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คู่มอ
ื สาหรับประชาชน : 30. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผข
ู้ อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานทีใ
่ ห้บริการ :เทศบาลตาบลชะอวด อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณา
อนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะ
มอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอ
ได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้
ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
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สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ
จะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
ไว้เป็นหลักฐาน
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
เทศบาลตาบลชะอวดโทร.075-381303/ ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
(หมายเหตุ: -)

กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30
น. (มีพักเที่ยง)

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :25 นาที
ลาดั
บ
1)

ขัน
้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้ง
ผล

ระยะเวลา

ส่วนที่
รับผิดชอบ

10 นาที

-
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ลาดั
บ
2)

3)

ขัน
้ ตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่
รับผิดชอบ

(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

5 นาที

-

5 นาที

-

(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดั ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม
บ
(ถ้ามี)
1)

คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผูอ
้ อก
เอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลาดั
บ
2)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม
(ถ้ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน

หน่วยงานภาครัฐผูอ
้ อก
เอกสาร
กรมการปกครอง

ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
3)

หมายเหตุ(พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

4)

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตงั้
สานักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิล
์ งนามและให้มพ
ี ยานลงชื่อ

-

รับรองอย่างน้อย 1 คน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็น
5)

เจ้าบ้าน )
สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผูใ
้ ห้
ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสาเนาสัญญา
เช่าโดยมีผใ
ู้ ห้ความยินยอมเป็นผูเ้ ช่าหรือ
เอกสารสิทธิอ
์ ย่างอืน
่ ทีผ
่ เู้ ป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็นผูใ
้ ห้ความยินยอมพร้อมลงนาม

-
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ลาดั
บ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม
(ถ้ามี)
รับรองสาเนาถูกต้อง

หน่วยงานภาครัฐผูอ
้ อก
เอกสาร

ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็น
6)

เจ้าบ้าน )
แผนทีแ
่ สดงสถานที่ซงึ่ ใช้ประกอบพาณิชยกิจ
และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
พร้อมลงนามรับรองเอกสาร

-

ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ7)

หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากร

-

แสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
8)

หมายเหตุสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บ
ั มอบ
อานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

กรมการปกครอง
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ลาดั
บ
9)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม
(ถ้ามี)
สาเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้
เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิข
์ องสินค้าทีข
่ ายหรือให้เช่า
หรือสาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล
รัษฎากรหรือหลักฐานการซือ
้ ขายจาก
ต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

หน่วยงานภาครัฐผูอ
้ อก
เอกสาร
-

ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิ
ทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)
้ จงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ
10) หนังสือชีแ
เงินทุนและหลักฐานแสดงจานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพือ
่ ทาบันทึกถ้อยคา
เกีย
่ วกับข้อเท็จจริงของแหล่งทีม
่ าของเงินทุน
พร้อมแสดงหลักฐานแสดงจานวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี)
ค่าธรรมเนียม

-
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ลาดั
บ
1)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ)

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท

(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

(หมายเหตุ: -)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดั
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
บ
1) ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2)

เทศบาลตาบลชะอวดโทร.075-381303

3)

(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300))
4)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
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ลาดั
บ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลอง

เกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 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

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption
Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The AntiCorruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดั
ชื่อแบบฟอร์ม
บ
1) คู่มือการกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-
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ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีใ
่ ห้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
2)พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจ

ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่

ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
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5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับ
ที่ 10) พ.ศ. 2553
8)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการ

ให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
9)คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

กาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
10)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

11)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นทีใ
่ ห้บริการ:ท้องถิ่น
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กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา:ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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