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คู่มือส ำหรบัประชำชน : 101. กำรจดทะเบียนพำณชิย์ (ตั้งใหม)่ ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณชิย์ พ.ศ. 2499 กรณี
ผู้ขอจดทะเบียนเปน็นิติบคุคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย ์
 
หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนกไ็ด ้
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน และเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยืน่ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
จะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น
หลักฐาน 
 
 
ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 
สถานที่ให้บรกิาร 
เทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-381303/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :60 นาท ี
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รบัผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาท ี - 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาท ี - 
 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาท ี - 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาท ี - 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บตัรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการ
ในประเทศ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 
 

กรมการปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 
หนังสือใหค้วำมยินยอมให้ใช้สถำนทีต่ัง้ส ำนักงำนแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสทิธิ์ลงนำม และให้มพียำนลงชื่อ
รบัรองอย่ำงน้อย 1 คน 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

- 

5) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนทีแ่สดงใหเ้ห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบำ้น
หรือผู้ขอเลขทีบ่ำ้น หรือส ำเนำสญัญำเช่ำโดยมีผูัให้ควำมยินยอม
เป็นผู้เช่ำ หรือเอกสำรสิทธิอ์ย่ำงอื่นที่ผู้เปน็เจ้ำของกรรมสทิธิ์เปน็
ผู้ให้ควำมยินยอม พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถกูต้อง 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

- 

6) 
 

แผนที่แสดงทีต่ั้งส ำนักงำนแห่งใหญแ่ละสถำนที่ส ำคญับริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนำมรบัรองเอกสำร 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

- 

7) 
 

ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรจดทะเบียนเปน็นติบิคุคล ซึ่งมีรำยกำร
เกี่ยวกับชื่อ วัตถทุีป่ระสงค์ ทนุ ทีต่ั้งส ำนกังำน รำยชื่อกรรมกำร 
และอ ำนำจกรรมกำร พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถกูต้อง 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุหากเป็นเอกสารที่ท าขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีค ารับรอง
ของโนตารีพับลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้
มีอ านาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยค ารับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือ
สถานทูตไทย) 

- 

8) 
 

หนังสือแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบด ำเนนิกิจกำรในประเทศไทย 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต(ุหากเป็นเอกสารที่ท าขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีค ารับรอง
ของโนตารีพับลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้
มีอ านาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยค ารับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือ
สถานทูตไทย) 
 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
9) 

 
ใบอนญุำตท ำงำนของผูร้บัผิดชอบด ำเนนิกิจกำรในประเทศไทย 
(กรณเีป็นบคุคลตำ่งด้ำว) 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

- 

10) 
 

ใบอนญุำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว หรือหนังสือรบัรองกำรใช้
สิทธติำมสนธสิัญญำ (ถ้ำม)ี 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

- 

11) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี พร้อมปดิอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

- 

12) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตัวของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี พร้อมลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกต้อง 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

13) 
 

ส ำเนำหนังสืออนญุำต หรือ หนังสือรบัรองใหเ้ป็นผู้จ ำหนำ่ยหรือให้
เช่ำสินค้ำดังกล่ำวจำกเจ้ำของลิขสทิธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำ 
หรือ ส ำเนำใบเสร็จรบัเงินตำมประมวลรัษฎำกร หรือหลักฐำนกำร
ซื้อขำยจำกต่ำงประเทศ พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเ้ช่าแผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดทิัศน์ แผ่นวีดิทศัน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

- 

14) 
 

หนังสือชีแ้จงข้อเท็จจรงิของแหล่งที่มำของเงินทนุและหลักฐำน
แสดงจ ำนวนเงินทุน หรือ อำจมำพบเจ้ำหน้ำที่เพื่อท ำบันทึกถ้อยค ำ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทนุพร้อมแสดงหลักฐำน
แสดงจ ำนวนเงินทุนก็ได ้
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหต(ุใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

15) 
 

หลักฐำนหรือหนังสือชีแ้จงกำรประกอบอำชพีหุน้ส่วนจ ำพวกไม่
จ ำกัดควำมรบัผิด หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัท แล้วแต่กรณ ี
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต(ุใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำรชุดละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ: -) 

2) เทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-381303 
(หมายเหตุ: -) 

3) เว็บไซต์  : www.cha-uat.hotmail.com 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
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ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 
- 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)) 

 
แบบฟอร์ม ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมำยเหต ุ
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยที่ใหอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

 
1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
 
2)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 
 
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย ์

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



499 

 

 

4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
 
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
 
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
 
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555   
 
8)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลข
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 
9)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลข
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 
 
10)ประกาศกระทรวงฉบับที่ 93  (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พืน้ที่ให้บรกิำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถติิของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 15:12 
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