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คู่มือสาหรั บประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลที่ตงั ้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลสนามคลี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.
2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์พ .ศ. 2499
2)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่องกาหนดพาณิ ชยกิ จที ไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิ ชย์

3)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่องกาหนดพาณิ ชยกิ จที ไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499

4)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553

5)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ.
2552

6)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องการตัง้ สานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนาย
ทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553

7)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกาหนดแบบพิ มพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์
พ.ศ. 2555
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8)

9)

คาสัง่ สานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2553 เรื ่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกาหนดแบบพิมพ์พ .ศ. 2549

10) คาสัง่ สานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2554 เรื ่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 07
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริ หารส่วนตาบลสนามคลี
หมู่ที่ ๓ ตาบลสนามคลี อาเภอเมื องสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๕๔๓๑๕๕๖
โทรสาร ๐๓๕๔๓๑๕๖๑
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้ จดทะเบียนไว้ จะต้ องยื่นคาขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงรายการนันๆ
้ (มาตรา 13)
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2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึง่ เป็ นเจ้ าของกิจการเป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนตอนการด
ั้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนี
้ ้ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอโดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

-

-

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลเข้ า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

-

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

5 นาที
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคา
ขอ

-

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน
2)

กรมการปกครอง

0

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัวของ
ผู้รับผิดชอบใน
การประกอบ
กิจการในประเทศ
พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(สาเนาทะเบียน
บ้ านของ
ผู้รับผิดชอบใน
การประกอบ
กิจการในประเทศ
พร้ อมลงนาม
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับ
จริง)
สาเนาหนังสือ
แต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินกิจการใน
ประเทศกรณีนิติ
บุคคล
ต่างประเทศขอ
เปลี่ยนแปลง
ผู้จดั การสาขาใน
ประเทศไทย
พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาหนังสือ
สาคัญแสดงการ
เปลี่ยนชื่อตัวและ
หรื อชื่อสกุล (ถ้ า

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-
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ที่

5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
มี) พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
(ต้ นฉบับ)
หนังสือให้ ความ
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ตงั ้
สานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้ าของร้ านหรื อ
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้ มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่าง
น้ อย 1 คน
สาเนาทะเบียน บ้ านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นเจ้ า
บ้ านหรื อสาเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นผู้เช่า
หรื อเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผู้ให้ ความ
ยินยอมพร้ อมลง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีแก้ ไข
เพิ่มเติมที่ตงั ้
สานักงานแห่ง
ใหญ่)

0

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีแก้ ไข
เพิ่มเติมที่ตงั ้
สานักงานแห่ง
ใหญ่)
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ที่

7)

8)

9)

นามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
แผนที่แสดง
สถานที่ตงั ้
สานักงานแห่ง
ใหญ่และสถานที่
สาคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมครัง้ ละ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ค่ าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีแก้ ไข
เพิ่มเติมที่ตงั ้
สานักงานแห่ง
ใหญ่)

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนองค์การบริ หารส่วนตาบลสนามคลี
หมู่ที่ ๓ ตาบลสนามคลี อาเภอเมื องสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๕๔๓๑๕๕๖
โทรสาร ๐๓๕๔๓๑๕๖๑ หมายเหตุ-

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Vimolrat Pentrakul
Samruay Daengduang
APICHITRA APIRACHAJIT

