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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย

1. ชื่อกระบวนงาน :การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา

ดวยทะเบียนพาณิชย
3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549

10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : ไมมี

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 0 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

10.ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา

11.ชองทางการใหบริการ
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1) สถานที่ใหบริการสํานักงานเทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทรศัพท : 073-254188(เฉพาะสถานประกอบการที่อยูในเขตเทศบาลตําบลบาลอ)/ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
คําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปน
เหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิ
เชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะ
มอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่ ประเภท
ขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา

ใหบริการ
สวนงาน / หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบ
เอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 30 นาที เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามันจังหวัด
ยะลา

-

2)
การตรวจสอบ
เอกสาร

เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม 5 นาที เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามันจังหวัด
ยะลา

-

3)
การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาที่บันทึก

ขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร

15 นาที เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามันจังหวัด
ยะลา

-

4)
การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มติ

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใหผูยื่นคําขอ

10 นาที เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามันจังหวัด
ยะลา

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

www.dbd.go.th
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13.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

14.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการ
ปกครอง

0 1 ฉบับ (สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูประกอบพาณิชย
กิจพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

2)

สําเนาทะเบียนบาน กรมการ
ปกครอง

0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียนบาน
ของผูประกอบพาณิชย
กิจพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.) กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

1 0 ฉบับ -

2)

(ตนฉบับ) หนังสือใหความยินยอมใหใช
สถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยให
เจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลง
นามและใหมีพยานลงชื่อรับรองอยาง
นอย 1 คน

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู
ประกอบ
พาณิชยกิจมิได
เปนเจาบาน )

3)

สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูให
ความยินยอมเปนเจาบานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผู
เชาหรือเอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนที่ผูเปน
เจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอม
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู
ประกอบ
พาณิชยกิจมิได
เปนเจาบาน)

4)

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบ
พาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขปพรอมลงนามรับรอง
เอกสาร

- 1 0 ฉบับ -
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอมปด
อากรแสตมป 10 บาท

- 1 0 ฉบับ -

6)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง

กรมการ
ปกครอง

0 1 ฉบับ -

7) ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับจริง) กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

1 0 ฉบับ -

15.คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม (ครั้งละ)

คาธรรมเนียม 20 บาท
2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)

คาธรรมเนียม 30 บาท

16.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน : รองเรียน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ
2) ชองทางการรองเรียน : รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย

หมายเหตุ(02-547-4446-7)
3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : Call Center 1570
4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต : www.dbd.go.th
5) ชองทางการรองเรียน : เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โทรศัพท: 073-254188
6) ชองทางการรองเรียน : ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

17.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสารพรอมแบบฟอรม

ติดตอขอรับไดที่เทศบาลตําบลบาลอ
18. หมายเหตุ

วันที่พิมพ 21/07/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -

www.dbd.go.th
www.1111.go.th

