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คคคู่ม มือสสสำหร รับประชสำชน : กสำรจดทะเบบียนพสำณณิชยย์ (เปลบีลี่ยนแปลงรสำยกสำรจดทะเบบียน) ตสำม 
พ.ร.บ.ทะเบบียนพสำณณิชยย์ พ.ศ. 2499 กรณบีผค ผู้ขอจดทะเบบียนเปป็ นบบุคคลธรรมดสำ
หนคู่วยงสำนทบีลี่ใหผู้บร ณิกสำร : องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก จจังหวจัดนครพนม กระทรวงพาณริชยค์ 

หล รักเกณฑย์ ว ณิธบีกสำร เงมืลี่อนไข (ถผู้สำมบี) ในกสำรยมืลี่นคสสำขอ และในกสำรพณิจสำรณสำอนบุญสำต
1. ผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจ ซซซงได ผู้จดทะเบพยนไว ผู้แล ผู้ว หากมพการเปลพซยนแปลงรายการใดๆ ทพซได ผู้จดทะเบพยนไว ผู้จะต ผู้องยยซนคตาขอจด
ทะเบพยนเปลพซยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วจัน นจับตจั พี้งแตสวจันทพซได ผู้มพการเปลพซยนแปลงรายการนจั พี้นๆ  (มาตรา 13)

2. ผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจสามารถยยซนจดทะเบพยนพาณริชยค์ด ผู้วยตนเองหรยอจะมอบอตานาจให ผู้ผผ ผู้อยซนยยซนจดทะเบพยนแทนกก็ได ผู้

3. ให ผู้ผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจซซซงเปก็ นเจ ผู้าของกริจการ เปก็ นผผ ผู้ลงลายมยอชยซอรจับรองรายการในคตาขอจดทะเบพยนและเอกสารประกอบ
คตาขอจดทะเบพยน

4. แบบพริมพค์คตาขอจดทะเบพยน (แบบ ทพ.) หรยอหนจังสยอมอบอตานาจสามารถขอได ผู้จากพนจักงานเจ ผู้าหน ผู้าทพซ หรยอดาวนค์โหลดจาก 
www.dbd.go.th

หมายเหตตุ ขจั พี้นตอนการดตาเนรินงานตามคผสมยอจะเรริซมนจับระยะเวลาตจั พี้งแตสเจ ผู้าหน ผู้าทพซตรวจสอบเอกสารครบถ ผู้วนตามทพซระบตุไว ผู้ในคผสมยอ
ประชาชนเรพยบร ผู้อยแล ผู้ว ทจั พี้งนพพี้ ในกรณพทพซคตาขอหรยอเอกสารหลจักฐานไมสครบถ ผู้วน และ/หรยอมพความบกพรสองไมสสมบผรณค์ เปก็ นเหตตุให ผู้
ไมสสามารถพริจารณาได ผู้ เจ ผู้าหน ผู้าทพซจะจจัดทตาบจันทซกความบกพรสองของรายการเอกสารหรยอเอกสารหลจักฐานทพซต ผู้องยยซนเพริซมเตริม โดยผผ ผู้
ยยซนคตาขอจะต ผู้องดตาเนรินการแก ผู้ไขและ/หรยอยยซนเอกสารเพริซมเตริมภายในระยะเวลาทพซกตาหนดในบจันทซกดจังกลสาว มริเชสนนจั พี้นจะถยอวสาผผ ผู้ยยซน
คตาขอละทริพี้งคตาขอ โดยเจ ผู้าหน ผู้าทพซและผผ ผู้ยยซนคตาขอหรยอผผ ผู้ได ผู้รจับมอบอตานาจจะลงนามบจันทซกดจังกลสาว และจะมอบสตาเนาบจันทซกความ
พรสองดจังกลสาวให ผู้ผผ ผู้ยยซนคตาขอหรยอผผ ผู้ได ผู้รจับมอบอตานาจไว ผู้เปก็ นหลจักฐาน

 

ชคู่องทสำงกสำรใหผู้บรณิกสำร

 สถสำนทบีลี่ใหผู้บร ณิกสำร
กรตุงเทพมหานคร ตริดตสอ
(1) สตานจักงานเศรษฐกริจการคลจัง กรตุงเทพมหานคร 
โทรศจัพทค์ : 02-224-1916 หรยอ 02-225-1945
(ให ผู้บรริการกจับสถานประกอบการทตุกแหสงทพซมพทพซตจั พี้งอยผสใน
กรตุงเทพมหานคร) หรยอ
(2) สตานจักงานเขตกรตุงเทพมหานคร 
โทรศจัพทค์ : ตริดตสอสตานจักงานเขต
(สถานประกอบการแหสงใหญสตจั พี้งอยผสในพยพี้นทพซรจับผริดชอบของเขต
ไหนให ผู้ไปยยซนจดทะเบพยน ณ สตานจักงานเขตนจั พี้น)/ตริดตสอด ผู้วยตนเอง 
ณ หนสวยงาน
(หมายเหตตุ: -) 

