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คู่มือสาหรั บประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นห้ างหุ้นส่ ว นจดทะเบีย น (ห้ างหุ้นส่ วนสามัญนิติบุคคลและห้ าง
หุ้นส่ วนจากัด) บริ ษัทจากัดและบริ ษัทมหาชนจ ากัด
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: เทศบาลตาบลเืืองราืันห
กระทรวง:กระทรวงพาณิ ชย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิ ชย (เปลี่ ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาืพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชยพ.ศ.
2499 กรณี ผ้ ู ขอจดทะเบียนเป็ นห้ างหุ้นส่ วนจดทะเบียน (ห้ างหุ้นส่ วนสาืัญนิติบุคคลและห้ างหุ้นส่ วนจากัด ) บริษัท
จากัดและบริษัทืหาชนจากัด
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรืพัฒนาธุ รกิจ การค้ า
3. ประเภทของงานบริ การ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่ ว นภูืิ ภาคและส่ วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริ การ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญ าต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ช ย์พ .ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่องกาหนดพาณิ ชยกิจที ่ไม่ อยู่ภ ายใต้ บงั คับของกฎหมายว่ า
ด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่องกาหนดพาณิ ชยกิจที ่ไม่ อยู่ภ ายใต้ บงั คับหห่ ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์พ .ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องให้ผู้ประกอบพาณิ ชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องหต่ งตั้งพนักงานเจ้า หน้าที ่หละนายทะเบี ยนพาณิ ช ย์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องการตั้งสานักงานทะเบี ยนพาณิ ช ย์หต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้าที ่หละนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 หละ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื ่ องกาหนดหบบพิ มพ์ เพื ่อใช้ใ นการให้บริ การข้ อมูลทะเบี ยนพาณิ ช ย์พ.ศ. 2555
8) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2553 เรื ่องหลักเกณฑ์ หละวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ หละ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื ่ องกาหนดหบบพิ มพ์ พ .ศ. 2549
10) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2554 เรื ่องหลักเกณฑ์ หละวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ช ย์หละ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์จังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่ืีควาืสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคื
7. พืน้ ที่ให้ บริ การ: ส่ วนภูืิภาค, ท้ องถิ่น
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8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไื่ืี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 08
11. ช่ องทางการให้ บริ การ
1) สถานที่ให้ บริ การเทศบาลตาบลเืืองราืันห 222 ถนนเืืองราืันห ตาบลกายูบอเกาะ อาเภอราืัน
จังหวัดยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537 WWW.MUANGRAMAN.GO.TH
/ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)
ตั้งหต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ ประกอบพาณิ ชยกิจซึ่งได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วหากืี การเปลี่ ยนแปลงรายการใดๆที่ ได้ จดทะเบี ยนไว้ จะต้ องยื่นค าขอจด
ทะเบียนเปลี่ ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ ืีการเปลี่ ยนแปลงรายการนันๆ
้ (ืาตรา 13)
2. ผู้ ประกอบพาณิ ชยกิจสาืารถยื่นจดทะเบี ยนพาณิ ช ยด้ วยตนเองหรื อจะือบอ านาจให้ ผ้ ู อื่นยื่น จดทะเบี ยนแทนก็ได้
3. ให้ ผ้ ู ประกอบพาณิ ชยกิจซึ่งเป็ นเจ้ าของกิจ การเป็ นผู้ ลงลายืือชื่ อรับรองรายการในคาขอจดทะเบี ยนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิืพคาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสื อือบอานาจสาืารถขอได้ จ ากพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อดาวนโหลด
จาก www.dbd.go.th
หืายเหตุขนตอนการด
ั้
าเนินงานตาืคู่ ืือจะเริ่ืนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตาืที่ระบุ ไว้ ใน
คู่ืือประชาชนเรียบร้ อยแล้ วทังนี
้ ้ในกรณี ที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไื่ครบถ้ วนและ/หรือืีค วาืบกพร่องไื่สืบูรณ
เป็ นเหตุให้ ไื่สาืารถพิจารณาได้ เจ้ า หน้ าที่ จะจัดทาบัน ทึกควาืบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่ืเติืโดยผู้ ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการแก้ ไขและ/หรือยื่น เอกสารเพิ่ ืเติืภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่ าวืิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอโดยเจ้ าหน้ า ที่และผู้ ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั ือบอานาจจะลงนาืบัน ทึก
ดังกล่ าวและจะือบสาเนาบันทึกควาืพร่องดังกล่ าวให้ ผ้ ู ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั ือบอานาจไว้ เ ป็ นหลักฐาน
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร
การพิจารณา

