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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบยีนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณชิยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 

2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมพฒันาธุรกิจการคา 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:จดทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ืองกาํหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

2) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เร่ืองหลักเกณฑและวธิีการกาํหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 

3) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา

ดวยทะเบียนพาณิชย 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองกาํหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองแตงต้ังพนักงานเจาหนาทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองการตั้งสํานกังานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน

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

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ืองกาํหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบยีนพาณิชยพ.ศ. 2555   

10) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553  เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาท ี
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9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 06  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานทีใ่หบริการกรุงเทพมหานครติดตอ 

(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 

(ใหบริการกับสถานประกอบการทกุแหงที่มีที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร) หรือ 

(2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท : ติดตอสํานักงานเขต 

(สถานประกอบการแหงใหญต้ังอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนใหไปยื่นจดทะเบียนณสํานักงานเขตนัน้)/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีใ่หบริการ องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

โทรศัพท : 032591218 

(ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที่ 3 ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบรีุ 76130 )/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
12. หลกัเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึง่ไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอจด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับต้ังแตวันที่ไดมีการเปล่ียนแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยืน่จดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึง่เปนเจาของกจิการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 
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4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาทีห่รือดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทัง้นี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง

ยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในบันทึก

ดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิง้คําขอโดยเจาหนาที่และผูยืน่คําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทกึ

ดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทกึความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 
 

30 นาท ี - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชาํระ

คาธรรมเนียม 
 

5 นาท ี - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

การจดทะเบียน/หนงัสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาท ี - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชยใหผูยืน่คํา

ขอ 
 

10 นาท ี - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาท ี
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14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร

ประจําตัวของ

หุนสวนผูจัดการ

พรอมลงนาม

สําเนารับรอง

ถูกตอง) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียน

บานของหุนสวน

ผูจัดการพรอมลง

นามรับรองสําเนา

ถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขอจดทะเบียน

พาณิชย (แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) 

ใบทะเบียน

พาณิชย 

(ตนฉบับ) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

3) 

สัญญาหรือ

ขอตกลงแกไข

ของหางหุนสวน

สามัญหรือคณะ

- 1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บุคคลหรือกิจการ

รวมคา 

4) 

(ตนฉบับ) 

หนงัสือใหความ

ยินยอมใหใช

สถานที่ต้ัง

สํานักงานแหง

ใหญโดยให

เจาของรานหรือ

เจาของ

กรรมสิทธิ์ลงนาม

และใหมีพยานลง

ชื่อรับรองอยาง

นอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณีแกไข

เพิ่มเติมที่ต้ัง

สํานักงานแหง

ใหญ) 

5) 

สําเนาทะเบียน

บานที่แสดงให

เห็นวาผูใหความ

ยินยอมเปนเจา

บานหรือสําเนา

สัญญาเชาโดยมี

ผูใหความ

ยินยอมเปนผูเชา

หรือเอกสารสทิธิ์

อยางอ่ืนที่ผูเปน

เจาของ

กรรมสิทธิ์เปน

ผูใหความ

ยินยอมพรอมลง

นามรับรอง

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิได

เปนเจาบาน) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเนาถูกตอง 

6) 

แผนที่แสดง

สถานที่ซึง่ใช

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานที่

สําคัญบริเวณ

ใกลเคียง

โดยสังเขปพรอม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

7) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถาม)ี 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

8) 

สําเนาบัตร

ประจําตัวของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(ถาม)ี 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมครั้งละ 
คาธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
คาธรรมเนียม30 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนณชองทางทีย่ื่นคําขอ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกจิการคากระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ(02-547-4446-7) 

3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : Call Center 1570 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ- 

5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

6) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

หมายเหตุ ( ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที่ 3 ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง จงัหวัดเพชรบุรี 

76130 ) โทร 032591218 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 
19. หมายเหตุ 
 
วันที่พิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวอรปรีญา  นกแกว 

อนุมัติโดย นางธิดารัตน  บุญเปยม 

เผยแพรโดย  

 
 

 
 


