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งานที่ให้ บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านผึ ้ง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่/ช่ องทางการให้ บริการ
งานจัดเก็บรายได้ สานักงานกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้ านผึ ้ง
โทรศัพท์ 0 4219 9706
หรื อทางเว็บไซต์ www.banphung.go.th

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตังแต่
้ เวลา 08.30 –12.00 น. และ 13.00–16.30 น.
(มีพกั เที่ยง)

กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1)

กฎกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์
พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กาหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จพ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่ องกาหนดพาณิ ชยกิ จที ่ไม่อยู่ภายใต้บงั คับ
ของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่ องกาหนดพาณิ ชยกิ จที ่ไม่อยู่ภายใต้บงั คับ
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่ องให้ผู้ประกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ.
2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่ องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที ่และนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ.
2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่ องการตัง้ สานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที ่และ
นายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่ องกาหนดแบบพิ มพ์ เพื ่อใช้ในการให้บริ การข้อมู ลทะเบี ยน
พาณิ ชย์พ.ศ. 2555
9) คาสัง่ สานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2553 เรื ่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการกาหนดเลขทะเบี ยน
พาณิ ชย์และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
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11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้ จดทะเบียนไว้
จะต้ องยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนัน้ ๆ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ ผ้ ูประกอบพาณิช ยกิจซึ่งเป็ นเจ้ าของกิจการเป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้ จากพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่หรื อดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มื อจะเริ่ ม นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบ
เอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนี
้ ้ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้ วนและ/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึก
ความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิ เช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคา
ขอละทิ ้งคาขอโดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบ
สาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ขัน้ ตอน/ระยะการให้ บริการ
1. การตรวจสอบเอกสาร
2.1 นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้ งผล
 (ระยะเวลา 30 นาที)
2.2 เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม
 (ระยะเวลา 5 นาที)
2. การพิจารณา/ นายทะเบียนรับจดทะเบียน /

ส่ วนงานที่รับผิดชอบ
 งานจัดเก็บรายได้ สานักงานกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านผึ ้ง

 งานจัดเก็บรายได้ สานักงานกองคลัง
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เจ้ าหน้ าที่ บัน ทึ ก ข้ อมู ล เข้ าระบบ/จัด เตรี ย ม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านผึ ้ง
ใบส าคัญ การ จดทะเบี ย น/หนัง สื อ รั บ รอง/
สาเนาเอกสาร
 (ระยะเวลา 15 นาที)
3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ/นาย
 งานจัดเก็บรายได้ สานักงานกองคลัง
ทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านผึ ้ง
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอ
 (ระยะเวลา 10 นาที)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที (งานนี ้ยังไม่ผา่ นการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการ)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอและเอกสารอื่นยื่นเพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.

บัตรประจำตัวประชำชนหรื อบัตรที่ออกให้ โดยหน่วยงำนของรัฐพร้ อมสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนพร้ อมสำเนำ
คำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.)
(ต้ นฉบับ) หนังสือให้ ควำมยินยอมให้ ใช้ สถำนที่ตงส
ั ้ ำนักงำนแห่งใหญ่โดยให้ เจ้ ำของ
ร้ ำนหรื อเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ลงนำมและให้ มีพยำนลงชื่อรับรองอย่ำงน้ อย 1 คน (กรณีผ้ ู
ประกอบพาณิชยกิจมิได้ เป็ นเจ้ าบ้ าน)
5. สำเนำทะเบียนบ้ ำนที่แสดงให้ เห็นว่ำผู้ให้ ควำมยินยอมเป็ นเจ้ ำบ้ ำนหรื อสำเนำสัญญำ
เช่ำโดยมีผ้ ใู ห้ ควำมยินยอมเป็ นผู้เช่ำหรื อเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอื่นที่ผ้ เู ป็ นเจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์เป็ นผู้ให้ ควำมยินยอมพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้ เป็ นเจ้ าบ้ าน)
6. แผนที่แสดงสถำนที่ซงึ่ ใช้ ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่สำคัญบริเวณใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อมลงนำมรับรองเอกสำร
7. หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ ำมี) พร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 10 บำท
8. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ ำมี) พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
9. ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง)

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ฉบับ
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ค่ าธรรมเนียม
รายการภาษี
- เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
- คัดสาเนาเอกสาร

ค่ าธรรมเนียม/อัตรา
20 บาท/ ครัง้
30 บาท/ชุด

ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ถ้ าการให้ บริการไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้ นสามารถติดต่อเพื่อร้ องเรี ยนได้ ที่
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านผึ ้ง เลขที่ 169 หมู่ที่ 8 ตาบลบ้ านผึ ้ง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042-199706 หรื อเว็บไซต์ www.banphung.go.th