ระยะเวลสำเปณิดใหผู้บรณิกสำร เปริดให ผู้บรริการวจัน จจันทรค์ ถซง วจัน
ศตุกรค์ (ยกเว ผู้นวจันหยตุดทพซทางราชการกตาหนด) ตจั พี้งแตสเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพพจักเทพซยง)

 สถสำนทบีลี่ใหผู้บร ณิกสำร
จจังหวจัดอยซน ตริดตสอ
(1) สตานจักงานเทศบาล 
โทรศจัพทค์ : ตริดตสอเทศบาล 
(2) องคค์การบรริหารสสวนตตาบล (อบต.) 
โทรศจัพทค์ : ตริดตสอ อบต. 042-061225  061229
(3) เมยองพจัทยา 
โทรศจัพทค์ : 038-253154
(สถานประกอบการแหสงใหญสตจั พี้งอยผสในพยพี้นทพซรจับผริดชอบของ
เทศบาลหรยออบต.หรยอเมยองพจัทยาให ผู้ไปเทศบาลหรยออบต.หรยอ
เมยองพจัทยานจั พี้น)/ตริดตสอด ผู้วยตนเอง ณ หนสวยงาน

ระยะเวลสำเปณิดใหผู้บรณิกสำร เปริดให ผู้บรริการวจัน จจันทรค์ ถซง วจัน
ศตุกรค์ (ยกเว ผู้นวจันหยตุดทพซทางราชการกตาหนด) ตจั พี้งแตสเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพพจักเทพซยง)
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(หมายเหตตุ: -) 

ข รัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทบีลี่ร รับผณิดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนณินกสำรรวม : 60 นาทพ

ลสสำด รับ ข รัขั้นตอน ระยะเวลสำ สคู่วนทบีลี่ร รับผณิดชอบ
1) กสำรตรวจสอบเอกสสำร

นายทะเบพยนตรวจพริจารณาเอกสาร/แจ ผู้งผล
(หมายเหตตุ: -) 

30 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

2) กสำรตรวจสอบเอกสสำร
เจ ผู้าหน ผู้าทพซการเงรินรจับชตาระคสาธรรมเนพยม
(หมายเหตตุ: -) 

5 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

3) กสำรพณิจสำรณสำ
นายทะเบพยนรจับจดทะเบพยน /เจ ผู้าหน ผู้าทพซบจันทซกข ผู้อมผลเข ผู้าระบบ/จจัด
เตรพยมใบสตาคจัญการจดทะเบพยน/หนจังสยอรจับรอง/สตาเนาเอกสาร
(หมายเหตตุ: -) 

15 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

4) กสำรลงนสำม/คณะกรรมกสำรมบีมตณิ
นายทะเบพยนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบพยนพาณริชยค์
ให ผู้ผผ ผู้ยยซนคตาขอ
(หมายเหตตุ: -) 

10 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

รสำยกสำรเอกสสำร หล รักฐสำนประกอบ
ลสสำด รับ ชมืลี่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพณิลี่มเต ณิม (ถผู้สำมบี) หนคู่วยงสำนภสำคร รัฐผค ผู้ออกเอกสสำร

1) คสสำขอจดทะเบบียนพสำณณิชยย์ (แบบ ทพ.)
ฉบ รับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ -

กรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า

2) บ รัตรประจสสำต รัวประชสำชน
ฉบ รับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ (สตาเนาบจัตรประจตาตจัวของผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจ พร ผู้อมลงนาม
รจับรองสตาเนาถผกต ผู้อง)

กรมการปกครอง

3) สสสำเนสำทะเบบียนบผู้สำน
ฉบ รับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ (สตาเนาทะเบพยนบ ผู้านของผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจ พร ผู้อมลงนาม
รจับรองสตาเนาถผกต ผู้อง)

กรมการปกครอง

4) (ตผู้นฉบ รับ) หน รังสมือใหผู้ควสำมยณินยอมใหผู้ใชผู้สถสำนทบีลี่ต รัขั้งสสสำน รักงสำนแหคู่ง
ใหญคู่ โดยใหผู้เจผู้สำของรผู้สำนหรมือเจผู้สำของกรรมสณิทธณิธิ์ลงนสำม และใหผู้มบี
พยสำนลงชมืลี่อร รับรองอยคู่สำงนผู้อย 1 คน
ฉบ รับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ (กรณพผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจมริได ผู้เปก็ นเจ ผู้าบ ผู้าน )

