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คูม่ือส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลีย่นแปลงรำยกำรจดทะเบียน) 
ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ : เทศบำลนครระยอง อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงพำณิชย์ 
 
1. ชือ่กระบวนงำน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลีย่นแปลงรำยกำรจดทะเบียน) 

ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน : เทศบำลนครระยอง อ ำเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงำนบรกิำร : 

กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภูมภิำคและสว่นทอ้งถิน่ 
(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร : จดทะเบยีน  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง : 
1) กฎกระทรวงพำณิชย์ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2540) 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัทิะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 
 

2) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบบัที ่83 (พ.ศ.2515)  
เรือ่งก ำหนดพำณิชยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยวำ่ดว้ยทะเบียนพำณิชย์ 
 

3) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบบัที ่93 (พ.ศ.2520) 
เรือ่งก ำหนดพำณิชยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ำยใตบ้งัคบัแหง่พระรำชบญัญตัทิะเบียนพำณิชย์ 
พ.ศ.2499 
 

4) ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรือ่งใหผู้ป้ระกอบพำณิชยกจิตอ้งจดทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบบัที ่11) พ.ศ.2553 
 

5) ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรือ่งแตง่ต ัง้พนกังำนเจำ้หน้ำทีแ่ละนำยทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบบัที ่8) พ.ศ.2552 
 

6) ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรือ่งกำรต ัง้ส ำนกังำนทะเบียนพำณิชย์แตง่ต ัง้พนกังำนเ
จำ้หน้ำทีแ่ละนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ.2552 และ (ฉบบัที ่10) 
พ.ศ.2553  
 

7) ประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เรือ่งก ำหนดแบบพมิพ์เพือ่ใชใ้นกำรใหบ้รกิำรขอ้
มูลทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.2555   
 

8) ค ำส ั่งส ำนกังำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที ่1/2553  
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เรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำขอจดทะเบียนพ
ำณิชย์ 
 

9) ประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เรือ่งก ำหนดแบบพมิพ์ พ.ศ.2549 
 

10
) 

ค ำส ั่งส ำนกังำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที ่1/2554 
เรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำขอจดทะเบียนพ
ำณิชย์จงัหวดับงึกำฬ 
 

6. ระดบัผลกระทบ : บรกิำรทีม่ีควำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร : สว่นภูมภิำค, ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมม่ ี  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ 0 นำที 
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10. ชือ่อำ้งองิของคูม่ือประชำชน กำรจดทะเบียนพำณิชย์ 

(เปลีย่นแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.2499 
กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ เทศบำลนครระยอง  

11. ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร เทศบำลนครระยอง 

44/6 ถนนตำกสนิมหำรำช ต ำบลทำ่ประดู ่อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
21000  

โทรศพัท์ : 0-3862-0111 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหต ุ- 

  
12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ผูป้ระกอบพำณิชยกจิซึง่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้หำกมีกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรใดๆ 
ทีไ่ดจ้ดทะเบียนไว ้ จะตอ้งยืน่ค ำขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงรำยกำรภำยในเวลำ 30 วนั 
นบัต ัง้แตว่นัทีไ่ดม้ีกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรนัน้ๆ  (มำตรำ 13) 
 
2. 
ผูป้ระกอบพำณิชยกจิสำมำรถยืน่จดทะเบียนพำณิชย์ดว้ยตนเองหรือจะมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื ่
นยืน่จดทะเบียนแทนก็ได ้
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3. 
ใหผู้ป้ระกอบพำณิชยกจิซึง่เป็นเจำ้ของกจิกำรเป็นผูล้งลำยมือชือ่รบัรองรำยกำรในค ำขอ
จดทะเบียนและเอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพมิพ์ค ำขอจดทะเบียน (แบบทพ.) 
หรือหนงัสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอไดจ้ำกพนกังำนเจำ้หน้ำทีห่รือดำวน์โหลดจำก 
www.dbd.go.th 
 
หมำยเหต ุ 
ข ัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูม่ือจะเริม่นบัระยะเวลำต ัง้แตเ่จำ้หน้ำทีต่รวจสอบเอกสำรคร
บถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่ือประชำชนเรียบรอ้ยแลว้  
ท ัง้น้ีในกรณีทีค่ ำขอหรือเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้นและ/หรือมีควำมบกพรอ่งไมส่มบูร
ณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้ 
เจำ้หน้ำทีจ่ะจดัท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลกัฐำนทีต่อ้งยื่
นเพิม่เตมิ  
โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขและ/หรือยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำ
หนดในบนัทกึดงักลำ่ว  
มเิชน่นัน้จะถือวำ่ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอโดยเจำ้หน้ำทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอ ำน
ำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่วและจะมอบส ำเนำบนัทกึควำมพรอ่งดงักลำ่ว  
ใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

นำยทะเบียนตรวจพิ
จำรณำเอกสำร/แจง้
ผล 
 

30 นำที เทศบำลนคร
ระยอง 
อ ำเภอเมือง
ระยอง 
จงัหวดัระยอ
ง 

- 

2) 

กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

เจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิรบั
ช ำระคำ่ธรรมเนียม 
 

5 นำที เทศบำลนคร
ระยอง 
อ ำเภอเมือง
ระยอง 
จงัหวดัระยอ
ง 

- 
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

3) 

