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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณชิย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณชิย์พ.ศ. 2499  

                                 กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ : ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจติร 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด

ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น                            

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร : จดทะเบียน  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแหง่

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

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

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

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณชิย์แตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย

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

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณชิย์  

พ.ศ. 2555   

9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณชิย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร : ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0   นาที 
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9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 01  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บรกิาร  ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล เลขที่ 333 หมูท่ี่ 3 ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล

จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5668 1117 ต่อ   โทรสาร 0 5668 1304 ตอ่ 106 /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ 

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  

(มาตรา 11) 

 2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรอืจะมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นยื่นจดทะเบียน

แทนก็ได้ 

 3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ

เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

 4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจา้หนา้ที่หรอื

ดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 
 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่

ระบุไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแลว้ทั้งนีใ้นกรณีที่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรอืมีความบกพร่อง

ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจา้หนา้ที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอหรอืผู้ได้รับ

มอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพรอ่งดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรอืผูไ้ด้รับมอบ

อ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที กองคลัง 

เทศบาลต าบลโพทะเล 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที กองคลัง 

เทศบาลต าบลโพทะเล 
 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจด

ทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึก

ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม

ใบส าคัญการจดทะเบียน/

หนังสือรับรอง/ส าเนา

เอกสาร 
 

15 นาที กองคลัง 

เทศบาลต าบลโพทะเล 
 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณชิย์ให้ผูย้ื่นค า

ขอ 
 

10 นาที กองคลัง 

เทศบาลต าบลโพทะเล 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  60  นาที 
 

14. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

 ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

2) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) ค าขอจด

ทะเบียนพาณชิย์ 

(แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือใหค้วาม

ยินยอมใหใ้ช้

สถานที่ตั้ง

ส านักงานแห่ง

ใหญ่โดยให้

เจ้าของร้านหรอื

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ลง

นามและให้มี

พยานลงชื่อ

รับรองอย่าง

น้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) ส าเนาทะเบียน

บ้านที่แสดงให้

เห็นว่าผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรอืส าเนา

สัญญาเช่าโดยมี

ผูใ้ห้ความ

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจ มิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ยินยอมเป็นผู้เช่า

หรอืเอกสาร

สิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้

เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์เป็น

ผูใ้ห้ความ

ยินยอมพร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

4) แผนที่แสดง

สถานที่ซึ่งใช้

ประกอบ

พาณชิยกิจและ

สถานที่ส าคัญ

บริเวณใกล้เคียง

โดยสังเขปพร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนของ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

7) ส าเนาหนังสอื

อนุญาตหรอื

หนังสือรับรอง

ให้เป็นผู้จ าหนา่ย

หรอืให้เช่าสินค้า

ดังกล่าวจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์

ของสนิค้าที่ขาย

หรอืให้เช่าหรอื

ส าเนา

ใบเสร็จรับเงนิ

ตามประมวล

รัษฎากรหรอื

หลักฐานการซือ้

ขายจาก

ต่างประเทศ

พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณชิย

กิจการขายหรอื

ให้เชา่แผน่ซีดี

แถบบันทึกวีดิ

ทัศนแ์ผ่นวดีิทัศน์

ดีวีดหีรอืแผน่วีดี

ทัศนร์ะบบดิจทิัล

เฉพาะที่เกี่ยวกับ

การบันเทิง) 

8) หนังสือชีแ้จง

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ที่มาของ

เงินทุนและ

หลักฐานแสดง

จ านวนเงินทุน

หรอือาจมาพบ

เจ้าหน้าที่เพื่อท า

บันทึกถ้อยค า

เกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงของ

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณชิย

กิจการคา้อัญมณี

หรอื

เครื่องประดับ ซึ่ง

ประดับด้วย            

อัญมณี) 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

แหลง่ที่มาของ

เงินทุนพร้อม

แสดงหลักฐาน

แสดงจ านวน

เงินทุนก็ได้ 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 

ค่ำธรรมเนียม  50 บาท 

หมำยเหตุ  - 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

ค่ำธรรมเนียม  30 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล   

หมายเหตุ  เลขที ่333 หมู่ที่ 3 ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  66130  โทรศัพท์ : 0 

5668 1117  โทรสาร : 0 5668 1304 ตอ่ 106  website :  www.phothale.go.th   
 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมำยเหตุ 

        - 

  

http://www.phothale.go.th/

