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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตังใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด

ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานทีรบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลสนวน  อาํเภอหว้ยราช  จงัหวัดบุรีรมัย ์ 31000  โทร     

 

1. ชอืกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตงัใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียน

เป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทใีหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถนิ (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท ี3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัิทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

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

 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัท ี83 (พ.ศ. 2515)  เรืองกาํหนดพาณิชยกิจทไีม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า

ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 

 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัท ี93 (พ.ศ. 2520) เรืองกาํหนดพาณิชยกิจทไีม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท ี11) พ.ศ. 2553 

 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองแต่งตงัพนกังานเจา้หนา้ทีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2552 

 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองการตงัสาํนกังานทะเบียนพาณิชยแ์ต่งตงัพนกังานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัท ี9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัท ี10) พ.ศ. 2553  

 

8) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรืองกาํหนดแบบพมิพเ์พอืใชใ้นการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2555   

 

9) คาํสงัสาํนกังานกลางทะเบียนพาณิชยท์ ี1/2553  เรืองหลกัเกณฑ์และวธิีการกาํหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
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เลขคาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์

 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

11) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรืองกาํหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีห้บริการ: ส่วนภมูิภาค, ทอ้งถนิ  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา ไม่ม ี  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 01  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บรกิารองค์การบริหารสว่นตาํบลสนวน  อาํเภอหว้ยราช  จงัหวดับุรีรมัย ์   โทร     

/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีให้บรกิารจงัหวดัอืนติดต่อ 

(1) สาํนกังานเทศบาล 

โทรศพัท์ : ติดต่อเทศบาล 

(2) องคก์ารบริหารสว่นตาํบล (อบต.)  

โทรศพัท์ : ติดต่ออบต.  

(3) เมืองพทัยา 

โทรศพัท์ : 038-253154 

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตงัอยู่ในพนืทรีบัผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพทัยาใหไ้ปเทศบาลหรือ

อบต.หรือเมืองพทัยานนั)/ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืนขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน 30 วนันบัตงัแต่วนัเรมิประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยนืจดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอาํนาจใหผู้อ้นืยืนจดทะเบียนแทนก็ได ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซงึเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งลายมือชือรบัรองรายการในคาํขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคาํขอจดทะเบียน 

 

4. แบบพิมพค์าํขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอาํนาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ทีหรือดาวนโ์หลด

จาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตขุนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มือจะเรมินบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีระบุไวใ้น

คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ทงันีในกรณีทีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นและ/หรือมีความบกพรอ่งไม่สมบูรณ์

เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพิจารณาไดเ้จา้หนา้ทีจะจดัทาํบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานทีตอ้ง

ยนืเพมิเติมโดยผูย้นืคาํขอจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขและ/หรือยืนเอกสารเพมิเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนดในบนัทึก

ดงักล่าวมิเช่นนนัจะถือว่าผูย้ืนคาํขอละทิงคาํขอโดยเจา้หนา้ทแีละผูย้นืคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทึก

ดงักล่าวและจะมอบสาํเนาบนัทกึความพรอ่งดงักลา่วใหผู้ย้ืนคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจง้ผล 
 

30 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีการเงินรบัชาํระ

ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรบัจด

ทะเบียน/เจา้หนา้ทีบนัทกึ

ขอ้มลูเขา้ระบบ/จดัเตรียม

ใบสาํคญัการจดทะเบียน/

หนงัสือรบัรอง/สาํเนา

เอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้นืคาํ

ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 นาที 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 

สาํเนาทะเบียน

บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยืนเพมิเติม 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คาํขอจดทะเบียน

พาณิชย ์(แบ

บทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือใหค้วาม

ยินยอมใหใ้ช้

สถานทีตงั

สาํนกังานแห่ง

ใหญ่โดยให้

เจา้ของรา้นหรือ

เจา้ของ

กรรมสิทธิลงนาม

และใหม้ีพยานลง

ชือรบัรองอย่าง

นอ้ย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจา้บา้น ) 

3) 

สาํเนาทะเบียน

บา้นทแีสดงให้

เห็นว่าผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นเจา้

บา้นหรือสาํเนา

สญัญาเช่าโดยมี

ผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นผูเ้ช่า

หรือเอกสารสิทธิ

อย่างอืนทผีูเ้ป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธิเป็น

ผูใ้หค้วาม

ยินยอมพรอ้มลง

นามรบัรอง

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจา้บา้น ) 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สาํเนาถกูตอ้ง 

4) 

แผนทีแสดง

สถานทซีงึใช้

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานที

สาํคญับริเวณ

ใกลเ้คียง

โดยสงัเขปพรอ้ม

ลงนามรบัรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจ (ถา้ม)ี 

พรอ้มปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

สาํเนาบตัร

ประจาํตัว

ประชาชนของ

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

(ถา้มี) พรอ้มลง

นามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

7) 

สาํเนาหนงัสือ

อนุญาตหรือ

หนงัสือรบัรองให้

เป็นผูจ้าํหน่าย

หรือใหเ้ช่าสินคา้

ดงักล่าวจาก

เจา้ของลิขสิทธิ

ของสินคา้ทขีาย

- 0 1 ฉบบั (ใชใ้นกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขายหรือให้

เช่าแผ่นซีดีแถบ

บนัทกึวีดิทัศน์

แผ่นวีดิทศันดี์วีดี

หรือแผ่นวีดีทศัน์

ระบบดิจิทลั
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือใหเ้ช่าหรือ

สาํเนา

ใบเสรจ็รบัเงิน

ตามประมวล

รษัฎากรหรือ

หลกัฐานการซอื

ขายจาก

ต่างประเทศ

พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

เฉพาะทีเกียวกบั

การบนัเทิง) 

8) 

หนงัสือชแีจง

ขอ้เท็จจรงิของ

แหล่งทีมาของ

เงินทุนและ

หลกัฐานแสดง

จาํนวนเงินทนุ

หรืออาจมาพบ

เจา้หนา้ทีเพอืทาํ

บนัทกึถอ้ยคาํ

เกียวกบั

ขอ้เท็จจรงิของ

แหล่งทีมาของ

เงินทุนพรอ้ม

แสดงหลกัฐาน

แสดงจาํนวน

เงินทุนก็ได ้

- 1 0 ฉบบั (ใชใ้นกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการคา้อญัมณี

หรือเครืองประดบั

ซงึประดบัดว้ยอญั

มณี) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
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1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาํขอละ) 

 

 

ค่าธรรมเนียม50 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาํบลสนวน   

หมายเหตุ    หมู่ที    ตาํบลสนวน  อาํเภอหว้ยราช  จงัหวดับรีุรมัย์   โทร      

2) ช่องทางการร้องเรียนรอ้งเรยีนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์

หมายเหตุ(0-2547-4446-7 ) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท ์: Call Center 1570 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 
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วันทพีิมพ ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคู่่มือบนเว็บไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย Atsadawut   Baorakhon 

อนุมัติโดย Thanitsak  Rangsiphutthisak 

เผยแพร่โดย APICHITRA APIRACHAJIT 

 

 

 
 


