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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานท่ีใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณกระทรวง

พาณิชย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจ ซ่ึงไดจดทะเบียนไวแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ท่ีไดจดทะเบียนไวจะตองยื่น

คําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  

(มาตรา 13) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็

ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและ

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือดาวน

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ี

ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร

หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอ โดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผู

ไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับ

มอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) 
กรุงเทพมหานคร ติดตอ 
(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ใหบริการกับสถานประกอบการทุกแหงท่ีมีท่ีตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท : ติดตอสํานักงานเขต 
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเขต

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ไหนใหไปยื่นจดทะเบียน ณ สํานักงานเขตนั้น)/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 
สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 
157  หมูท่ี  3  ตําบลตะเบาะ 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ 67000 
โทรศัพท.  056-786100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 นาที 

 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีการเงินรับชําระคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาที - 
 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สําเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
2) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

(ตนฉบับ) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้งสํานักงานแหง
ใหญ โดยใหเจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลงนาม และใหมี
พยานลงช่ือรับรองอยางนอย 1 คน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน ) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสาร
สิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอม พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน) 

- 

6) 
 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป พรอมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
9) 

 
ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 

คาธรรมเนียม 

 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียม (ครั้งละ) 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 20 บาท 
 
 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 30 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 157  หมูท่ี  3  ตําบลตะเบาะ อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด

เพชรบูรณ 67000 โทรศัพท.  056-786100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 
(หมายเหตุ: -) 

2) รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  
(หมายเหตุ: (02-547-4446-7)) 

3) โทรศัพท : Call Center 1570 
(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต  : www.dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 
หมายเหตุ- 


