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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด) บริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลเืืองราืนัห  
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย  
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย  (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาืพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 

2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสาืญันิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากดั) บริษัท
จ ากดัและบริษัทืหาชนจ ากดั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรืพฒันาธุรกิจการค้า 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูืิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บงัคับของกฎหมายว่า

ด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บงัคับหห่ง

พระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองหต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีหละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์หต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีหละนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2552 หละ (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดหบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555   
8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2553  เร่ืองหลักเกณฑ์หละวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์หละ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดหบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

10) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2554 เร่ืองหลักเกณฑ์หละวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์หละ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวดับึงกาฬ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่ืีควาืส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สังคื  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ส่วนภูืิภาค, ท้องถ่ิน  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา   ไื่ืี  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0   นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน     0  

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด  0  

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 08  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลเืืองราืนัห  222 ถนนเืืองราืนัห  ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอราืนั  
จงัหวดัยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537  WWW.MUANGRAMAN.GO.TH 
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตั้งหต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงได้จดทะเบียนไว้แล้วหากืีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องย่ืนค าขอจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการภายในเวลา 30 วนันบัต ัง้แต่วนัที่ได้ืีการเปล่ียนแปลงรายการนัน้ๆ  (ืาตรา 13) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสาืารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย ด้วยตนเองหรือจะือบอ านาจให้ผู้อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้  
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายืือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิืพ ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือือบอ านาจสาืารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน โหลด
จาก www.dbd.go.th 
หืายเหตุข ัน้ตอนการด าเนินงานตาืคู่ืือจะเร่ิืนับระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตาืที่ระบุไว้ใน
คู่ืือประชาชนเรียบร้อยแล้วทัง้นีใ้นกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไื่ครบถ้วนและ /หรือืีควาืบกพร่องไื่สืบูรณ 
เป็นเหตุให้ไื่สาืารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจดัท าบนัทึกควาืบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ย่ืนเพิ่ืเติืโดยผู้ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ /หรือย่ืนเอกสารเพิ่ืเติืภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก
ดงักล่าวืิเช่นนัน้จะถือว่าผู้ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รบัือบอ านาจจะลงนาืบนัทึก
ดงักล่าวและจะือบส าเนาบนัทึกควาืพร่องดงักล่าวให้ผู้ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รบัือบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน  
 
 
 

http://www.muangraman.go.th/
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรบัช าระ
ค่าธรรืเนียื 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรบัจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที่บนัทึกข้อืูลเข้า
ระบบ/จดัเตรียืใบส าคญั
การจดทะเบียน/หนงัสือ
รบัรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาื/
คณะกรรืการืีืติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาื/ือบใบ
ทะเบียนพาณิชย ให้ผู้ย่ืนค า
ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นาท ี
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไื่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/8 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้ขอ
จดทะเบียนพร้อม
ลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ขอจด
ทะเบียนพร้อมลง
นามรบัรองส าเนา
ถูกต้อง) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 

ส าเนาหนงัสือ
รบัรองการจด
ทะเบียนของห้าง
หุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่ระบุ
วตัถุประสงค์
ตามที่ขอจด
ทะเบียนพร้อมลง
นามรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบั
จริง) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

4) 

(ต้นฉบบั) 
หนงัสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ต ัง้
ส านกังานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิลงนาม
และให้มีพยานลง
ชื่อรบัรองอย่าง
น้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

ส าเนาทะเบียน
บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือส าเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า
หรือเอกสารสิทธ์ิ
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็น
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็น
ผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลง

- 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นามรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 

6) 

แผนที่แสดง
สถานที่ซ่ึงใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
ส าคญับริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรบัรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

7) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

8) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผู้รบัมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

9) 

ส าเนาหนงัสือ
อนุญาตหรือ
หนงัสือรบัรองให้
เป็นผู้จ าหน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดงักล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธ์ิ

- 0 1 ฉบบั (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บนัทึกวีดิทศัน์
แผ่นวีดิทศัน์ดีวีดี
หรือแผ่นวีดีทศัน์
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือ
ส าเนา
ใบเสร็จรบัเงิน
ตามประมวล
รษัฎากรหรือ
หลักฐานการซือ้
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รบัรองส าเนา
ถูกต้อง/1 ฉบบั
เอกสารเพิ่มเติม 

ระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เก่ียวกบั
การบนัเทิง) 

10) 

หนงัสือชีแ้จง
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จ านวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อท า
บนัทึกถ้อยค า
เก่ียวกบั
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจ านวน
เงินทุนก็ได้ 

- 1 0 ฉบบั (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอญัมณี
หรือเคร่ืองประดบั
ซึ่งประดบัด้วยอญั
มณี) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

11) 

หลักฐานหรือ
หนงัสือชีแ้จงการ
ประกอบอาชีพ
หุ้นส่วนจ าพวก
ไม่จ ากดัความรบั
ผิดหรือกรรมการ
ผู้มีอ านาจของ
ห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทแล้วแต่
กรณี 

- 1 0 ฉบบั (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอญัมณี
หรือเคร่ืองประดบั
ซึ่งประดบัด้วยอญั
มณี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมครั้งละ 

ค่าธรรมเนียม  20  บาท 
หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนียม   30  บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลต าบลเืืองราืนัห  222 ถนนเืืองราืนัห  ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอราืนั  
จงัหวดัยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537  WWW.MUANGRAMAN.GO.TH 
หมายเหตุ- 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คู่ืือการกรอกเอกสาร 

- 

19. หมายเหตุ 

- 

http://www.muangraman.go.th/

