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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผู,ขอจดทะเบียนเป.นห,างหุ,นสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมค,า
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย' (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย' พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเป2นหางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา
2. หนวยงานเจ,าของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการคา
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให,อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข,อง :
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
2) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
3) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไม0อยู0ภายใตบังคับของกฎหมาย
ว0าดวยทะเบียนพาณิชย
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจทีไ่ ม0อยู0ภายใตบังคับแห0ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แต0งตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแต0งตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให,บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข,อบังคับ/ข,อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา 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
สถานที่ใหบริการ ฝ6ายพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลเมืองแม0ฮ0องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม0ฮ0องสอน โทร. 053 613008-10 ต0อ 109 /ติดต0อดวยตนเอง ณ หน0วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปDดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต0เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม0หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ,ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึง่ ไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย'ดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป2นเจาของกิจการเป2นผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ'คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวน'
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ'เป2น
เหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยืน่
เพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดในบันทึกดังกลาวมิ
เชนนัน้ จะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะ
มอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเป2นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่
ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หมายเหตุ
ให,บริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/ 30 นาที
เอกสาร
แจงผล
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับชําระ
5 นาที
เอกสาร
คาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
15 นาที
เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง
10 นาที
คณะกรรมการมีมติ นาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย'ใหผูยื่น
คําขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล,ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู,ออกเอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
0
1
ประชาชน
2) สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง

0

1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตรประจําตัวของ
หุนสวนผูจัดการพรอมลงนาม
สําเนารับรองถูกตอง)
(สําเนาทะเบียนบานของ
หุนสวนผูจัดการพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย' (แบบ ทพ.)
2) ใบทะเบียนพาณิชย' (ตนฉบับ)

หนวยงานภาครัฐ
ผู,ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
-

จํานวน จํานวน หนวย
เอกสาร เอกสาร นับ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
1
0
ฉบับ
1

0

3) สัญญาหรือขอตกลงแกไขของหาง
1
0
หุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลหรือ
กิจการรวมคา
4) (ตนฉบับ) หนังสือใหความยิน ยอมใหใช
1
0
สถานที่ตงั้ สํานักงานแหงใหญโดยให
เจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลง
นามและใหมีพยานลงชื่อรับรองอยาง
นอย 1 คน
5) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวา
0
1
ผูใหความยินยอมเป2นเจาบานหรือ
สําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอม
เป2นผูเชาหรือเอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผู
เป2นเจาของกรรมสิทธิ์เป2นผูใหความยิน
ยอมพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
6) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบ
1
0
พาณิชยกิจและสถานทีส่ ํา คัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขปพรอมลงนามรับรอง
เอกสาร
7) หนังสือมอบอํานาจ(ถามี) พรอมปTด
1
0
อากรแสตมปU 10 บาท
8) สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบ
กรมการปกครอง
0
1
อํานาจ (ถามี)
16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมครั้งละ คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) คาธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร,องเรียน
ถาการบริการไมเป2นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม0ฮ0องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม0ฮ0องสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม0ฮ0องสอน โทร . 053 611236

หมายเหตุ
-

ฉบับ

-

ฉบับ

-

ฉบับ

(ใชในกรณี
แกไขเพิ่มเติม
ที่ตั้ง
สํานักงาน
แหงใหญ)
(กรณีผู
ประกอบ
พาณิชยกิจ
มิไดเป2นเจา
บาน)

ฉบับ

ฉบับ

-

ฉบับ

-

ฉบับ

-
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4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม0ฮ0องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม0ฮ0องสอน รหัสไปรษณีย 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม0ฮ0องสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม0ฮ0องสอน
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ไม0มีแบบฟอรม ตัวอย0าง และคู0มือการกรอก
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซต'แลว
อุทัย สุดใหม
ปกรณ' จีนาคํา
สมบูรณ' ใจเย็น

