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ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  

เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

…………………………………. 

ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติม กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนา
เอกสารที่ทางราชการออกให้จาก ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่
ใน อํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองบัวโคกเป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและ มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้
สําเนาเอกสารที่ ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก ได้มีคําสั่งให้พนักงาน
เทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

๑.ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือจดทะเบียนพาณิชย์ 

๒.กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ 
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงาน
ราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้
ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 

๓.กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
เอกสาร ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบล
หนองบัวโคก หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการทําสําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้จดทะเบียนพาณิชย์ 

๔.กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖3 

 

 

 (นายวิชัย    ประภาพรแก้วรัตน์)  

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 



 

 

 

(1) 

การจดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

 

 

 

 



หน้า 1 จาก 5 

คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
                             กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  
    (มาตรา 11)  

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน 
    แทนก็ได้  

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน 
    และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่  
    หรือดาวน์โหลดจาก  www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 



หน้า 2 จาก 5 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/
แจ้งผล  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาท ี เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก  อําเภอ
จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 นาท ี

 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

3) การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาท ี

 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาท ี เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

2) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  

กรมการปกครอง 

3) สําเนาทะเบียนบ้าน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ  

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

 

 

 



หน้า 3 จาก 5 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

4) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้าของร้านหรือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรอง
อย่างน้อย 1 คน ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

 

5) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
สําเนาสัญญา เช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

 

6) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

7) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 
 

8) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

9) สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าว จากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ 
สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล รัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขาย
จากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี 
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

 

 
 
 



หน้า 4 จาก 5 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

10) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน  หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือทําบันทึกถ้อยคําเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ เงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุนก็ได้  

ฉบับจริง 1 ฉบับ     สําเนา 0 ฉบับ  

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับ ด้วยอัญมณี) 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม  
(บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
36220   โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 (หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  

(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 

(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 

http://www.dbd.go.th/


 

หน้า 5 จาก 5 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก ลําดับ 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

 (หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.info.go.th/


 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
การจดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่) 

ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่

ตั้งขึ้นตามกฏหมายตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 

 



หน้า 1 จาก 5 

คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัท
มหาชนจํากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิด ที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ 
(มาตรา 11)  

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอ จดทะเบียน 

4 แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก    www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็น หลักฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 
โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

 

 
 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/


หน้า 2 จาก 6 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ  

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

3) การพิจารณา  
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญ การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2) บัตรประจําตัวประชาชน  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

 

 



หน้า 3 จาก 6 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

4) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้าของร้านหรือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรอง
อย่างน้อย 1 คน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

 

5) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้
ขอเลขที่ บ้าน หรือสําเนาสัญญา เช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า 
หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความ
ยินยอม พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

6) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียง 
โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

7) สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายการเกี่ยวกับ
ชื่อ วัตถุท่ีประสงค์ ทุน ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อกรรมการ และอํานาจ
กรรมการ พร้อมลงนาม รับรองสําเนาถูกต้อง  

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  (หากเป็นเอกสารที่ทําขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีคํารับรอง
ของโนตารีพับลิคหรือ บุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้มี
อํานาจรับรองเอกสารพร้อมด้วย คํารับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือ
สถานทูตไทย) 

กรมการปกครอง 
 

8) หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทย  

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  (หากเป็นเอกสารที่ทําขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีคํารับรอง
ของโนตารีพับลิคหรือ บุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้มี
อํานาจรับรองเอกสารพร้อมด้วย คํารับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือ
สถานทูตไทย) 

 

 



หน้า 4 จาก 6 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

9) ใบอนุญาตทํางานของผู้รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทย (กรณี
เป็นบุคคลต่างด้าว) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

 

10) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิ
ตาม สนธิสัญญา (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

11) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

12) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

กรมการปกครอง 
 

13) สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าว จากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ 
สําเนาใบเสร็จรับเงินตาม ประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขาย
จากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรอง สําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี 
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

 

14) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนหรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือทําบันทึกถ้อยคําเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ เงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุนก็ได้  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับ ด้วยอัญมณี) 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

15) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัด
ความรับผิดหรือกรรมการผู้มีอํานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่
กรณี  

ฉบับจริง 1 ฉบับ    สําเนา 0 ฉบับ  

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับ ด้วยอัญมณี) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม  
(บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
36220    โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 (หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  

(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 

(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 

 

http://www.dbd.go.th/
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

 (หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.info.go.th/


 

 

 

 

 

(3) 
การจดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่) 

ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด  
ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิด ที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัท
มหาชนจํากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิด ที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวดัชัยภูม ิ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ 
(มาตรา 11)  

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอ จดทะเบียน 

4 แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก  www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็น หลักฐาน 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานที่ให้บริการ 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 
โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาท ี

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาที เทศบาลตําบลหนองบัว
โคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ  

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนองบัว
โคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

3) การพิจารณา  
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญ การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนองบัว
โคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาที เทศบาลตําบลหนองบัว
โคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีระบุ
วัตถุประสงค์ ตามที่ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ ((สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน 
พร้อมลงนามรับรอง สําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

4) สําเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

5) (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ 
โดยให้เจ้าของร้าน หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 1 คน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

6) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
สําเนาสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

7) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

- 
 

8) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

 

9) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้องฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

10) สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าว จากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ 
สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล รัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขาย
จากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี 
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

 

11)  หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือทําบันทึกถ้อยคําเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ เงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุนก็ได้  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับ ด้วยอัญมณี) 

 

12) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัด
ความรับผิด หรือ กรรมการผู้มีอํานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
แล้วแต่กรณี   

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ   (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับ ด้วยอัญมณี) 

- 
 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม  
(บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
36220   โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 (หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  

(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 

(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

 (หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 

(4) 
การจดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่)  

ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ. 2499  

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วน
สามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ 
(มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในคําขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก  www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคํา ขอหรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็น หลักฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 
โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาที เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

3) การพิจารณา  
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญ การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาที เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2) บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอเป็นหุ้นส่วนทุกคน 
พร้อมลงนามรับรอง สําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) สําเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอเป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

4)  หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลหรือกิจการ
ร่วมค้า 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

5) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

6)  สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
ผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า 
หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืน ที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความ
ยินยอม พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

7) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

- 
 

8) หนังสือมอบอํานาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

 

9) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้องฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

10) สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าว จากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ สําเนาใบเสร็จ 
รับเงินตามประมวล รัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ       สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบ
บันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง) 

 

11)  หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือทําบันทึกถ้อยคําเก่ียวกับข้อเท็จจริง
ของแหล่งที่มาของ เงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได้  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับ ด้วยอัญมณี) 

 

12) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความ
รับผิด หรือ กรรมการผู้มีอํานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี   

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ   (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับ ด้วยอัญมณี) 

- 
 

13) หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน
สามัญ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
แล้วแต่กรณี)  
ฉบับจริง 1  
ฉบับ สําเนา 0 ฉบับ 
 หมายเหตุ (ใช้ในกรณีเป็นกิจการร่วมค้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 
 (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
36220    โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 (หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  

(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 

(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

 (หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 
 

(5) 
การจดทะเบียนพาณชิย์ (เปลี่ยนแปลง

รายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ

จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์            
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิกร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้
จะต้องยื่นคําขอจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
นั้นๆ (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอ จดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก  www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็น หลักฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 
โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาที เทศบาลตําบลหนอง 
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ  

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง 
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

3) การพิจารณา  
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญ การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง 
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาที เทศบาลตําบลหนอง 
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2) บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
พร้อมลงนามรับรอง สําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) สําเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

4)  (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ โดย
ให้เจ้าของร้าน 
หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1  คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
สําเนาสัญญา เช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่าง
อ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง หมายเหตุ  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

 

6)  แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

7) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

- 
 

8) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม
รับรอง 
สําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

กรมการปกครอง 

9) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)  
สําเนาถูกต้องฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม  
(บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
36220   โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 (หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  
(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
 (หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

http://www.dbd.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 

(6) 
การจดทะเบียนพาณชิย์ (เปลี่ยนแปลง

รายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้
จะต้องยื่นคําขอจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
นั้นๆ (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอ จดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)  หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก  www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็น หลักฐาน 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220  
โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ  

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

3) การพิจารณา  
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญ การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2) บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) สําเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการ
ในประเทศ พร้อมลงนามรับรอง สําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

4) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

5) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศ กรณีนิติ
บุคคลต่างประเทศ ขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศไทย พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

6) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
พร้อมลงนาม รับรองสําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

7) (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ 
โดยให้เจ้าของร้าน หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 1 คน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ   (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่) 

- 
 

8) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
สําเนาสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง หมายเหตุ  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ   (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่) 

 

9) ) แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร  

สําเนาถูกต้องฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่) 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

10) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

 

11) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสําเนา ถูกต้องฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม  
(บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมครั้งละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
36220  โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  
(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 

 

http://www.dbd.go.th/
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

 (หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.info.go.th/


 

 

 

 

 

(7) 
การจดทะเบียนพาณชิย์ (เปลี่ยนแปลง

รายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจํากัด)  

บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วน
จํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้
จะต้องยื่นคําขอจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
นั้นๆ (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอ จดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก  www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 
โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

หมายเหตุ: สํานักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ  

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

3) การพิจารณา  
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญ การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีระบุ
วัตถุประสงค์ ตามที่ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ  (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน 
พร้อมลงนามรับรอง สําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

4) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ (สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

5) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

6) (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ 
โดยให้เจ้าของร้าน หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 1 คน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

7) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
สําเนาสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

- 
 

8) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

 

9) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

.ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

10) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ     สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

กรมการปกครอง 

11)  สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าว จากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ 
สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล รัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขาย
จากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสําเนา ถูกต้อง/1 ฉบับ เอกสาร
เพ่ิมเติม  
ฉบับจริง 1 ฉบบั   สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี 
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

