คูมือปรัชาชน
ตามพรัราชบะญญะติการอํานวยความสัดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง
การจดทัเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทัเบียน)
ตาม พ.ร.บ.ทัเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙
กรณีผูขอจดทัเบียนเปนบุคคลธรรมดา

เทศบาลตําบลบางปัอิน
อําเภอบางปัอิน จะงหวะดพรันครศรีอยุธยา

คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลบางปะอิน(บานเลน*) อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งไดจดทะเบียนไวแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคํา
ขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุให
ไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผู
ยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่น
คําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความ
พรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน
999/9 หมู 9 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160 โทร. 0-3526-2289
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3)

การพิจารณา

15 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง

ลําดับ

4)

ขั้นตอน
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย
ใหผูยื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

10 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)
3)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)
4)
(ตนฉบับ) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานแหง
ใหญ โดยใหเจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลงนาม และใหมี
พยานลงชื่อรับรองอยางนอย 1 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน )
5)
สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา หรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความ
ยินยอม พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน)
6)
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป พรอมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 7)
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 8)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

กรมการปกครอง

ลําดับ
9)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับจริง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
คาธรรมเนียม (ครั้งละ)
(หมายเหตุ: -)
2)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 20 บาท
คาธรรมเนียม 30 บาท

คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน 999/9 หมู 9 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร. 03526-2289
(หมายเหตุ: -)
2)
รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(หมายเหตุ: (02-547-4446-7))
3)
โทรศัพท : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
4)
เว็บไซต : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
6)
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1)
คูมือการกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ
Infographic
ลําดับ

ไมมีขอมูล

ชื่อ

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผู
ขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
ชื่อเรียกทั่วไป: หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2)ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย

ทะเบียนพาณิชย

3)ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5)

ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
6)
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555

8)คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลขคําขอ

จดทะเบียนพาณิชย

9)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549

10)คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลขคําขอ
จดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 นาที
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
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