-

5) สสสำเนสำทะเบบียนบผู้สำนทบีลี่แสดงใหผู้เหป็นวคู่สำผค ผู้ใหผู้ควสำมยณินยอมเปป็ นเจผู้สำบผู้สำน
หรมือสสสำเนสำส รัญญสำเชคู่สำโดยมบีผค ผู้ใหผู้ควสำมยณินยอมเปป็ นผค ผู้เชคู่สำ หรมือ
เอกสสำรสณิทธณิธิ์อยคู่สำงอมืลี่นทบีลี่ผค ผู้เปป็ นเจผู้สำของกรรมสณิทธณิธิ์เปป็ นผค ผู้ใหผู้ควสำม
ยณินยอม พรผู้อมลงนสำมร รับรองสสสำเนสำถคกตผู้อง
ฉบ รับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ (กรณพผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจมริได ผู้เปก็ นเจ ผู้าบ ผู้าน)

-

6) แผนทบีลี่แสดงสถสำนทบีลี่ซซลี่งใชผู้ประกอบพสำณณิชยกณิจและสถสำนทบีลี่สสสำค รัญ -



3

ลสสำด รับ ชมืลี่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพณิลี่มเต ณิม (ถผู้สำมบี) หนคู่วยงสำนภสำคร รัฐผค ผู้ออกเอกสสำร
บรณิเวณใกลผู้เคบียงโดยส รังเขป พรผู้อมลงนสำมร รับรองเอกสสำร
ฉบ รับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ -

7) หน รังสมือมอบอสสำนสำจ (ถผู้สำมบี) พรผู้อมปณิดอสำกรแสตมปย์  10 บสำท
ฉบ รับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ -

-

8) สสสำเนสำบ รัตรประจสสำต รัวประชสำชนของผค ผู้ร รับมอบอสสำนสำจ (ถผู้สำมบี) พรผู้อม
ลงนสำมร รับรองสสสำเนสำถคกตผู้อง
ฉบ รับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ -

กรมการปกครอง

9) ใบทะเบบียนพสำณณิชยย์ (ฉบ รับจรณิง)
ฉบ รับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ -

กรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า

คคู่สำธรรมเนบียม
ลสสำด รับ รสำยละเอบียดคคู่สำธรรมเนบียม คคู่สำธรรมเนบียม (บสำท / รผู้อยละ)

1) คคู่สำธรรมเนบียม (คร รัขั้งละ)
(หมายเหตตุ: -) 

 คคู่สำธรรมเนบียม 20 บาท
 

2) คคู่สำธรรมเนบียมค รัดสสสำเนสำเอกสสำร (ชบุดละ)
(หมายเหตตุ: -) 

 คคู่สำธรรมเนบียม 30 บาท
 

ชคู่องทสำงกสำรรผู้องเรบียน แนะนสสำบรณิกสำร
ลสสำด รับ ชคู่องทสำงกสำรรผู้องเรบียน / แนะนสสำบรณิกสำร

1) องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้  อ.นาแก  จ.นครพนม  www.kumpee.go.th
(หมายเหตตุ: -) 

2) ร ผู้องเรพยนตสอกองทะเบพยนธตุรกริจ กรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า กระทรวงพาณริชยค์
(หมายเหตตุ: (02-547-4446-7)) 

3) โทรศจัพทค์ : Call Center 1570
(หมายเหตตุ: -) 

4) เวก็บไซตค์  : www.dbd.go.th
(หมายเหตตุ: -) 

5) ศผนยค์บรริการประชาชน สตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรพ
(หมายเหตตุ: ( เลขทพซ 1 ถ.พริษณตุโลก เขตดตุส ริต กทม. 10300 / สายดสวน 1111 / www.1111.go.th / ตผ ผู้ ปณ.1111 
เลขทพซ 1 ถ.พริษณตุโลก เขตดตุส ริต กทม. 10300)) 

แบบฟอรย์ม ต รัวอยคู่สำงและคคคู่ม มือกสำรกรอก
ลสสำด รับ ชมืลี่อแบบฟอรย์ม

1) คผสมยอการกรอกเอกสาร
(หมายเหตตุ: -) 

