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คูมอืสําหรับประชาชน: การจดทะเบยีนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย พ.ศ. 2499           

กรณีผูขอจดทะเบยีนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

กระทรวง: กระทรวงพาณชิย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย (ตัง้ใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย พ.ศ. 2499 กรณผูีขอจด

ทะเบยีนเปนบุคคลธรรมดา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบยีน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณชิย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิย พ.ศ. 2499 

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

3) ประกาศกระทรวงพาณชิย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง กําหนดพาณชิยกจิที่ไมอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายวาดวยทะเบยีนพาณชิย 

4) ประกาศกระทรวงพาณชิย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณชิยกจิที่ไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิย พ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณชิย เรื่อง ใหผูประกอบพาณชิยกิจตองจดทะเบยีนพาณชิย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณชิย  เรื่อง  แตงตัง้พนักงานเจาหนาที่และนายทะเบยีนพาณชิย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 

2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณชิย  เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณชิยแตงตัง้พนักงานเจาหนาที่และนาย

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

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบยีนพาณชิย 

พ.ศ. 2555   

9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑและวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย 

และเลขคําขอจดทะเบยีนพาณชิย 

10) พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิย พ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ  พ.ศ. 2549 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  
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8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ    0 นาที  

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมอืประชาชน การจดทะเบยีนพาณชิย(ตัง้ใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย พ.ศ.2499 กรณผูี

ขอจดทะเบยีนเปนบุคคลธรรมดา  

11. ชองทางการใหบริการ  

    1) สถานท่ีใหบริการ สวนการคลัง / ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น/ตดิตอ

ดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

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

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

   1. ผูประกอบพาณชิยกจิตองยื่นขอจดทะเบยีนพาณชิยภายใน 30 วัน นับตัง้แตวันเริ่มประกอบกิจการ  

(มาตรา 11) 

   2. ผูประกอบพาณชิยกิจสามารถยื่นจดทะเบยีนพาณชิยดวยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบยีน

แทนก็ได 

   3. ใหผูประกอบพาณชิยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและ

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบยีน 

   4. แบบพิมพคําขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ 

หรอืดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุ

ไวในคูมือประชาชนเรยีบรอยแลว ทัง้นี้ ในกรณทีี่คําขอหรอืเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรอืมีความบกพรองไม

สมบูรณ เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรอืเอกสาร

หลักฐานที่ตองยื่นเพ่ิมเตมิ โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนนิการแกไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพ่ิมเตมิภายในระยะเวลาที่

กําหนดในบนัทกึดังกลาว มิเชนนัน้จะถอืวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรอืผูไดรับมอบ

อํานาจจะลงนามบันทกึดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรอืผูไดรับมอบอํานาจไว

เปนหลักฐาน 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบยีนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจงผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงนิรับชําระ

คาธรรมเนยีม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบยีนรับจด

ทะเบยีน/เจาหนาที่บันทึก

ขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียม

ใบสําคัญการจดทะเบยีน/

หนังสอืรับรอง/สําเนา

เอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

นายทะเบยีนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบยีนพาณชิยใหผูยื่นคํา

ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม   60 นาท ี
 

14. งานบริการนี ้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

    - ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม
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ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ประชาชน รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) 

สําเนาทะเบยีน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

คําขอจด

ทะเบยีนพาณชิย 

(แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกจิ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสอืใหความ

ยนิยอมใหใช

สถานที่ตัง้

สํานักงานแหง

ใหญ โดยให

เจาของรานหรอื

เจาของ

กรรมสทิธิ์ลง

นาม และใหมี

พยานลงช่ือ

รับรองอยาง

นอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณผูีประกอบ

พาณชิยกจิมิได

เปนเจาบาน ) 

3) 

สําเนาทะเบยีน

บานที่แสดงให

เห็นวาผูใหความ

- 0 1 ฉบับ (กรณผูีประกอบ

พาณชิยกจิมิได

เปนเจาบาน ) 



5/7 
 

ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ยนิยอมเปนเจา

บานหรอืสําเนา

สัญญาเชาโดยมี

ผูใหความ

ยนิยอมเปนผูเชา 

หรอืเอกสาร

สทิธิ์อยางอ่ืนที่ผู

เปนเจาของ

กรรมสทิธิ์เปน

ผูใหความ

ยนิยอม พรอม

ลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

4) 

แผนที่แสดง

สถานที่ซ่ึงใช

ประกอบ

พาณชิยกจิและ

สถานที่สําคัญ

บรเิวณใกลเคียง

โดยสังเขป 

พรอมลงนาม

รับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสอืมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ผูรับมอบอํานาจ 

(ถามี) พรอมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

7) 

สําเนาหนังสอื

อนุญาต หรอื 

หนังสอืรับรอง

ใหเปนผูจําหนาย

หรอืใหเชาสินคา

ดังกลาวจาก

เจาของลขิสทิธิ์

ของสนิคาที่ขาย

หรอืใหเชา หรอื 

สําเนา

ใบเสร็จรับเงนิ

ตามประมวล

รัษฎากร หรอื

หลักฐานการซ้ือ

ขายจาก

ตางประเทศ 

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณชิย

กจิการขาย หรอื

ใหเชา แผนซีด ี 

แถบบันทกึ วดีิ

ทัศน แผนวดีทิัศน  

ดวีดี ีหรอืแผนวีดี

ทัศนระบบดจิทิัล

เฉพาะที่เกี่ยวกับ

การบันเทิง) 

8) 

หนังสอืช้ีแจง

ขอเท็จจริงของ

แหลงที่มาของ

เงนิทุนและ

หลักฐานแสดง

จํานวนเงินทุน 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณชิย

กจิการคาอัญมณี

หรือ

เครื่องประดับ  

ซ่ึงประดับ
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ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

หรอื อาจมาพบ

เจาหนาที่เพื่อทํา

บันทกึถอยคํา

เกี่ยวกับ

ขอเท็จจริงของ

แหลงที่มาของ

เงนิทุนพรอม

แสดงหลักฐาน

แสดงจํานวน

เงนิทุนก็ได 

ดวยอัญมณ)ี 

 

16. คาธรรมเนยีม 

  1) คาธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คําขอละ) 

- คาธรรมเนยีม 50 บาท 

 2) คาธรรมเนยีมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

- คาธรรมเนยีม 30 บาท 

17. ชองทางการรองเรียน 

 1) ชองทางการรองเรียน รองเรยีน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ 

 2) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต  : www.dongyen.go.th 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

 1) คูมือการกรอกเอกสาร                 2) ตัวอยางการกรอกแบบคําขอจดทะเบยีน ทพ. 

  

วันท่ีพิมพ 17/07/2558 

สถานะ รออนุมัตข้ัินที่ 1 โดยหัวหนาหนวยงาน (Reviewer) 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง 

จังหวัดอุดรธาน ีสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 
 


