
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตงัใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั คณะบคุคล และกจิการรว่มคา้ 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลชอนไพร อําเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบรูณ์กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งยนืขอจดทะเบยีนพาณิชยภ์ายใน 30 วนั นับตงัแตวั่นเรมิประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยนืจดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้นืยืนจดทะเบยีนแทนกไ็ด ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบการพาณชิยกจิซงึเป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชอืรับรองรายการในคําขอจดทะเบยีน และเอกสารประกอบ
คําขอจดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพ์คาํขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ท ีหรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขันตอนการดาํเนนิงานตามคู่มอืจะเรมินับระยะเวลาตังแตเ่จา้หนา้ทตีรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทรีะบุไวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทังน ีในกรณีทคํีาขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไม่สมบูรณ์ เป็นเหตใุห ้
ไม่สามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทจีะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทตีอ้งยนืเพมิเตมิ โดยผู ้
ยนืคําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยนืเอกสารเพมิเตมิภายในระยะเวลาทกีําหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นันจะถอืวา่ผูย้นื
คําขอละทงิคําขอ โดยเจา้หนา้ทแีละผูย้นืคําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจจะลงนามบันทกึดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบันทกึความ
พร่องดังกลา่วใหผู้ย้นืคําขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอํานาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
กรุงเทพมหานคร ตดิตอ่ 
(1) สาํนักงานเศรษฐกจิการคลัง กรงุเทพมหานคร  
โทรศัพท ์: 02-224-1916 หรอื 02-225-1945 
(ใหบ้รกิารกบัสถานประกอบการทุกแห่งทมีทีตัีงอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร) หรอื 
(2) สาํนักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่สํานักงานเขต 
(สถานประกอบการแห่งใหญตั่งอยู่ในพนืทรัีบผดิชอบของเขตไหน
ใหไ้ปยนืจดทะเบยีน ณ สํานักงานเขตนัน)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกําหนด) ตังแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

สถานทใีหบ้รกิาร 
จังหวดัอนื ตดิตอ่ 
(1) สาํนักงานเทศบาล  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่เทศบาล  
(2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.)  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่ อบต.  
(3) เมอืงพัทยา  
โทรศัพท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแห่งใหญตั่งอยู่ในพนืทรัีบผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน) 
/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกําหนด) ตังแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

สถานทใีหบ้รกิาร ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน



องคก์ารบรหิารสว่นตําบลชอนไพร ๓๓๓ หมู่ท ี๙ ตาํบลชอนไพร 
อําเภอเมอืง จังหวัดเพชรบรูณ์ ๖๗๐๐๐ โทร. ๐๕๖๙๑๓๗๖๖/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกําหนด) ตังแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 
ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทกีารเงนิรับชาํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาท ี - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทบีนัทกึขอ้มูลเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสาํคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สาํเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาท ี - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้นืคําขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุสาํเนาบัตรประจําตัวของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน พรอ้มลงนาม
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน พรอ้มลงนาม
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืหรอืสญัญาจดัตงัหา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืคณะบุคคลหรอื
กจิการรว่มคา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทตีงัสาํนกังานแหง่ใหญ่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นทแีสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืผูข้อเลขทบีา้น หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอม
เป็นผูเ้ชา่ หรอืเอกสารสทิธอิยา่งอนืทผีูเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธเิป็น
ผูใ้หค้วามยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 

- 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

7) 
 

แผนทแีสดงทตีงัสาํนกังานแหง่ใหญแ่ละสถานทสีําคญับรเิวณ
ใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มลงนาม
รบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

10) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาต หรอื หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ําหน่ายหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธขิองสนิคา้ทขีายหรอืใหเ้ชา่ 
หรอื สําเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากร หรอืหลกัฐานการ
ซอืขายจากตา่งประเทศ พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 
แถบบนัทกึ วดีทัิศน ์แผ่นวดีทัิศน ์ ดวีดี ีหรอืแผน่วดีทัีศนร์ะบบดจิทัิล
เฉพาะทเีกยีวกบัการบนัเทงิ) 

