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คูม
่ ือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลีย่ นแปลงรำยกำรจดทะเบียน)
ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผข
ู้ อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดำ
หน่ วยงำนทีร่ บ
ั ผิดชอบ : เทศบำลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงพำณิชย์
1. ชือ
่ กระบวนงำน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลีย่ นแปลงรำยกำรจดทะเบียน)
ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผข
ู้ อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดำ
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงำนบริกำร :
กระบวนงำนบริกำรทีใ่ ห้บริกำรในส่วนภูมภ
ิ ำคและส่วนท้องถิน
่
(กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่ วยเดียว)
4. หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร : จดทะเบียน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง :
1) กฎกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตท
ิ ะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499
2) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515)

เรือ่ งกำหนดพำณิชยกิจทีไ่ ม่อยูภ
่ ำยใต้บงั คับของกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนพำณิชย์

3) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ.2520)

เรือ่ งกำหนดพำณิชยกิจทีไ่ ม่อยูภ
่ ำยใต้บงั คับแห่งพระรำชบัญญัตท
ิ ะเบียนพำณิชย์
พ.ศ.2499

4) ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรือ
่ งให้ผป
ู้ ระกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์
(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553
5) ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรือ
่ งแต่งตัง้ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีแ
่ ละนำยทะเบียนพำณิชย์
(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552
6) ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรือ
่ งกำรตัง้ สำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตัง้ พนักงำนเ
จ้ำหน้ำทีแ
่ ละนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2552 และ (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2553
7) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรือ
่ งกำหนดแบบพิมพ์เพือ่ ใช้ในกำรให้บริกำรข้อ
มูลทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.2555
8) คำสั่งสำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2553
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เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพ
ำณิชย์
9) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรือ
่ งกำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ.2549
10 คำสั่งสำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2554
) เรือ
่ งหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพ

ำณิชย์จงั หวัดบึงกำฬ

6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทีม
่ ีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร : ส่วนภูมภ
ิ ำค, ท้องถิน
่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นำที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
10. ชือ
่ อ้ำงอิงของคูม
่ ือประชำชน กำรจดทะเบียนพำณิชย์
(เปลีย่ นแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผข
ู้ อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดำ เทศบำลนครระยอง
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร เทศบำลนครระยอง
44/6 ถนนตำกสินมหำรำช ตำบลท่ำประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป
้ ระกอบพำณิชยกิจซึง่ ได้จดทะเบียนไว้แล้วหำกมีกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำรใดๆ
ทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้ จะต้องยืน
่ คำขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรำยกำรภำยในเวลำ 30 วัน
นับตัง้ แต่วน
ั ทีไ่ ด้มีกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำรนัน
้ ๆ (มำตรำ 13)
2.
ผูป
้ ระกอบพำณิชยกิจสำมำรถยืน
่ จดทะเบียนพำณิชย์ดว้ ยตนเองหรือจะมอบอำนำจให้ผอ
ู้ ื ่
นยืน
่ จดทะเบียนแทนก็ได้
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3.
ให้ผป
ู้ ระกอบพำณิชยกิจซึง่ เป็ นเจ้ำของกิจกำรเป็ นผูล้ งลำยมือชือ
่ รับรองรำยกำรในคำขอ
จดทะเบียนและเอกสำรประกอบคำขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบทพ.)
หรือหนังสือมอบอำนำจสำมำรถขอได้จำกพนักงำนเจ้ำหน้ำทีห
่ รือดำวน์โหลดจำก
www.dbd.go.th
หมำยเหตุ
ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ ือจะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรคร
บถ้วนตำมทีร่ ะบุไว้ในคูม
่ ือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี้ในกรณีทค
ี่ ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูร
ณ์ เป็ นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำทีจ่ ะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนทีต
่ อ
้ งยื่
นเพิม
่ เติม
โดยผูย้ น
ื่ คำขอจะต้องดำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมภำยในระยะเวลำทีก
่ ำ
หนดในบันทึกดังกล่ำว
มิเช่นนัน
้ จะถือว่ำผูย้ น
ื่ คำขอละทิง้ คำขอโดยเจ้ำหน้ำทีแ
่ ละผูย้ น
ื่ คำขอหรือผูไ้ ด้รบ
ั มอบอำน
ำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบสำเนำบันทึกควำมพร่องดังกล่ำว
ให้ผยู้ น
ื่ คำขอหรือผูไ้ ด้รบ
ั มอบอำนำจไว้เป็ นหลักฐำน
13. ขัน
้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กำรตรวจสอบเอ นำยทะเบียนตรวจพิ 30 นำที เทศบำลนคร กสำร
จำรณำเอกสำร/แจ้ง
ระยอง
ผล
อำเภอเมือง
1)
ระยอง
จังหวัดระยอ
ง
กำรตรวจสอบเอ เจ้ำหน้ำทีก
่ ำรเงินรับ 5 นำที
เทศบำลนคร กสำร
ชำระค่ำธรรมเนียม
ระยอง
อำเภอเมือง
2)
ระยอง
จังหวัดระยอ
ง
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ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กำรพิจำรณำ
นำยทะเบียนรับจดท 15 นำที เทศบำลนคร ะเบียน
ระยอง
/เจ้ำหน้ำทีบ
่ น
ั ทึกข้อ
อำเภอเมือง
มูลเข้ำระบบ/จัดเตรี
ระยอง
3)
ยมใบสำคัญกำรจดท
จังหวัดระยอ
ะเบียน/หนังสือรับร
ง
อง/สำเนำเอกสำร
กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมติ
4)

