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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน

เปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ : กระทรวงมหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหัวถนน อําเภอ

คลองขลงุ  จังหวัดกําแพงเพชร 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน      

เปนบุคคลธรรมดา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กระทรวงมหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหัว

ถนน อําเภอคลองขลงุ  จังหวัดกําแพงเพชร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบบัที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่งกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย

ทะเบียนพาณิชย 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   

9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมม ี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  นาที 
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9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน    0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (สําเนาคูมือบริการประชาชน) การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน เปนบุคคลธรรมดา  สพจ. ทก. 01  

11. ชองทางการใหบริการ  

 องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จงัหวัดกําแพงเพชร 

โทรศัพท : 0-5586-5027  

(ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมมีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ   - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับต้ังแตวันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ

คําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรอืหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก 

www.dbd.go.th 
 

หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริม่นับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามทีร่ะบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลวทัง้น้ีในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมครบถวนและ/หรอืมีความบกพรองไมสมบรูณเปนเหตุให

ไมสามารถพจิารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติมโดย

ผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนน้ันจะถือวา

ผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอหรือผูไดรบัมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึก

ความพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพจิารณา 30 นาท ี - - 
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เอกสาร/แจงผล 
 

2 การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 

5 นาท ี - - 

3 การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/

เจาหนาที่บันทึกขอมลูเขา

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 

15 นาท ี - - 

 

 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณิชยใหผูย่ืนคําขอ 
 

10 นาท ี - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการ

ปกครอง 

0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2 สําเนาทะเบียนบาน กรมการ

ปกครอง 

0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 คําขอจดทะเบียนพาณิชย 

(แบบทพ.) 

กรมพฒันา

ธุรกิจการคา 

1 0 ฉบับ - 

2 หนังสือใหความยินยอมใหใช

สถานที่ต้ังสํานักงานแหงใหญ

โดยใหเจาของรานหรอื

เจาของกรรมสิทธ์ิลงนามและ

ใหมีพยานลงช่ือรบัรองอยาง

นอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู

ประกอบ

พาณิชยกิจ

มิไดเปนเจา

บาน ) 

 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐ 

ผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

3 สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวา

ผูใหความยินยอมเปนเจาบานหรือ

สําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอม

เปนผูเชาหรือเอกสารสิทธ์ิอยางอื่นที่ผู

เปนเจาของกรรมสิทธ์ิเปนผูใหความ

ยินยอมพรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิได

เปนเจาบาน ) 

4 หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ต้ัง

สํานักงานแหงใหญโดยใหเจาของราน

หรือเจาของกรรมสิทธ์ิลงนามและใหมี

พยานลงช่ือรับรองอยางนอย  

1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิได

เปนเจาบาน ) 

5 แผนที่แสดงสถานทีซ่ึ่งใชประกอบ

พาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ

ใกลเคียงโดยสงัเขปพรอมลงนามรบัรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 
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6 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปด

อากรแสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรบั

มอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

กรมการ

ปกครอง 

0 1 ฉบับ - 

8 สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ

รับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชา

สินคาดังกลาวจากเจาของลิขสทิธ์ิของ

สินคาที่ขายหรือใหเชาหรือสําเนา

ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร

หรือหลกัฐานการซื้อขายจาก

ตางประเทศพรอมลงนามรบัรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขายหรอื

ใหเชาแผนซีดี

แถบบันทึกวีดิ

ทัศนแผนวีดิทัศน

ดีวีดีหรือแผนวีดี

ทัศนระบบดิจทิัล

เฉพาะที่เกี่ยวกับ

การบันเทิง) 

 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐ 

ผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

9 หนังสือช้ีแจงขอเทจ็จริงของแหลงทีม่า

ของเงินทุนและหลกัฐานแสดงจํานวน

เงินทุนหรอือาจมาพบเจาหนาที่เพื่อทํา

บันทึกถอยคําเกี่ยวกับขอเท็จจรงิของ

แหลงที่มาของเงินทุนพรอมแสดง

หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได 

- 1 0 ฉบับ หนังสือช้ีแจง

ขอเท็จจรงิของ

แหลงที่มาของ

เงินทุนและ

หลักฐานแสดง

จํานวนเงินทุน

หรืออาจมาพบ

เจาหนาที่เพือ่ทํา

บันทึกถอยคํา

เกี่ยวกับ

ขอเท็จจรงิของ

แหลงที่มาของ

เงินทุนพรอม
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แสดงหลักฐาน

แสดงจํานวน

เงินทุนก็ได 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

คาธรรมเนียม     50      บาท 

หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม  30 บาท 

หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน  องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จงัหวัดกําแพงเพชร  

โทรศัพท       0-5586-5027 

หมายเหตุ   - 

2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอกองทะเบียนธุรกจิกรมพฒันาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ  (0-2547-4446-7 ) 

3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : Call Center 1570 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ       - 

5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 
 


