงรายการนัน้ๆ  

 (มาตรา 13) 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรอืจะมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นยื่นจดทะเบียนแทน 

ก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรอืหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจา้หนา้ที่หรอื 

ดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ

ไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนีใ้นกรณีที่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรอืมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจา้หนา้ที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสาร

หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ที่และผู้ยื่นค าขอหรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวใหผู้ย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

30 นาที กองคลัง 

เทศบาลต าบลยุหว่า 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 

5 นาที กองคลัง 

เทศบาลต าบลยุหว่า 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที กองคลัง 

เทศบาลต าบลยุหว่า 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณชิย์ให้ผูย้ื่น 

ค าขอ 

10 นาที กองคลัง 

เทศบาลต าบลยุหว่า 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นาที 

14. งานบรกิารน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการ

ปกครอง 

0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้

ประกอบพาณชิยกิจพร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

2) 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการ

ปกครอง 

0 1 ฉบับ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้

ประกอบพาณชิยกิจพร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

(แบบทพ.) 

กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

(ต้นฉบับ) หนังสือใหค้วาม

ยินยอมใหใ้ช้สถานที่ตั้ง

ส านักงานแห่งใหญ่โดยให้

เจ้าของร้านหรอืเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ลงนามและให้มี

พยานลงชื่อรับรองอย่าง

น้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่

แสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ความ

ยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรอื

ส าเนาสัญญาเช่าโดยมี

ผูใ้ห้ความยินยอมเป็นผู้

เชา่หรือเอกสารสิทธิ์อย่าง

อื่นที่ผู้เป็นเจา้ของ

กรรมสิทธิ์เป็นผู้ใหค้วาม

ยินยอมพร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจา้บ้าน) 

4) 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้

ประกอบพาณชิยกิจและ

สถานที่ส าคัญบริเวณ

ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อม

ลงนามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากรแสตมป์ 

10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) ส าเนาบัตรประจ าตัว กรมการ 0 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชนของผู้รับมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ปกครอง 

7) 
ใบทะเบียนพาณชิย์  

(ฉบับจรงิ) 

กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 

1 0 ฉบับ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

        1)  ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 

         ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

        2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

         ค่าธรรมเนียม30 บาท 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1)ร้องเรยีนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์  

 เทศบาลต าบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม ่50120  

2)ร้องเรยีนผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลยุหว่า  http://www.yuwa.go.th 

3)ร้องเรยีนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลต าบลยุหว่า  053-825044 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

    - 

19. หมายเหตุ 

          - 

 

 

 

 

 

http://www.yuwa.go.th/

