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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลด่านช้ าง อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตําบลด่านช้ าง อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
6. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตําบลด่านช้าง/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 7. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึง่ ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้ จดทะเบียนไว้ จะต้ องยื่นคําขอ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงรายการนันๆ
้ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็ นเจ้ าของกิจการ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่
ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
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ดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
8. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

-

-

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลเข้ า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

-

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคํา
ขอ

-

-

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

5 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
9. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
10. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
หมายเหตุ
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สําเนาบัตร
1) ประชาชน
ประจําตัวของผู้
ประกอบพาณิชย
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
กิจ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ
ทพ.)
(ต้ นฉบับ)
หนังสือให้ ความ
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ตงั ้
สํานักงานแห่ง
ใหญ่ โดยให้
เจ้ าของร้ านหรื อ
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้ มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่าง
น้ อย 1 คน
สําเนาทะเบียน

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

-

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน )

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
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ที่

4)

5)
6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บ้ านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นเจ้ า
บ้ านหรื อสําเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นผู้เช่า
หรื อเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผู้ให้ ความ
ยินยอม พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
แผนที่แสดง
สถานที่ซงึ่ ใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขป พร้ อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับ
จริง)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

11. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม (ครั ง้ ละ)
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 12. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลด่านช้ าง
หมายเหตุ (035-595-640)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์ : http://www.dan-chang.go.th/
หมายเหตุ 13. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ

-