- 

11) 
 

หนงัสอืชแีจงขอ้เท็จจรงิของแหล่งทมีาของเงนิทนุและหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทนุ หรอื อาจมาพบเจา้หนา้ทเีพอืทาํบนัทกึถอ้ยคํา
เกยีวกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทมีาของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทนุก็ได ้
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อัญมณีหรอื
เครอืงประดับซงึประดับดว้ยอัญมณ)ี 

- 

12) 
 

หลกัฐานหรอืหนงัสอืชแีจงการประกอบอาชพีหุน้สว่นจําพวกไม่
จํากดัความรบัผดิ หรอืกรรมการผูม้อีาํนาจของหา้งหุน้สว่นหรอื
บรษิทั แลว้แตก่รณ ี
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อัญมณีหรอื
เครอืงประดับซงึประดับดว้ยอัญมณ)ี 

- 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองรายการจดทะเบยีนของหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 
(หา้งหุน้สว่นสามญันติบิคุคล หา้งหุน้สว่นจํากดั บรษิทัจํากดั หรอื
บรษิทัมหาชนจํากดั แลว้แตก่รณ)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีเป็นกจิการรว่มคา้) 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คําขอละ) คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
(หมายเหตุ: -)  

 
2) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ค ั ด สํ า เ น า เ อ ก ส า ร ชุ ด ล ะ 

 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) รอ้งเรยีน ณ ช่องทางทยีนืคําขอ / องคก์ารบรหิารสว่นตําบลชอนไพร ๓๓๓ หมู่ท ี๙ ตําบลชอนไพร อําเภอเมอืง 

จังหวดัเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ โทร. ๐๕๖๙๑๓๗๖๖ 
(หมายเหตุ: -) 

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์
(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 
)) 

3) โทรศัพท ์: Call Center 1570 
(หมายเหตุ: -) 

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

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)) 

6) ศนูยร์บัเรอืงรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชนั 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์บัเรอืงรอ้งเรยีนสําหรบันักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคู่มอืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย์ (ตังใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 กรณผีูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้ง
หุน้สว่นสามัญ คณะบคุคล และกจิการร่วมคา้ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทใีหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและส่วนทอ้งถนิ (กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหนว่ย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



1)กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัท ี3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญตัทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 
 
2)ประกาศกระทรวงพาณชิย์ ฉบับท ี83 (พ.ศ. 2515)  เรอืง กาํหนดพาณชิยกจิทไีม่อยู่ภายใตบ้ังคับของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
3)ประกาศกระทรวงพาณชิย์ ฉบับท ี93 (พ.ศ. 2520) เรอืง กําหนดพาณชิยกจิทไีมอ่ยู่ภายใตบ้งัคับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 
 
4)ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เรอืง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย์ (ฉบับท ี11) พ.ศ. 2553 
 
5) ประกาศกระทรวงพาณชิย์  เรอืง  แตง่ตังพนักงานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับท ี8) พ.ศ. 2552 
 
6) ประกาศกระทรวงพาณชิย์  เรอืง การตังสาํนักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตังพนักงานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีน
พาณชิย ์(ฉบับท ี9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท ี10) พ.ศ. 2553  
 
7) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือง  กําหนดแบบพมิพเ์พอืใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ. 2555   
 
8)คําสังสํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ท ี1/2553  เรอืง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกาํหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคําขอ
จดทะเบยีนพาณชิย ์
 
9) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือง  กําหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549 
 
10)คําสังสํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ท ี1/2554 เรอืง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคําขอ
จดทะเบยีนพาณชิยจั์งหวัดบงึกาฬ 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:ไม่ม ี
ระยะเวลาทกํีาหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีต่อเดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่ือประชาชน 21/07/2015 12:22 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคู่มอืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทเีผยแพรคู่่มอื: - 


