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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณชิย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 2499 
กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลท่ีตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:เทศบาลตาํบลบา้นลาด อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
กระทรวง:กระทรวมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย ์(เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลบา้นลาด อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองกาํหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใ ต้บังคับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบยีนพาณิชย์ 
 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองกาํหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองใ ห้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบยีนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 
 

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

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการต้ังสาํนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบยีน
พาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
 

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองกาํหนดแบบพิมพ์เพ่ือใ ช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555   
 

8) คาํส่ังสาํนักงานกลางทะเบยีนพาณิชย์ท่ี 1/2553  เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข
คาํขอจดทะเบยีนพาณิชย์ 
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9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองกาํหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
 

10) คาํส่ังสาํนักงานกลางทะเบยีนพาณิชย์ท่ี 1/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคาํ
ขอจดทะเบยีนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ท่ีให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0  
 จํานวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย ์(เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ.2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการกรุงเทพมหานครติดต่อ 
(1) สาํนักงานเศรษฐกิจการคลงักรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ใ ห้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) สาํนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : ติดต่อสาํนักงานเขต 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเขตไหนให้ไปย่ืนจดทะเบยีนณสาํนักงานเขตน้ัน)/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใ ห้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานทีใ่ห้บริการท่ีทาํการเทศบาลตาํบลบ้านลาด หมู่ท่ี 7 ตาํบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรีุ 76150 
โทรศพํท์ 032-492366 / ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใ ห้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้หากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆท่ีไดจ้ดทะเบียนไวจ้ะตอ้งยืน่คาํขอจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการภายในเวลา 30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนกไ็ด ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองรายการในคาํขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาํขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพค์าํขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอาํนาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุขั้นตอนการดาํเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแลว้ทั้งน้ีในกรณีท่ีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพิจารณาไดเ้จา้หนา้ท่ีจะจดัทาํบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้ง
ยืน่เพิ่มเติมโดยผูย้ืน่คาํขอจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขและ/หรือยืน่เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในบนัทึกดงักล่าว
มิเช่นนั้นจะถือวา่ผูย้ืน่คาํขอละท้ิงคาํขอโดยเจา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่คาํขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจจะลงนามบนัทึกดงักล่าวและ
จะมอบสาํเนาบนัทึกความพร่องดงักล่าวใหผู้ย้ืน่คาํขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรั่บผดิชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจง้ผล 
 

30 นาที เทศบาลตาํบล
บา้นลาดอาํเภอ
บา้นลาดจงัหวดั
เพชรบุรี 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีการเงินรับชาํระ 5 นาที เทศบาลตาํบล - 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ค่าธรรมเนียม 
 

บา้นลาดอาํเภอ
บา้นลาดจงัหวดั
เพชรบุรี 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลเขา้
ระบบ/จดัเตรียมใบสาํคญั
การจดทะเบียน/หนงัสือ
รับรอง/สาํเนาเอกสาร 
 

15 นาที เทศบาลตาํบล
บา้นลาดอาํเภอ
บา้นลาดจงัหวดั
เพชรบุรี 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่คาํ
ขอ 
 

10 นาที เทศบาลตาํบล
บา้นลาดอาํเภอ
บา้นลาดจงัหวดั
เพชรบุรี 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สาํเนาบตัร
ประจาํตวัของ
ผูรั้บผดิชอบใน
การประกอบ
กิจการในประเทศ
พร้อมลงนาม
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองสาํเนา
ถูกตอ้ง) 

2) 

สาํเนาทะเบียน
บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สาํเนาทะเบียน
บา้นของ
ผูรั้บผดิชอบใน
การประกอบ
กิจการในประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนา
ถูกตอ้ง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน  ๆสําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คาํขอจดทะเบียน
พาณิชย ์(แบ
บทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ใบทะเบียน
พาณิชย ์(ฉบบั
จริง) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

3) 

สาํเนาหนงัสือ
แต่งตั้ง
ผูรั้บผดิชอบ
ดาํเนินกิจการใน
ประเทศกรณีนิติ
บุคคล
ต่างประเทศขอ
เปล่ียนแปลง
ผูจ้ดัการสาขาใน

- 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเทศไทย
พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนา
ถูกตอ้ง 

4) 

สาํเนาหนงัสือ
สาํคญัแสดงการ
เปล่ียนช่ือตวัและ
หรือช่ือสกลุ (ถา้
มี) พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนา
ถูกตอ้ง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

5) 

(ตน้ฉบบั) 
หนงัสือใหค้วาม
ยนิยอมใหใ้ช้
สถานท่ีตั้ง
สาํนกังานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจา้ของร้านหรือ
เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิลง
นามและใหมี้
พยานลงช่ือ
รับรองอยา่งนอ้ย 
1 คน 

- 1 0 ฉบบั (ใชใ้นกรณีแกไ้ข
เพิ่มเติมท่ีตั้ง
สาํนกังานแห่ง
ใหญ่) 

6) 

สาํเนาทะเบียน
บา้นท่ีแสดงให้
เห็นวา่ผูใ้หค้วาม
ยนิยอมเป็นเจา้
บา้นหรือสาํเนา
สญัญาเช่าโดยมี

- 0 1 ฉบบั (ใชใ้นกรณีแกไ้ข
เพิ่มเติมท่ีตั้ง
สาํนกังานแห่ง
ใหญ่) 



7/9 
 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผูใ้หค้วามยนิยอม
เป็นผูเ้ช่าหรือ
เอกสารสิทธ์ิอยา่ง
อ่ืนท่ีผูเ้ป็น
เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิเป็น
ผูใ้หค้วามยนิยอม
พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนา
ถูกตอ้ง 

7) 

แผนท่ีแสดง
สถานท่ีตั้ง
สาํนกังานแห่ง
ใหญ่และสถานท่ี
สาํคญับริเวณ
ใกลเ้คียง
โดยสงัเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั (ใชใ้นกรณีแกไ้ข
เพิ่มเติมท่ีตั้ง
สาํนกังานแห่ง
ใหญ่) 

8) 

หนงัสือมอบ
อาํนาจ (ถา้มี) 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

9) 

สาํเนาบตัร
ประจาํตวั
ประชาชนของ
ผูรั้บมอบอาํนาจ 
(ถา้มี) พร้อมลง
นามรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมคร้ังละ 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค่าธรรมเนียมคดัสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตาํบลบ้านลาด หมู่ท่ี 7 ตาํบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรีุ 76150 

โทรศพํท์ 032-492366  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์
หมายเหตุ( 02-547-4446-7) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท ์: Call Center 1570 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต ์ : www.dbd.go.th 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
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- 
 

วนัท่ีพมิพ์ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดทําโดย เทศบาลตาํบลบา้นลาดอาํเภอบา้น

ลาดจงัหวดัเพชรบุรี 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


