1/5

คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผู,ขอจดทะเบียนเป.นห,างหุ,นสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมค,า
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย' (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย'
พ.ศ. 2499 กรณีผู0ขอจดทะเบียนเป2นห0างหุ0นสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมค0า
2. หนวยงานเจ,าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค0า
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให0บริการในสวนภูมิภาคและสวนท0องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให,อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข,อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค0าเรื่องกําหนดแบบพิมพ'พ.ศ. 2549
2) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย'ท่ี 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ'และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย'
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย'จังหวัดบึงกาฬ
3) กฎกระทรวงพาณิชย'ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย'
พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย'ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต0บังคับของ
กฎหมายวาด0วยทะเบียนพาณิชย'
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย'ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต0บังคับแหง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย' พ.ศ. 2499
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย'เรื่องให0ผู0ประกอบพาณิชยกิจต0องจดทะเบียนพาณิชย' (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย'เรื่องแตงตั้งพนักงานเจ0าหน0าที่และนายทะเบียนพาณิชย' (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย'เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย'แตงตั้งพนักงานเจ0าหน0าที่และนายทะเบียน
พาณิชย' (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค0าเรื่องกําหนดแบบพิมพ'เพื่อใช0ในการให0บริการข0อมูลทะเบียนพาณิชย'
พ.ศ. 2555
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย'ท่ี 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ'และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย'
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย'
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด0านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให,บริการ: สวนภูมิภาค, ท0องถิ่น
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8. กฎหมายข,อบังคับ/ข,อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข,อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข,อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น,อยที่สุด 0
10. ชื่ออ,างอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 06
11. ชองทางการให,บริการ
กองคลัง เทศบาลตําบลยุหวา เลขที่ 299 หมู 9 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 50120
โทรศัพท' 053-825044 ตอ 17
ระยะเวลาเปAดให,บริการ เปMดให0บริการวันจันทร'ถึงวันศุกร' (ยกเว0นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไมมีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ,ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู0ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได0จดทะเบียนไว0แล0วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได0จดทะเบียนไว0จะต0องยื่นคํา
ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแตวันที่ได0มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ
(มาตรา 13)
2. ผู0ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย'ด0วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให0ผู0อื่นยื่นจดทะเบียนแทน
ก็ได0
3. ให0ผู0ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป2นเจ0าของกิจการเป2นผู0ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ'คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได0จากพนักงานเจ0าหน0าที่หรือดาวน'
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ0าหน0าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ0วนตามที่ระบุ
ไว0ในคูมือประชาชนเรียบร0อยแล0วทั้งนี้ในกรณีท่คี ําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ0วนและ/หรือมีความบกพรองไม
สมบูรณ'เป2นเหตุให0ไมสามารถพิจารณาได0เจ0าหน0าที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต0องยื่นเพิ่มเติมโดยผู0ยื่นคําขอจะต0องดําเนินการแก0ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผู0ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ0าหน0าที่และผู0ยื่นคําขอหรือผู0ได0รับมอบอํานาจ
จะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวให0ผู0ยื่นคําขอหรือผู0ได0รับมอบอํานาจไว0เป2น
หลักฐาน
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13.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา สวนงาน / หนวยงาน หมายเหตุ
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ให,บริการ
ที่รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจ
30 นาที
กองคลัง
1)
พิจารณาเอกสาร/แจ0งผล
เทศบาลตําบลยุหวา
การตรวจสอบเอกสาร เจ0าหน0าที่การเงินรับชําระ 5 นาที
กองคลัง
2)
คาธรรมเนียม
เทศบาลตําบลยุหวา
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
กองคลัง
/เจ0าหน0าที่บันทึกข0อมูลเข0า
เทศบาลตําบลยุหวา
3)
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
กองคลัง
คณะกรรมการมีมติ
และลงนาม/มอบใบ
เทศบาลตําบลยุหวา
4)
ทะเบียนพาณิชย'ให0ผู0ยื่นคํา
ขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล,ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน จํานวน หนวยนับ
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผู,
เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
เอกสาร
ตัวตน
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
บัตรประจําตัว กรมการ
0
1
ฉบับ
(สําเนาบัตรประจําตัวของหุ0นสวน
1) ประชาชน
ปกครอง
ผู0จัดการพร0อมลงนามสําเนา
รับรองถูกต0อง)
สําเนาทะเบียน กรมการ
0
1
ฉบับ
(สําเนาทะเบียนบ0านของหุ0นสวน
2) บ0าน
ปกครอง
ผู0จัดการพร0อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต0อง)
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ที่
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
ภาครัฐผู,
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียนพาณิชย' (แบ กรมพัฒนา
บทพ.)
ธุรกิจการค0า
ใบทะเบียนพาณิชย' (ต0นฉบับ)
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค0า
สัญญาหรือข0อตกลงแก0ไขของ ห0างหุ0นสวนสามัญหรือคณะ
บุคคลหรือกิจการรวมค0า
(ต0นฉบับ) หนังสือให0ความ
ยินยอมให0ใช0สถานที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญโดยให0
เจ0าของร0านหรือเจ0าของ
กรรมสิทธิ์ลงนามและให0มีพยาน
ลงชื่อรับรองอยางน0อย 1 คน
สําเนาทะเบียนบ0านที่แสดงให0
เห็นวาผู0ให0ความยินยอมเป2นเจ0า
บ0านหรือสําเนาสัญญาเชาโดยมี
ผู0ให0ความยินยอมเป2นผู0เชาหรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผู0เป2น
เจ0าของกรรมสิทธิ์เป2นผู0ให0ความ
ยินยอมพร0อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต0อง
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช0
ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่
สําคัญบริเวณใกล0เคียง
โดยสังเขปพร0อมลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบอํานาจ (ถ0ามี)
พร0อมปMดอากรแสตมปY 10 บาท

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
สําเนา

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ใช0ในกรณีแก0ไข
เพิ่มเติมที่ตั้ง
สํานักงานแหง
ใหญ)

0

1

ฉบับ

(กรณีผู0ประกอบ
พาณิชยกิจมิได0
เป2นเจ0าบ0าน)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

สําเนาบัตรประจําตัวของผู0รับ
มอบอํานาจ (ถ0ามี)
16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมครั้งละ
คาธรรมเนียม20 บาท
8)

หนวยงาน
จํานวน
ภาครัฐผู,
เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง
กรมการ
0
ปกครอง

จํานวน
เอกสาร หนวยนับ
เอกสาร
สําเนา
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม30 บาท
17. ชองทางการร,องเรียน
1) ร,องเรียนด,วยตนเอง/ไปรษณีย
เทศบาลตําบลยุหวา เลขที่ 299 หมู 9 ตําบลยุหวา อําเภอ สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 50120
2) ร,องเรียนผานเว็บไซตเทศบาลตําบลยุหวา
http://www.yuwa.go.th
3) ร,องเรียนผานโทรศัพท เทศบาลตําบลยุหวา
053-825044
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

