
คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  

ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆท่ีไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอจด  

    ทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับต้ังแตวันท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงรายการนั้น ๆ (มาตรา 13) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ 

    คําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือดาวนโหลดจาก  

    www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  

   ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุ

ไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่น

เพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาวมิ

เชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะ

มอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล      

จังหวัดสตูล/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หมายเหตุ : -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง  

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)     

ต้ังแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานท่ีใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลบานควนอําเภอเมืองสตูลจังหวัด

สตูล/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หมายเหตุ : -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง  

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต

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 และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.) 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ  - 

กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

2) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจพรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง) 

3) 

 

สําเนาทะเบยีนบาน 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ (สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจพรอม      

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

(ตนฉบับ) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีต้ังสํานักงานแหง

ใหญโดยใหเจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลงนามและใหมีพยาน

ลงช่ือรับรองอยางนอย 1 คน 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ  (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน ) 

- 

5) 

 

สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน

หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชาหรือเอกสาร

สิทธิ์อยางอืน่ท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอมพรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน) 

- 

6) 

 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ

บริเวณใกลเคียงโดยสังเขปพรอมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ  - 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอาํนาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ  - 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

8) 

 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  - 

กรมการปกครอง 

9) 

 

ใบทะเบยีนพาณิชย (ฉบับจริง) 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ  - 

กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ) 

1) คาธรรมเนียม (คร้ังละ) 

(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 20 บาท 

 

 

2) คาธรรมเนยีมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 30 บาท 

 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) รองเรียนณชองทางท่ียื่นคําขอ 

(หมายเหตุ : (องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล)) 

2) รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

(หมายเหตุ: (02-547-4446-7)) 

3) โทรศัพท : Call Center 1570 

(หมายเหตุ: (074 - 770084)) 

4) เว็บไซต  : www.dbd.go.th 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

(หมายเหตุ: (face : อบต.บานควนจังหวัดสตูล)) 

5) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1) คูมือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ - 

 

ช่ือกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499  

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการคากรมพัฒนาธุรกิจการคากรมพัฒนาธรุกิจการคา 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ : 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย  

    ทะเบียนพาณิชย 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ 

    ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 



4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย   

   (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   

8) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ          

    เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549 

10) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคํา 

     ขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 

ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป 

พื้นท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา : ไมมี 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนด ฯลฯ : 0.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน : สําเนาคูมือประชาชน 26/08/2015 14:31 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ : - 


