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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2555
8) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
10) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ติดต่อ
(1) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ 193 หมู่ 3 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
(2) ทางโทรศัพท์ : 053-602742 ,053-602743
(3) ทางเว็บไชต์ : www.por.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ และ วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคาขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
คาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ
ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่
สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนา
บันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

ประเภทขั้นตอน

1)
2)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

10 นาที

-

-

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนา
เอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้
ยื่นคาขอ

ประเภทขั้นตอน

3)

4)

หมำยเหตุ

15 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน
รำยกำรเอกสำรยืนยัน
จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ภำครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
เอกสำร
บัตรประจาตัว
กรมการ
0
1
ฉบับ
(สาเนาบัตร
ประชาชน
ปกครอง
ประจาตัวของผู้
ประกอบพาณิชย
1)
กิจ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน
กรมการ
0
1
ฉบับ
(สาเนาทะเบียน
ปกครอง
บ้านของผู้ประกอบ
2)
พาณิชยกิจ พร้อม
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)
6)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน
รำยกำรเอกสำรยื่น
ภำครัฐผู้ออก
เพิ่มเติม
เอกสำร
คาขอจดทะเบียน
กรมพัฒนา
พาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ธุรกิจการค้า
(ต้นฉบับ) หนังสือให้
ความยินยอมให้ใช้
สถานที่ตั้งสานักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลง
นาม และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่างน้อย 1
คน
สาเนาทะเบียนบ้านที่
แสดงให้เห็นว่าผู้ให้
ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสาเนาสัญญา
เช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า หรือ
เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่
ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เป็นผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่ง
ใช้ประกอบพาณิชยกิจ
และสถานที่สาคัญ
บริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป พร้อมลง
นามรับรองเอกสาร
หนังสือมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตรประจาตัว กรมการ
ประชาชนของผู้รับ
ปกครอง
มอบอานาจ (ถ้ามี)

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
-

1

0

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็น
เจ้าบ้าน )

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็น
เจ้าบ้าน)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

7)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
ใบทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับจริง)

หน่วยงำน
จำนวนเอกสำร
ภำครัฐผู้ออก
ฉบับจริง
เอกสำร
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

0

หน่วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

หมำยเหตุ

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียม (ครั้งละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ 2)

ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
ค่ำธรรมเนียม 30 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ติดต่อ (1) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ 193 หมู่ 3 ตาบล
ปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย (2) ทางโทรศัพท์ : 053-602742 ,053-602743 (3) ทางเว็บไชต์ :
www.por.go.th
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) คู่มือการกรอกเอกสาร
http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/intro_tp_change.pdf
2)

แบบคาขอ-จดทะเบียนพาณิชย์
http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf

3)

แบบหนังสือมอบอานาจ
http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_power.pdf

4)

แบบคาร้อง
http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_request.pdf
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