กำรพจิำรณำ 
 

นำยทะเบียนรบัจดท
ะเบียน 
/เจำ้หน้ำทีบ่นัทกึขอ้
มูลเขำ้ระบบ/จดัเตรี
ยมใบส ำคญักำรจดท
ะเบียน/หนงัสือรบัร
อง/ส ำเนำเอกสำร 
 

15 นำที เทศบำลนคร
ระยอง 
อ ำเภอเมือง
ระยอง 
จงัหวดัระยอ
ง 

- 

4) 

กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมต ิ
 

นำยทะเบียนตรวจเอ
กสำรและลงนำม/มอ
บใบทะเบียนพำณิช
ย์ใหผู้ย้ืน่ค ำขอ 

10 นำที เทศบำลนคร
ระยอง 
อ ำเภอเมือง
ระยอง 
จงัหวดัระยอ
ง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 60 นำที 
 

14. งำนบรกิำรน้ีผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) 

บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 

กรมกำรปกค
รอง 

0 0 ฉบบั (ส ำเนำบตัรป
ระจ ำตวัของ
ผูป้ระกอบพำ
ณิชยกจิพรอ้
มลงนำมรบัร
องส ำเนำถูกต้
อง) 

2) 

ทะเบียนบำ้น กรมกำรปกค
รอง 

0 0 ฉบบั (ส ำเนำทะเบี
ยนบำ้นของผู้
ประกอบพำ
ณิชยกจิพรอ้
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ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

มลงนำมรบัร
องส ำเนำถูกต้
อง) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) 
ค ำขอจดทะเ
บียนพำณิชย์ 
(แบบทพ.) 

กรมพฒันำธุร
กจิกำรคำ้ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

(ตน้ฉบบั) 
หนงัสือใหค้
วำมยนิยอมใ
หใ้ชส้ถำนที่
ต ัง้ส ำนกังำน
แหง่ใหญโ่ด
ยใหเ้จำ้ของ
รำ้นหรือเจำ้
ของกรรมสิ
ทธิล์งนำมแ
ละใหม้ีพยำ
นลงชือ่รบัร
องอยำ่งน้อย 
1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระก
อบพำณิชยกิ
จมไิดเ้ป็นเจำ้
บำ้น ) 

3) 

ทะเบียนบำ้น
ทีแ่สดงใหเ้ห็
นวำ่ผูใ้หค้วำ
มยนิยอมเป็
นเจำ้บำ้นหรื
อส ำเนำสญั
ญำเชำ่โดยมี
ผูใ้หค้วำมยิ
นยอมเป็นผูเ้
ชำ่หรือเอกส

- 0 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระก
อบพำณิชยกิ
จมไิดเ้ป็นเจำ้
บำ้น) 
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ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ำรสทิธิอ์ยำ่ง
อืน่ทีผู่เ้ป็นเจ้
ำของกรรมสิ
ทธิเ์ป็นผูใ้ห้
ควำมยนิยอ
ม 

4) 

แผนทีแ่สดง
สถำนทีซ่ึง่ใ
ชป้ระกอบพ
ำณิชยกจิแล
ะสถำนทีส่ ำ
คญับรเิวณใ
กลเ้คยีงโดย
สงัเขปพรอ้ม
ลงนำมรบัรอ
งเอกสำร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 
(ถำ้มี) 
พรอ้มปิดอำ
กรแสตมป์ 
10 บำท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

บตัรประจ ำต ั
วประชำชน
ของผูร้บัมอ
บอ ำนำจ 
(ถำ้มี)  

กรมกำรปกค
รอง 

0 0 ฉบบั - 

7) 
ใบทะเบียน
พำณิชย์ 
(ฉบบัจรงิ) 

กรมพฒันำธุร
กจิกำรคำ้ 

1 0 ฉบบั - 

 
16. คำ่ธรรมเนียม 

1) คำ่ธรรมเนียม (คร ัง้ละ) 
คำ่ธรรมเนียม 20 บำท 
หมำยเหต ุ- 
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2) คำ่ธรรมเนียมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

คำ่ธรรมเนียม 30 บำท 
หมำยเหต ุ- 
 

17. ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน  เทศบำลนครระยอง 

44/6 ถนนตำกสนิมหำรำช ต ำบลทำ่ประดู ่อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
21000  
โทรศพัท์ : 0-3862-0111  
หมำยเหตุ- 

2) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน  
รอ้งเรียนตอ่กองทะเบียนธุรกจิกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้กระทรวงพำณิชย์ 
หมำยเหต ุ(02-547-4446-7) 

3) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน  โทรศพัท์ : Call Center 1570 
หมำยเหตุ- 

4) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน  เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
หมำยเหตุ- 

5) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน  ศนูย์บรกิำรประชำชน ส ำนกังำนปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 
 

18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) คูม่ือกำรกรอกเอกสำร 

- 
 

19. หมำยเหต ุ
- 
วนัทีพ่มิพ์ 21/09/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่ม่ือบนเว็บไซต์แลว้ 
จดัท ำโดย นำงนงค์ชภรณ์  โพธิไ์พจติร 
อนุมตัโิดย นำงกรรณิกำ  

วโิรจน์แสงทอง 
เผยแพรโ่ดย นำงสำวศกลวรรณ 

ปญัญำนุภำพ 
 