นำยทะเบียนตรวจเอ 10 นำที
กสำรและลงนำม/มอ
บใบทะเบียนพำณิช
ย์ให้ผยู้ น
ื่ คำขอ

เทศบำลนคร ระยอง
อำเภอเมือง
ระยอง
จังหวัดระยอ
ง

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นำที
14. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน และระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ
่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืนยันตั ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก หมำยเหตุ
้ อกเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
บัตรประจำตั กรมกำรปกค 0
0
ฉบับ
(สำเนำบัตรป
วประชำชน รอง
ระจำตัวของ
ผูป
้ ระกอบพำ
1)
ณิชยกิจพร้อ
มลงนำมรับร
องสำเนำถูกต้
อง)
ทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกค 0
0
ฉบับ
(สำเนำทะเบี
รอง
ยนบ้ำนของผู้
2)
ประกอบพำ
ณิชยกิจพร้อ
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ที่

รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
สำรยืนยันตั ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร

หมำยเหตุ
มลงนำมรับร
องสำเนำถูกต้
อง)

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก
สำรยืน
่ เพิม
่ เ ครัฐผูอ
สำร
้ อกเอก
ติม
ฉบับจริง
สำร
คำขอจดทะเ กรมพัฒนำธุร 1
บียนพำณิชย์ กิจกำรค้ำ
(แบบทพ.)
(ต้นฉบับ)
1
หนังสือให้ค
วำมยินยอมใ
ห้ใช้สถำนที่
ตัง้ สำนักงำน
แห่งใหญ่โด
ยให้เจ้ำของ
ร้ำนหรือเจ้ำ
ของกรรมสิ
ทธิล์ งนำมแ
ละให้มีพยำ
นลงชือ
่ รับร
องอย่ำงน้อย
1 คน
ทะเบียนบ้ำน 0
ทีแ
่ สดงให้เห็
นว่ำผูใ้ ห้ควำ
มยินยอมเป็
นเจ้ำบ้ำนหรื
อสำเนำสัญ
ญำเช่ำโดยมี
ผูใ้ ห้ควำมยิ
นยอมเป็ นผูเ้
ช่ำหรือเอกส

จำนวนเอกส หน่ วย
ำร
นับเอก หมำยเหตุ
สำเนำ
สำร
0
ฉบับ
0

ฉบับ

(กรณีผป
ู้ ระก
อบพำณิชยกิ
จมิได้เป็ นเจ้ำ
บ้ำน )

0

ฉบับ

(กรณีผป
ู้ ระก
อบพำณิชยกิ
จมิได้เป็ นเจ้ำ
บ้ำน)
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ที่

4)

5)

6)

7)

รำยกำรเอก
สำรยืน
่ เพิม
่ เ
ติม
ำรสิทธิอ์ ย่ำง
อืน
่ ทีผ
่ เู้ ป็ นเจ้
ำของกรรมสิ
ทธิเ์ ป็ นผูใ้ ห้
ควำมยินยอ
ม
แผนทีแ
่ สดง
สถำนทีซ
่ งึ่ ใ
ช้ประกอบพ
ำณิชยกิจแล
ะสถำนทีส
่ ำ
คัญบริเวณใ
กล้เคียงโดย
สังเขปพร้อม
ลงนำมรับรอ
งเอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจ
(ถ้ำมี)
พร้อมปิ ดอำ
กรแสตมป์
10 บำท
บัตรประจำตั
วประชำชน
ของผูร้ บ
ั มอ
บอำนำจ
(ถ้ำมี)
ใบทะเบียน
พำณิชย์
(ฉบับจริง)

หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
สำร
ำร
นับเอก
ครัฐผูอ
้ อกเอก
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมกำรปกค
รอง

0

0

ฉบับ

-

กรมพัฒนำธุร 1
กิจกำรค้ำ

0

ฉบับ

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียม (ครัง้ ละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บำท
หมำยเหตุ -
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2) ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
ค่ำธรรมเนียม 30 บำท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลนครระยอง
44/6 ถนนตำกสินมหำรำช ตำบลท่ำประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111

หมำยเหตุ-

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน
ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์

หมำยเหตุ (02-547-4446-7)

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570

หมำยเหตุ-

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th

หมำยเหตุ-

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตูป
้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ ือกำรกรอก
1) คูม
่ อ
ื กำรกรอกเอกสำร

-

19. หมำยเหตุ
วันทีพ
่ ม
ิ พ์
21/09/2558
สถำนะ
เผยแพร่คม
ู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
จัดทำโดย
นำงนงค์ชภรณ์ โพธิไ์ พจิตร
อนุมตั โิ ดย นำงกรรณิกำ
วิโรจน์แสงทอง
เผยแพร่โดย นำงสำวศกลวรรณ
ปัญญำนุภำพ