3)

การลงนาื/
คณะกรรืการืีืติ
4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริ การ
นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้ งผล
เจ้ าหน้ าที่การเงิ นรับชาระ
ค่าธรรืเนียื
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อืูลเข้ า
ระบบ/จัดเตรียืใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสื อ
รับรอง/สาเนาเอกสาร
นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาื/ือบใบ
ทะเบียนพาณิ ชยให้ ผ้ ู ยื่นคา
ขอ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริ การ

หมายเหตุ

30 นาที

-

-

5 นาที

-

-

15 นาที

-

-

10 นาที

-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริ การนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไื่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริ ง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้ ขอ
จดทะเบียนพร้ อม
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
(สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้ ขอจด
ทะเบียนพร้ อมลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

1)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน
พาณิ ชย์ (แบ
บทพ.)
สาเนาหนังสื อ
รับรองการจด
ทะเบียนของห้ าง
หุ้นส่ วนหรือ
บริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ขอจด
ทะเบียนพร้ อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

กรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้ า

1

กรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้ า

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่
3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับ
จริง)
(ต้ นฉบับ)
หนังสื อให้ ความ
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ตงั ้
สานักงานแห่ง
ใหญ่ โดยให้
เจ้ าของร้ านหรือ
เจ้ าของ
กรรมสิ ทธิ์ ลงนาม
และให้ มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่าง
น้ อย 1 คน
สาเนาทะเบียน
บ้ านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ ให้ ความ
ยินยอมเป็ นเจ้ า
บ้ านหรือสาเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ ให้ ความ
ยินยอมเป็ นผู้ เช่า
หรือเอกสารสิ ทธิ์
อย่างอื่นที่ผ้ ู เป็ น
เจ้ าของ
กรรมสิ ทธิ์ เป็ น
ผู้ ให้ ความ
ยินยอมพร้ อมลง

กรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้ า

1

-

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

6)

7)

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
นามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิ ชย
กิจและสถานที่
สาคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสื อมอบ
อานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้ รบั มอบอานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
สาเนาหนังสื อ
อนุญาตหรือ
หนังสื อรับรองให้
เป็ นผู้ จาหน่าย
หรือให้ เช่าสิ นค้ า
ดังกล่ าวจาก
เจ้ าของลิ ขสิ ทธิ์

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิ ชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผ่ นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทศั น์
แผ่ นวีดิทศั น์ดีวีดี
หรือแผ่ นวีดีทศั น์
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ของสิ นค้ าที่ขาย
หรือให้ เช่าหรือ
สาเนา
ใบเสร็จรับเงิ น
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซื ้อ
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง/1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม
หนังสื อชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงของ
แหล่ งที่มาของ
เงิ นทุนและ
หลักฐานแสดง
จานวนเงิ นทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้ าหน้ าที่เพื่อทา
10)
บันทึกถ้ อยคา
เกี่ยวกับ
ข้ อเท็จจริงของ
แหล่ งที่มาของ
เงิ นทุนพร้ อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจานวน
เงิ นทุนก็ได้

-

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิ ชย
กิจการค้ าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้ วยอัญ
มณี )

8/8

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

หลักฐานหรือ
หนังสื อชี ้แจงการ
ประกอบอาชีพ
หุ้นส่ วนจาพวก
ไม่จากัดความรับ
11)
ผิ ดหรือกรรมการ
ผู้ มีอานาจของ
ห้ างหุ้นส่ วนหรือ
บริษัทแล้ วแต่
กรณี

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิ ชย
กิจการค้ าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้ วยอัญ
มณี )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมครั ้งละ
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตาบลเืืองราืันห 222 ถนนเืืองราืันห ตาบลกายูบอเกาะ อาเภอราืัน
จังหวัดยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537 WWW.MUANGRAMAN.GO.TH
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คู่ืือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

