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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลที่ตงั ้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลีย่ นแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่อง กํ าหนดพาณิ ชยกิ จทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบี ยนพาณิ ชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่อง กํ าหนดพาณิ ชยกิ จทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่อง ให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่อง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่อง การตัง้ สํานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบี ยน
พาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื ่อง กํ าหนดแบบพิมพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ.
2555
8) คําสัง่ สํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที ่ 1/2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบี ยนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื ่อง กํ าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
10) คําสัง่ สํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที ่ 1/2554 เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบี ยนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
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ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลีย่ นแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ทม.ไร่ขิง สําเนาคูม่ ือ
ประชาชน 21/08/2015 03:02
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสํานักงานเทศบาลเมื องไร่ขิง
งานนิติการ ณ ศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) ชัน้ 1 ช่องบริ การหมายเลข 12
โทรศัพท์ : 0 3422 5572 – 3 ต่อ 32 /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 เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึง่ ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว หากมีการเปลีย่ นแปลงรายการใดๆ ที่ได้ จดทะเบียนไว้ จะต้ องยื่นคําขอ
จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั ้งแต่วนั ที่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงรายการนั ้นๆ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึง่ เป็ นเจ้ าของกิจการ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั ้นตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั ้งแต่เจ้ 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
ดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้ งผล

30 นาที

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

3)

การพิจารณา

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

15 นาที

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคํา
ขอ

10 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองไร่
ขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัด
นครปฐม
เทศบาลเมืองไร่
ขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัด
นครปฐม
เทศบาลเมืองไร่
ขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัด
นครปฐม

หมายเหตุ

เทศบาลเมืองไร่
ขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัด
นครปฐม

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ยืนยันตัวตน
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
บัตรประจําตัว กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
ประชาชน

-

-

-

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัวของ
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ที่

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

2)

3)

คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ
ทพ.)
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับ
จริ ง)
สําเนาหนังสือ
แต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินกิจการใน
ประเทศ กรณีนิติ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบใน
การประกอบ
กิจการในประเทศ
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(สําเนาทะเบียน
บ้ านของ
ผู้รับผิดชอบใน
การประกอบ
กิจการในประเทศ
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บุคคล
ต่างประเทศขอ
เปลีย่ นแปลง
ผู้จดั การสาขาใน
ประเทศไทย
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
สําเนาหนังสือ
สําคัญแสดงการ
เปลีย่ นชื่อตัวและ
หรื อชื่อสกุล (ถ้ า
มี) พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
(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
บ้ านที่แสดงให้

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีแก้ ไข
เพิ่มเติมที่ตั ้ง
สํานักงานแห่ง
ใหญ่)

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีแก้ ไข
เพิ่มเติมที่ตั ้ง
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ที่

7)

8)

9)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
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
สถานที่ตงั ้
สํานักงานแห่ง
ใหญ่และสถานที่
สําคัญบริ เวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขป พร้ อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัว

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
สํานักงานแห่ง
ใหญ่)

-

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีแก้ ไข
เพิ่มเติมที่ตั ้ง
สํานักงานแห่ง
ใหญ่)

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

7/8

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมครัง้ ละ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนร้ องเรี ยน ณ ช่องทางที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โทรศัพท์ 0 3422 5572 – 3 ต่อ 32
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
-
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19. หมายเหตุ
08/09/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลเมืองไร่ขิง สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พิมพ์
สถานะ

