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คู่มือสาหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คลและห้างหุน้ ส่วนจากัด ) บริษัทจากัดและบริษทั
มหาชนจากัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัดและ
บริษัทมหาชนจากัด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
8) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
10) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที

2/7

9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่อเดือน0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มอื ประชาชน สพจ. ทก. 08
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
๑๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลนางบวช อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์: ๐๓๕-๔๓๓๑๖๐
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคาขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
คาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดย
ผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่า
ผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

15 นาที

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบล
นางบวช
กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบล
นางบวช
กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบล
นางบวช

หมายเหตุ

กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบล
นางบวช

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ้ า่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ประชาชน

2)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

1

-

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้ขอ
จดทะเบียนพร้อม
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
ฉบับ (สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ขอจด
ทะเบียนพร้อมลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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ที่
1)
2)

3)
4)

5)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
พาณิชย์ (แบ
การค้า
บทพ.)
สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
รับรองการจด
การค้า
ทะเบียนของห้าง
หุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ขอจด
ทะเบียนพร้อมลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ใบทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
พาณิชย์ (ฉบับ
การค้า
จริง)
(ต้นฉบับ) หนังสือ
1
0
ให้ความยินยอม
ให้ใช้สถานที่ตั้ง
สานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์
ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย
1 คน
สาเนาทะเบียน
0
1
บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสาเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอม

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-

ฉบับ

-

ฉบับ

-

ฉบับ

-

ฉบับ

-
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ที่

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่าง
อื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
แผนที่แสดง
1
สถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สาคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
1
อานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
0
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
สาเนาหนังสือ
0
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้
เป็นผู้จาหน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน์แผ่น
วีดิทัศน์ดีวีดีหรือ
แผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
หรือให้เช่าหรือ
สาเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซื้อ
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง/1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม
10) หนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อทา
บันทึกถ้อยคา
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจานวน
เงินทุนก็ได้
11) หลักฐานหรือ
หนังสือชี้แจงการ
ประกอบอาชีพ
หุ้นส่วนจาพวกไม่
จากัดความรับผิด
หรือกรรมการผู้มี
อานาจของห้าง
หุ้นส่วนหรือ
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เกี่ยวกับการ
บันเทิง)

-

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)

-

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)

7/7

ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
บริษัทแล้วแต่
กรณี

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมครัง้ ละ
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นคาขอ

หมายเหตุ-

2)

ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช

4)

ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ : www.nangbuach@windowslive.com

หมายเหตุ(๐๓๕-4๓๓๑๖๐)
หมายเหตุ-

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
1) คู่มือการกรอกเอกสาร

-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

