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คู่มอืส าหรบัประชาชน :  30. การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตั้งใหม)่ ตามพ.ร.บ.

ทะเบยีนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณผีูข้อจดทะเบยีนเปน็บคุคลธรรมดา 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ 

 

หลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา

อนญุาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน

นับต้ังแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะ

มอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

รายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอ

ได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังนี้

ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
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สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ

บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่น

ค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดย

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ

จะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ

ไว้เป็นหลักฐาน 

 

ช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303/

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :25 นาที 

 

ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้ง

ผล 

10 นาที - 
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ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

(หมายเหตุ: -) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 

5 นาที - 

 

3) การพจิารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม

ใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/

ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 

5 นาที - 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/

มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

(หมายเหตุ: -) 

5 นาที - 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต(ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต(ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ช้สถานที่ตัง้

ส านกังานแหง่ใหญโ่ดยใหเ้จา้ของรา้นหรือ

เจา้ของกรรมสิทธิล์งนามและให้มพียานลงชื่อ

รบัรองอยา่งน้อย 1 คน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหต(ุกรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็น

เจ้าบ้าน ) 

- 

5) 

 

ส าเนาทะเบยีนบ้านที่แสดงใหเ้หน็วา่ผูใ้ห้

ความยนิยอมเปน็เจา้บ้านหรอืส าเนาสญัญา

เชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเปน็ผูเ้ชา่หรือ

เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ปน็เจา้ของ

กรรมสิทธิ์เปน็ผูใ้หค้วามยนิยอมพรอ้มลงนาม

- 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

รบัรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต(ุกรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็น

เจ้าบ้าน ) 

6) 

 

แผนทีแ่สดงสถานที่ซึง่ใชป้ระกอบพาณิชยกจิ

และสถานที่ส าคัญบรเิวณใกลเ้คียงโดยสงัเขป

พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปดิอากร

แสตมป ์10 บาท 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

8) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบ

อ านาจ (ถา้ม)ี พร้อมลงนามรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 



167 

 

ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

9) 

 

ส าเนาหนงัสืออนญุาตหรือหนงัสือรบัรองให้

เปน็ผู้จ าหนา่ยหรอืใหเ้ชา่สนิคา้ดงักลา่วจาก

เจา้ของลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืให้เชา่

หรือส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิตามประมวล

รษัฎากรหรือหลกัฐานการซือ้ขายจาก

ต่างประเทศพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต(ุใช้ในกรณีประกอบพาณิชย

กิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิ

ทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ

ดิจิทัลเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง) 

- 

10) 

 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิของแหลง่ที่มาของ

เงนิทนุและหลกัฐานแสดงจ านวนเงนิทุนหรอื

อาจมาพบเจา้หนา้ที่เพือ่ท าบนัทกึถอ้ยค า

เกีย่วกบัข้อเทจ็จรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุ

พรอ้มแสดงหลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุนกไ็ด้ 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหต(ุใช้ในกรณีประกอบพาณิชย

กิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ

ด้วยอัญมณี) 

- 

 

คา่ธรรมเนียม 
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ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

 

 

(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนียม 50 บาท 

 

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนียม 30 บาท 

 

 

 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมายเหตุ: -) 

2) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 

1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
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ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลอง

เกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 

โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption 

Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-

Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดั

บ 

ชื่อแบบฟอรม์ 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหต ุ

- 
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ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนา

ธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบียน 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวขอ้ง: 

 

1)กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

2)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

 

3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจ

ท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

 

4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่

ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 

6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 

7)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับ

ท่ี 10) พ.ศ. 2553  

 

8)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการ

ให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555   

 

9)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

10)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

11)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

ระดบัผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นทีใ่ห้บรกิาร:ท้องถิ่น 
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กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:ไม่มี 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมลูสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออา้งองิของคู่มอืประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตามพ.ร.บ.

ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาส าเนา

คู่มือประชาชน 22/07/2015 / กนกอรเสตะพันธ์ 14:14 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ

ส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


