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คู่มือส าหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                   

กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่ 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

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

กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร:จดทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียน

พาณชิย์  พ.ศ. 2499 

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

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

บังคับของกฎหมายว่าดว้ยทะเบียนพาณชิย์ 

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

บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 

11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 

8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

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

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูล

ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 2555   

9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีการก าหนดเลข

ทะเบียนพาณชิย์และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 
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6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่ม ี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาที 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 01  

11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานที่ให้บรกิาร  องค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่ อ าเภอมว่งสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ   

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

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแตว่ันเริ่มประกอบ

กิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรอืจะมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นยื่น

จดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด

ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรอืหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน

เจ้าหน้าที่หรอืดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนีใ้นกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่

ครบถ้วนและ/หรอืมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพิจารณาได้เจา้หนา้ที่จะจัดท า

บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที่ตอ้งยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอ

จะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิ

เชน่นั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจจะลงนาม 
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บันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวใหผู้ย้ื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้

เป็นหลักฐาน 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

 

15 นาที ส านักงานปลัด - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 

 

2 นาที กองคลัง - 

3) 

การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจด

ทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึก

ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม

ใบส าคัญการจดทะเบียน/

หนังสือรับรอง/ส าเนา

เอกสาร 

 

5 นาที ส านักงานปลัด - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณชิย์ให้ผูย้ื่นค า

ขอ 

 

3 นาที ส านักงานปลัด - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  25 นาที 

 

14. งานบรกิารน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

2) 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 

ค าขอจดทะเบียน

พาณชิย์               

(แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือใหค้วาม

ยินยอมใหใ้ช้สถาน

ที่ตัง้ส านักงานแหง่

ใหญ่โดยใหเ้จ้าของ

ร้านหรือเจา้ของ

กรรมสิทธิ์ลงนาม

และให้มพียานลง

ชื่อรับรองอย่าง

น้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) 

ส าเนาทะเบียน

บ้านที่แสดงให้เห็น

ว่าผูใ้ห้ความ

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรอืส าเนา

สัญญาเช่าโดยมี

ผูใ้ห้ความยินยอม

เป็นผู้เช่าหรือ

เอกสารสิทธิ์อย่าง

อื่นที่ผู้เป็นเจา้ของ

กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้

ความยินยอม

พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

4) 

แผนที่แสดง

สถานที่ซึ่งใช้

ประกอบพาณชิย

กิจและสถานที่

ส าคัญบริเวณ

ใกล้เคียง

โดยสังเขปพร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนของผู้รับ

มอบอ านาจ (ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

7) 

ส าเนาหนังสอื

อนุญาตหรอื

หนังสือรับรองให้

เป็นผู้จ าหนา่ยหรอื

ให้เชา่สินค้า

ดังกล่าวจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์

ของสนิค้าที่ขาย

หรอืให้เช่าหรอื

ส าเนา

ใบเสร็จรับเงนิตาม

ประมวลรัษฎากร

หรอืหลักฐานการ

ซือ้ขายจาก

ต่างประเทศพร้อม

ลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณชิย

กิจการขายหรอื

ให้เชา่แผน่ซีดี

แถบบันทึกวีดิ

ทัศนแ์ผ่นวดีิทัศน์

ดีวีดหีรอืแผน่วีดี

ทัศนร์ะบบดิจทิัล

เฉพาะที่เกี่ยวกับ

การบันเทิง) 

8) 

หนังสือชีแ้จง

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ที่มาของ

เงินทุนและ

หลักฐานแสดง

จ านวนเงินทุนหรอื

อาจมาพบ

เจ้าหน้าที่เพื่อท า

บันทึกถ้อยค า

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณชิย

กิจการคา้อัญมณี

หรอื

เครื่องประดับซึ่ง

ประดับด้วยอัญ

มณ)ี 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

เกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ที่มาของ

เงินทุนพร้อมแสดง

หลักฐานแสดง

จ านวนเงินทุนก็ได้ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

  

1) ช่องทางการร้องเรียน 
  

  

  

  

  
 

1) ช่องทางการร้องเรียน : องค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่    

                               ม.1 ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี 34140                                                            

                                 โทร.045-342111  โทรสาร.045-342111 

2) 

3) 

4) 

ช่องทางการร้องเรียน : phaiyai@hotmail.com 

ช่องทางการร้องเรียน : facebook ศูนย์ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบล ไผใ่หญ่ 

ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300) 
 

  

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
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1) คู่มอืการกรอกเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


