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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอ
จดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกจิการรวมคา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด

ทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ  พ.ศ. 2549 
2) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลขคําขอจด

ทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 
3) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยทะเบียน

พาณิชย 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทะเบียน

พาณิชย พ.ศ. 2499 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 9) 

พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555   
10) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลขคําขอจด

ทะเบียนพาณิชย 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณี

ผูขอจดทะเบียนพาณิชยเปนหางหงสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองแกงคอย  หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 127/ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ผูประกอบพาณิชยกิจ ซ่ึงไดจดทะเบียนไวแลว หากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆ ที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปล่ียนแปลงรายการน้ันๆ  (มาตรา 13) 
 2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 
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 3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจด
ทะเบียน 
 4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดจาก 
www.dbd.go.th 
 หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
เรียบรอยแลว ทั้งน้ี ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได 
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนน้ันจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือ
ผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาเอกสาร/แจงผล 
 

10 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ งานนิติ
การ กองวิชาการและแผนงาน 
สํานักงานเทศบาลเมืองแกงคอย) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม 
 

5 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ งานนิติ
การ กองวิชาการและแผนงาน 
สํานักงานเทศบาลเมืองแกงคอย) 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน /เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สําเนาเอกสาร 

10 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ งานนิติ
การ กองวิชาการและแผนงาน 
สํานักงานเทศบาลเมืองแกงคอย) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใหผูยื่น
คําขอ 

5 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ งานนิติ
การ กองวิชาการและแผนงาน 
สํานักงานเทศบาลเมืองแกงคอย) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   20 ถึง 30 นาที 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตรประจําตัวของหุนสวน
ผูจัดการ พรอมลงนามสําเนา
รับรองถูกตอง) 

2) สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียนบานของหุนสวน
ผูจัดการ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

 
 



3/4 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียน
พาณิชย (แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) ใบทะเบียนพาณิชย 
(ตนฉบับ) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

1 0 ฉบับ - 

3) สัญญาหรือขอตกลง
แกไขของหางหุนสวน
สามัญ หรือคณะบุคคล 
หรือกิจการรวมคา 

- 1 0 ฉบับ - 

4) (ตนฉบับ) หนังสือให
ความยินยอมใหใชสถาน
ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ 
โดยใหเจาของรานหรือ
เจาของกรรมสิทธ์ิลง
นาม และใหมีพยานลง
ช่ือรับรองอยางนอย 1 
คน 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณีแกไขเพิ่มเติม
ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ) 

5) สําเนาทะเบียนบานที่
แสดงใหเห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจาบานหรือ
สําเนาสัญญาเชาโดยมี
ผูใหความยินยอมเปนผู
เชา หรือเอกสารสิทธ์ิ
อยางอ่ืนที่ผูเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิเปนผูใหความ
ยินยอม พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบพาณิชย
กิจมิไดเปนเจาบาน) 

6) แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานที่สําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขป 
พรอมลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

7) หนังสือมอบอํานาจ  
(ถามี) พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

8) สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูรับมอบอํานาจ  
(ถามี) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 
 
 
 
 



4/4 
 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมคร้ังละ     คาธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   
2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)  คาธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 

หมายเหตุ (งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองแกงคอย  หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 127 / 
www.kaengkhoi.go.th) 

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

3) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท : Call Center 1570 
หมายเหตุ - 

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

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

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