หมสำยเหตบุ
-

ขผู้อมคลสสสำหร รับเจผู้สำหนผู้สำทบีลี่
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ชมืลี่อกระบวนงสำน: การจดทะเบพยนพาณริชยค์ (เปลพซยนแปลงรายการจดทะเบพยน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบพยนพาณริชยค์ พ.ศ. 2499 กรณพผผ ผู้
ขอจดทะเบพยนเปก็ นบตุคคลธรรมดา 
หนคู่วยงสำนกลสำงเจผู้สำของกระบวนงสำน: กรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า กรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า กรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า
ประเภทของงสำนบรณิกสำร: กระบวนงานบรริการทพซให ผู้บรริการในสสวนภผมริภาคและสสวนท ผู้องถริซน (กระบวนงานบรริการทพซเบก็ดเสรก็จในหนสวย
เดพยว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรณิกสำร: จดทะเบพยน
กฎหมสำยทบีลี่ใหผู้อสสำนสำจกสำรอนบุญสำต หรมือทบีลี่เกบีลี่ยวขผู้อง:

 
1)กฎกระทรวงพาณริชยค์ ฉบจับทพซ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบจัญญจัตริทะเบพยนพาณริชยค์ พ.ศ. 2499 
 
2)ประกาศกระทรวงพาณริชยค์ ฉบจับทพซ 83 (พ.ศ. 2515)  เรยซอง กตาหนดพาณริชยกริจทพซไมสอยผสภายใต ผู้บจังคจับของกฎหมายวสาด ผู้วย
ทะเบพยนพาณริชยค์ 
 
3)ประกาศกระทรวงพาณริชยค์ ฉบจับทพซ 93 (พ.ศ. 2520) เรยซอง กตาหนดพาณริชยกริจทพซไมสอยผสภายใต ผู้บจังคจับแหสงพระราชบจัญญจัตริ
ทะเบพยนพาณริชยค์ พ.ศ. 2499 
 
4)ประกาศกระทรวงพาณริชยค์ เรยซอง ให ผู้ผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจต ผู้องจดทะเบพยนพาณริชยค์ (ฉบจับทพซ 11) พ.ศ. 2553 
 
5) ประกาศกระทรวงพาณริชยค์  เรยซอง  แตสงตจั พี้งพนจักงานเจ ผู้าหน ผู้าทพซและนายทะเบพยนพาณริชยค์ (ฉบจับทพซ 8) พ.ศ. 2552 
 
6) ประกาศกระทรวงพาณริชยค์  เรยซอง การตจั พี้งสตานจักงานทะเบพยนพาณริชยค์แตสงตจั พี้งพนจักงานเจ ผู้าหน ผู้าทพซและนายทะเบพยน
พาณริชยค์ (ฉบจับทพซ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบจับทพซ 10) พ.ศ. 2553  
 
7) ประกาศกรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า  เรยซอง  กตาหนดแบบพริมพค์เพยซอใช ผู้ในการให ผู้บรริการข ผู้อมผลทะเบพยนพาณริชยค์ พ.ศ. 2555  
 
8)คตาสจัซงสตานจักงานกลางทะเบพยนพาณริชยค์ ทพซ 1/2553  เรยซอง หลจักเกณฑค์และวริธพการกตาหนดเลขทะเบพยนพาณริชยค์ และเลขคตาขอ
จดทะเบพยนพาณริชยค์ 
 
9) ประกาศกรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า  เรยซอง  กตาหนดแบบพริมพค์  พ.ศ. 2549 
 
10)คตาสจัซงสตานจักงานกลางทะเบพยนพาณริชยค์ ทพซ 1/2554 เรยซอง หลจักเกณฑค์และวริธพการกตาหนดเลขทะเบพยนพาณริชยค์ และเลขคตาขอ
จดทะเบพยนพาณริชยค์จจังหวจัดบซงกาฬ 
ระด รับผลกระทบ: บรริการทจัซวไป
พมืขั้นทบีลี่ใหผู้บร ณิกสำร: ท ผู้องถริซน
กฎหมสำยขผู้อบ รังค รับ/ขผู้อตกลงทบีลี่กสสำหนดระยะเวลสำ: ไมสมพ
ระยะเวลสำทบีลี่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขผู้อกสสำหนด ฯลฯ: 0.0

ขผู้อมคลสถณิต ณิของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลพซยตสอเดยอน 0
จตานวนคตาขอทพซมากทพซสตุด 0
จตานวนคตาขอทพซน ผู้อยทพซสตุด 0

ชมืลี่ออผู้สำงอณิงของคคคู่ม มือประชสำชน: สตาเนาคผสมยอประชาชน 17/08/2015 13:36
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