
คู่มือสําหรับประชาชน 
  

งานให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
ประเภทของการบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของการให้บริการ จดทะเบียน 
กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต 1. กฎกระทรวงพาณิชย ์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียน

พาณิชย์ พ.ศ. 2499 
2. พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง กําหนดพาณิชยกจิท่ีไม่อยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายวา่ด้วยทะเบียนพาณิชย ์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง กําหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกจิต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 
5. ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบยีนพาณิชย์ 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 
6. ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
7. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูล
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555   
8. คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2553  เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีการกําหนด
เลขทะเบียนพาณิชย ์และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย ์
9. พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
10. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

ระดับผลกระทบ บริการท่ัวไป 
ประเภทของการบริการ จดทะเบียน 
  
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานบริหารงานท่ัวไป 
สํานักงานปลัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
โทร. 0 4592 4092 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  
และเวลา 13.00 – 16.30 น. 

  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได ้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน 
 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ : ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละท้ิงคําขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
  
ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้ง
ผล 
 

30 นาที - - 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3 การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 

15 นาที - - 

4 การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มต ิ

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   60 นาที 
 
ระยะเวลา 
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 

2 สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 

 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ 
ทพ.) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

1 0 ฉบับ - 

2 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถาน
ท่ีตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลง
นาม และให้มีพยานลงช่ือรับรอง
อย่างน้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจมไิด้
เป็นเจ้าบ้าน ) 

3 สําเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นว่า
ผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
สําเนาสัญญาเช่าโดยมผีู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิ
อย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจมไิด้
เป็นเจ้าบ้าน ) 

4 แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใช้ประกอบ
พาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนาม
รับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5 หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสาํเนาถูกต้อง 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ - 

7 สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสอื
รับรองให้เป็นผูจํ้าหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกลา่วจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ
ของสินค้าท่ีขายหรือให้เช่า หรือ 
สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล
รัษฎากร หรือหลักฐานการซ้ือขาย
จากต่างประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย 
หรือให้เช่า แผ่นซีดี  
แถบบันทกึ วีดิทัศน์ 
แผ่นวีดทิัศน์  ดีวดีี 
หรือแผ่นวีดทีัศน์
ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง) 

8 หนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริงของ
แหล่งท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุน หรือ อาจมาพบ
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือทําบันทึกถ้อยคํา
เก่ียวกับข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมา
ของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได ้

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบ
พาณิชยกิจการ
ค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับ
ซ่ึงประดับ
ด้วยอัญมณี) 



ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 
 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
 

ช่องทางการร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ โทรศัพท์ 0 4592 4092 หรือ  
เว็บไซต์ http://www.thungyai-ssk.go.th  
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
แบบ ทพ. 
 


