
คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตัง้ใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ตัง้ข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 
หนวยงานทีใ่หบรกิาร :องคการบริหารสวนตําบลบานกลวยอําเภอชนแดนจังหวดัเพชรบูรณกระทรวงพาณิชย 
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูประกอบพาณชิยกิจตองยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภายใน 30 วนันับต้ังแตวนัเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูประกอบพาณชิยกิจสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอืน่ยื่นจดทะเบยีนแทนกไ็ด 
 
3. ใหผูประกอบพาณชิยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคาํขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรอืดาวนโหลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตข้ัุนตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริม่นับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบไุวในคูมอื
ประชาชนเรียบรอยแลวท้ังน้ีในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบรูณเปนเหตุใหไม
สามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบนัทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยืน่เพิม่เติมโดยผูยืน่
คําขอจะตองดาํเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดงักลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคาํ
ขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรบัมอบอํานาจจะลงนามบนัทึกดังกลาวและจะมอบสาํเนาบนัทึกความพรอง
ดังกลาวใหผูยืน่คําขอหรือผูไดรับมอบอาํนาจไวเปนหลักฐาน 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานทีใ่หบรกิาร 
ติดตอองคการบริหารสวนตําบลบานกลวยอําเภอชนแดนจังหวดั
เพชรบรูณ 
โทรศัพท : 05-671-3896 
(ใหบริการกบัสถานประกอบการทุกแหงท่ีมทีี่ต้ังอยูในเขตตําบล
บานกลวยเทาน้ัน) 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาที 
 

ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีการเงินรับชาํระคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาที - 
 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาทีบ่นัทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสาํคัญการจดทะเบยีน/หนังสือรับรอง/สาํเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณิชย
ใหผูยืน่คําขอ 

10 นาที - 
 



ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -) 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.) 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา 

2) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุสาํเนาบัตรประจาํตัวของผูรับผิดชอบในการประกอบกิจการใน
ประเทศพรอมลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง0ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุสาํเนาทะเบียนบานของผูรบัผดิชอบในการประกอบกิจการใน
ประเทศพรอมลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานทีต้ั่งสาํนกังานแหงใหญโดยให
เจาของรานหรอืเจาของกรรมสิทธ์ิลงนามและใหมพียานลงชื่อ
รบัรองอยางนอย 1 คน 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบียนบานทีแ่สดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือผูขอเลขที่บานหรอืสําเนาสัญญาเชาโดยมผี ูใหความยินยอม
เปนผูเชาหรือเอกสารสิทธ์ิอยางอื่นที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความยนิยอมพรอมลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

แผนที่แสดงที่ต้ังสาํนกังานแหงใหญและสถานทีส่ําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขปพรอมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลซึง่มรีายการ
เกี่ยวกบัชื่อวตัถทุีป่ระสงคทุนที่ต้ังสํานกังานรายชือ่กรรมการและ
อาํนาจกรรมการพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุหากเปนเอกสารท่ีทําข้ึนในตางประเทศจะตองมีคาํรับรอง
ของโนตารีพบัลิคหรือบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศนัน้ๆตัง้ใหเปนผูมี
อํานาจรบัรองเอกสารพรอมดวยคํารบัรองของเจาหนาท่ีกงสุลหรือ
สถานทูตไทย) 

- 

8) 
 

หนังสือแตงต้ังผูรบัผดิชอบดาํเนินกิจการในประเทศไทย 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุหากเปนเอกสารท่ีทําข้ึนในตางประเทศจะตองมีคาํรับรอง
ของโนตารีพบัลิคหรือบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศนัน้ๆตัง้ใหเปนผูมี
อํานาจรบัรองเอกสารพรอมดวยคํารบัรองของเจาหนาท่ีกงสุลหรือ
สถานทูตไทย) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
9) 

 
ใบอนุญาตทาํงานของผูรบัผิดชอบดําเนนิกจิการในประเทศไทย 
(กรณีเปนบุคคลตางดาว) 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือหนงัสือรบัรองการใช
สิทธิตามสนธิสัญญา (ถาม)ี 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

11) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ (ถาม)ี พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

12) 
 

สําเนาบัตรประจาํตัวของผูรบัมอบอาํนาจ (ถาม)ี พรอมลงนาม
รบัรองสําเนาถกูตอง 
ฉบับจริง0ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

13) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรบัรองใหเปนผูจําหนายหรือให
เชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสทิธ์ิของสินคาทีข่ายหรอืใหเชา
หรือสาํเนาใบเสรจ็รับเงินตามประมวลรษัฎากรหรอืหลักฐานการซือ้
ขายจากตางประเทศพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุใชในกรณีประกอบพาณชิยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดี
แถบบนัทึกวดิีทัศนแผนวีดิทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศนระบบดิจทัิลเฉพาะที่
เก่ียวกับการบันเทิง) 

- 

14) 
 

หนังสือชีแ้จงขอเท็จจรงิของแหลงทีม่าของเงินทนุและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจาหนาที่เพือ่ทาํบนัทกึถอยคํา
เกี่ยวกบัขอเท็จจรงิของแหลงทีม่าของเงินทนุพรอมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุใชในกรณีประกอบพาณชิยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณ)ี 

- 

15) 
 

หลักฐานหรอืหนังสือชีแ้จงการประกอบอาชีพหุนสวนจําพวกไม
จํากัดความรบัผิดหรือกรรมการผูมีอาํนาจของหางหุนสวนหรอื
บริษทัแลวแตกรณี 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุใชในกรณีประกอบพาณชิยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณ)ี 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 30 บาท 
 



ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) รองเรยีนณชองทางท่ียืน่คําขอ 

(หมายเหตุ: -) 
2) รองเรยีนตอกองทะเบยีนธุรกิจกรมพฒันาธุรกจิการคากระทรวงพาณชิย 

(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7)) 
3) โทรศัพท : Call Center 1570 

(หมายเหตุ: -) 
4) เวบ็ไซต  : www.dbd.go.th 

(หมายเหตุ: -) 
5) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

6) ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชัน้ 2 ถนนแจงวฒันะตาํบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจงัหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนสาํหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม 
1) คูมอืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ.ศ. 2499 กรณผีูขอจดทะเบยีนเปนนิตบิุคคลท่ี
ต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมพฒันาธุรกิจการคากรมพัฒนาธุรกิจการคากรมพฒันาธุรกิจการคา 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภมูิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

 
1)กฎกระทรวงพาณชิยฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบยีนพาณชิยพ.ศ. 2499 
 
2)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ืองกําหนดแบบพมิพพ.ศ. 2549 
 
3)ประกาศกระทรวงพาณชิยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองกําหนดพาณชิยกจิท่ีไมอยูภายใตบงัคบัของกฎหมายวาดวย
ทะเบียนพาณิชย 

ขอมูลสําหรบัเจาหนาที ่



 
4)ประกาศกระทรวงพาณชิยเรื่องใหผูประกอบพาณชิยกิจตองจดทะเบยีนพาณชิย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบยีนพาณชิย (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2552 
 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการต้ังสาํนกังานทะเบยีนพาณชิยแตงต้ังพนักงานเจาหนาทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย 
(ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2553  
 
7) ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคาเร่ืองกําหนดแบบพมิพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบยีนพาณชิยพ.ศ. 2555   
 
8)คําสัง่สาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยและเลขคาํขอจด
ทะเบียนพาณิชย 
 
9)คําสัง่สาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท่ี 1/2554 เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยและเลขคําขอจด
ทะเบียนพาณิชยจงัหวัดบึงกาฬ 
 
10)ประกาศกระทรวงฉบบัที่ 93  (พ.ศ. 2520) เร่ืองกําหนดพาณิชยกจิท่ีไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทะเบยีน
พาณชิยพ.ศ. 2499 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พื้นทีใ่หบรกิาร:ทองถิน่ 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา:ไมม ี
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
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