 

12) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือทําบันทึกถ้อยคําเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ เงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุนก็ได้  

ฉบับจริง 1 ฉบับ    สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ   (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับ ด้วยอัญมณี) 

- 
 

13) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัด
ความรับผิด หรือ กรรมการผู้มีอํานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
แล้วแต่กรณี  

ฉบับจริง 1 ฉบับ   สําเนา 0 ฉบับ 
 หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับ ด้วยอัญมณี) 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม  
(บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมครั้งละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
36220   โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 (หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  

(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 

(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

 (หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 
 

(8) 
การจดทะเบียนพาณชิย์  

(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 
 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล 
 และกิจการร่วมค้า 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ 

........................................................................................................................................................ ............................ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้
จะต้องยื่นคําขอจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
นั้นๆ (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอ จดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก  www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็น หลักฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 
โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ  

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

3) การพิจารณา  
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญ การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2) บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลงนาม
รับรอง สําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) สําเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (สําเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลงนาม
รับรอง สําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

4) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ต้นฉบับ)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

5) สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล หรือ
กิจการร่วมค้า 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

6)  (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ 
โดยให้เจ้าของร้าน หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 1 คน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่) 

 

7) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
สําเนาสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง  
หมายเหตุ  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

- 
 

8) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

 

9) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

 

10) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 
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ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อย
ละ) 

1) ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
36220  โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 (หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  
(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
 (หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

http://www.dbd.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 
 

(9) 
การจดทะเบียนพาณชิย์  
(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  

ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใด
ก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์ จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกร้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือ
เลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบ พาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนด 30 
วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต 
ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มี ส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียน
เลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอ
จดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมา ยื่นคําขอจดทะเบียนได้ด้วย
ตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คําสั่งศาล เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจ
ให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 

4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคําขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก  www.dbd.go.th 

 
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 
โทร.044-851340 ต่อ 20 โทรสาร. 044-
851340  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 
 

 

http://www.dbd.go.th/


หน้า 2 จาก 4 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ  

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

3) การพิจารณา  
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญ การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2) บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาท
ที่ยื่นคําขอแทน พร้อมลงนามรับรอง สําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) ใบทะเบียนพาณิชย์(ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

4) สําเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) โดยให้
ทายาทท่ียื่นคําขอ เป็นผู้ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

5) สําเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ ซึ่งถึงแก่กรรม พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

6) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

 

7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม  
(บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
36220 โทร.044-851340  โทรสาร.044-851340 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 (หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  
(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
 (หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/
http://www.info.go.th/


 

 

 

 

 

 

(10) 
การจดทะเบียนพาณชิย์  
(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  

ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
กรณีผู้ขอจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลทีต่ั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ 

............................................................................................................................. ...................................................... 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใด
ก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์ จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือ
เลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบ พาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนด 30 
วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ(มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต 
ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มี ส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียน
เลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอ
จดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมา ยื่นคําขอจดทะเบียนได้ด้วย
ตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คําสั่งศาล เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจ
ให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก  www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 
โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 
 

 

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ  

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

3) การพิจารณา  
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญ การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2) บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับผิดชอบดําเนินการใน
ประเทศ  พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) ใบทะเบียนพาณิชย์(ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1   ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

4) หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

 

5) สําเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 

6) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

 

7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสําเนา 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อย
ละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
36220 โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 (หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  
(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
 (หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 
 

(11) 
การจดทะเบียนพาณชิย์  
(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  

ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด)  

บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) 
บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ 

............................................................................................................................. ....................................................... 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใด
ก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์ จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือ
เลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบ พาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนด 30 
วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต 
ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มี ส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียน
เลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอ
จดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมา ยื่นคําขอจดทะเบียนได้ด้วย
ตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คําสั่งศาล เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจ
ให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 

4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคําขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก  www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 
โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 
 

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ  

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

3) การพิจารณา  
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญ การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
พร้อมลงนาม รับรองสําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0   ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ  (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน 
พร้อมลงนามรับรอง สําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

4) สําเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ  (สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง)  

กรมการปกครอง 

5) ใบทะเบียนพาณิชย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

 

7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสําเนา 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 
 (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
36220 โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 (หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  
(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
 (หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/
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(12) 
การจดทะเบียนพาณชิย์  
(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  

ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ  

คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใด
ก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์ จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือ
เลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบ พาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนด 30 
วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต 
ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มี ส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียน
เลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอ
จดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมา ยื่นคําขอจดทะเบียนได้ด้วย
ตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คําสั่งศาล เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจ
ให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 

4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคําขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก  www.dbd.go.th 

 
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 
โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 
 

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ  

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

3) การพิจารณา  
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญ การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ: งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาที เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2) บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

3) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) สําเนาสัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ให้เลิกห้างหุ้นส่วน 
คณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ  -  

- 

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

 

6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสําเนา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม  
(บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 4 จาก 4 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
36220  โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 (หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  
(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
 (หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/
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