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คูมอืสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน

เปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานที่รับผดิชอบ:สวนการคลัง 

องคการบรหิารสวนตําบลเกาะขันธ 
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบยีนเปน

บคุคลธรรมดา 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมพฒันาธุรกิจการคา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมภิาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบด็เสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบยีน  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัติทะเบยีนพาณิชยพ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 254 
3) ประกาศกระทรวงพาณชิยฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบงัคับของกฎหมายวา

ดวยทะเบยีนพาณิชย 
4) ประกาศกระทรวงพาณชิยฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบงัคับแหง

พระราชบญัญัติทะเบยีนพาณิชยพ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณชิยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบยีนพาณิชย (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณชิยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบยีนพาณิชย (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณชิยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบยีนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบยีน

พาณิชย (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
8) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพมิพเพื่อใชในการใหบรกิารขอมลูทะเบยีนพาณิชยพ.ศ. 2555   
9) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบยีนพาณิชยที ่1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบยีนพาณิชยและเลข

คําขอจดทะเบยีนพาณิชย 
10) พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณิชยพ.ศ. 2499 
11)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพมิพพ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มคีวามสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมภิาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมม ี  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาท ี
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9. ขอมลูสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมอืประชาชน สพจ. ทก. 01  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 
12/2  หมูที ่2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 
โทรศพัท  075 493111 
โทรสาร  075 493111  
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเที่ยง) 
  

 
12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบยีนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบยีนพาณิชยดวยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบยีนแทนก็ได 
 
3. ใหผูประกอบพาณชิยกจิซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมอืชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคําขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรอืดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th 
      หมายเหตขุั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบไุว

ในคูมอืประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรอืเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรอืมคีวามบกพรองไม

สมบรูณเปนเหตใุหไมสามารถพจิารณาไดเจาหนาที่จะจัดทาํบนัทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดใน

บนัทึกดังกลาวมเิชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรอืผูไดรับมอบอํานาจจะลงนาม

บนัทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบนัทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรอืผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบยีนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 
 

30 นาท ี - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงนิรับชาํระ

คาธรรมเนียม 
 

5 นาท ี - - 

3) 

การพจิารณา 
 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน/
เจาหนาที่บนัทึกขอมลูเขา

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

การจดทะเบยีน/หนงัสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาท ี - - 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ
 

นายทะเบยีนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบยีนพาณิชยใหผูยื่นคํา

ขอ 

10 นาท ี - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาท ี
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สาํเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พรอมลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถูกตอง) 



4/8 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สาํเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 
สาํเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พรอมลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
คําขอจดทะเบียน

พาณิชย (แบบ

ทพ.) 

กรมพฒันาธรุกิจ

การคา 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนังสอืใหความ

ยินยอมใหใช

สถานที่ตั้ง

สาํนักงานแหง

ใหญโดยให

เจาของรานหรือ

เจาของ

กรรมสทิธิ์ลงนาม

และใหมพียานลง

ชื่อรบัรองอยาง

นอย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมไิด

เปนเจาบาน ) 

3) 

สาํเนาทะเบียน

บานที่แสดงให

เห็นวาผูใหความ

ยินยอมเปนเจา

บานหรือสาํเนา

สญัญาเชาโดยมี

ผูใหความ

ยินยอมเปนผูเชา

หรือเอกสารสทิธิ์

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมไิด

เปนเจาบาน ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

อยางอ่ืนที่ผูเปน

เจาของ

กรรมสทิธิ์เปน

ผูใหความ

ยินยอมพรอมลง

นามรบัรอง

สาํเนาถูกตอง 

4) 

แผนที่แสดง

สถานที่ซึ่งใช

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานที่

สาํคัญบริเวณ

ใกลเคียง

โดยสังเขปพรอม

ลงนามรบัรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนังสอืมอบ

อํานาจ (ถาม)ี 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

สาํเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรบัมอบอํานาจ 

(ถาม)ี พรอมลง

นามรบัรอง

สาํเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

7) 
สาํเนาหนังสอื

อนุญาตหรือ

หนังสอืรบัรองให

- 0 1 ฉบบั (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขายหรือให
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เปนผูจําหนาย

หรือใหเชาสนิคา

ดังกลาวจาก

เจาของลขิสทิธิ์

ของสนิคาที่ขาย

หรือใหเชาหรือ

สาํเนา

ใบเสรจ็รบัเงิน

ตามประมวล

รษัฎากรหรือ

หลักฐานการซื้อ

ขายจาก

ตางประเทศ

พรอมลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถูกตอง 

เชาแผนซีดีแถบ

บันทึกวีดิทัศน

แผนวีดิทัศนดีวีดี

หรือแผนวีดีทัศน

ระบบดิจิทัล

เฉพาะที่เกี่ยวกับ

การบนัเทิง) 

8) 

หนังสอืชี้แจง

ขอเท็จจรงิของ

แหลงที่มาของ

เงินทุนและ

หลักฐานแสดง

จํานวนเงินทุน

หรืออาจมาพบ

เจาหนาที่เพื่อทํา

บันทึกถอยคํา

เกี่ยวกับ

ขอเท็จจรงิของ

แหลงที่มาของ

เงินทุนพรอม

แสดงหลกัฐาน

- 1 0 ฉบบั (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการคาอัญมณี

หรือเครื่องประดับ

ซึ่งประดับดวย

อัญมณ)ี 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

แสดงจํานวน

เงินทุนก็ได 

 
 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาํขอละ) 

คาธรรมเนียม50 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) คาธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
คาธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  12/2  หมูที่ 2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 80180 โทรศพัท/โทรสาร  075 493111 
หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรียน รองเรียนตอกองทะเบยีนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 
หมายเหต(ุ0-2547-4446-7 ) 

3) ชองทางการรองเรียนโทรศพัท : Call Center 1570 
หมายเหต-ุ 

4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.dbd.go.th 
หมายเหต-ุ 

5) ชองทางการรองเรียนศนูยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตวัอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมอืการกรอก  
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1) คูมอืการกรอกเอกสาร 
- 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 
วนัที่พมิพ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย Vimolrat Pentrakul 
อนุมตัโิดย Samruay Daengduang 
เผยแพรโดย APICHITRA APIRACHAJIT 
 

 
 

 


