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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย  

พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน  :  การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน

เปนบุคคลธรรมดา 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  เทศบาลตําบลปาติว้ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

3.  ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  จดทะเบียน  

5.  กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ  : 

 1)  กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

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

3)  ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 

4)  ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

5)  ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

6)  ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

7)  ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน

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

8)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 

2555 

9)  คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย

และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 

10)  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

11)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549 

6.  ระดับผลกระทบ  : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7.  พื้นที่ใหบริการ  : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  
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8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  

 -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  นาที 

9.  ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด   0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด   0  

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 17:33 การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา ทต.ปาติ้ว  

11.  ชองทางการใหบริการ  

 1)  สถานที่ใหบริการ   

สํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ   

ในวันและเวลาราชการ   ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 

หมายเหต ุ  

- 

12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 

11) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบยีนแทน

ก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและ

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือ

ดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th  

หมายเหตุ  ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่

ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไม

สมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด

ในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนาม

บันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
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13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพจิารณา

เอกสาร/แจงผล 
 

30 นาท ี กองคลงั เทศบาล

ตําบลปาติ้ว 

- 

2) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 
 

5 นาท ี กองคลงั เทศบาล

ตําบลปาติ้ว 

- 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด

ทะเบียน/เจาหนาทีบ่ันทึก

ขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียม

ใบสําคัญการจดทะเบียน/

หนังสือรบัรอง/สําเนา

เอกสาร 

15 นาท ี กองคลงั เทศบาล

ตําบลปาติ้ว 

- 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมี

มติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณิชยใหผูยื่นคําขอ 
 

10 นาท ี กองคลงั เทศบาล

ตําบลปาติ้ว 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม  60 นาท ี

14.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการ

ปกครอง 

0 1 ฉบับ (พรอมลงนามรบัรอง

สําเนาถูกตอง) 

2) สําเนาทะเบียนบาน กรมการ

ปกครอง 

0 1 ฉบับ (พรอมลงนามรบัรอง

สําเนาถูกตอง) 
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15.2)  เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ 

ทพ.) 

กรมพฒันา

ธุรกิจการคา 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือใหความยินยอมใหใช

สถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ

โดยใหเจาของรานหรอืเจาของ

กรรมสทิธิ์ลงนามและใหมีพยาน

ลงชื่อรบัรองอยางนอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณผีูประกอบ

พาณิชยกิจมิไดเปน

เจาบาน ) 

3) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงให

เห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจา

บานหรอืสําเนาสญัญาเชาโดยมี

ผูใหความยินยอมเปนผูเชาหรือ

เอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผูเปน

เจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความ

ยินยอมพรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณผีูประกอบ

พาณิชยกิจมิไดเปน

เจาบาน ) 

4) แผนที่แสดงสถานทีซ่ึ่งใช

ประกอบพาณิชยกจิและสถานที่

สําคัญบริเวณใกลเคียง

โดยสังเขปพรอมลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี 

พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูรับมอบอํานาจ (ถาม)ี 

พรอมลงนามรบัรองสําเนา

ถูกตอง 

กรมการ

ปกครอง 

0 1 ฉบับ - 

7) สําเนาหนงัสืออนุญาตหรือ

หนังสือรบัรองใหเปนผูจําหนาย

หรือใหเชาสินคาดังกลาวจาก

เจาของลิขสทิธิ์ของสินคาที่ขาย

หรือใหเชาหรือสําเนา

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ

พาณิชยกิจการขาย

หรือใหเชาแผนซีดี

แถบบันทึกวีดิทัศน

แผนวีดิทัศนดีวีดีหรือ
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ใบเสร็จรับเงินตามประมวล

รัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อ

ขายจากตางประเทศพรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง 

แผนวีดีทัศนระบบ

ดิจิทัลเฉพาะที่

เกี่ยวกับการบันเทงิ) 

8) หนังสือชี้แจงขอเทจ็จริงของ

แหลงที่มาของเงินทุนและ

หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน

หรืออาจมาพบเจาหนาที่เพือ่ทํา

บันทึกถอยคําเกี่ยวกับ

ขอเท็จจรงิของแหลงที่มาของ

เงินทุนพรอมแสดงหลกัฐาน

แสดงจํานวนเงินทุนก็ได 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ

พาณิชยกิจการคาอญั

มณีหรือ

เครื่องประดับซึง่

ประดบัดวยอัญมณ)ี 

16.  คาธรรมเนียม 

1)  คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

คาธรรมเนียม  50 บาท 

หมายเหตุ  - 

 2)  คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม  30 บาท 

หมายเหตุ  - 

17.  ชองทางการรองเรียน 

 1)  เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร โทร 0 4579 5360 โทรสาร 0 4579 5360 ตอ 26 

2)  กองทะเบียนธุรกจิกรมพฒันาธุรกจิการคากระทรวงพาณิชย  โทรศพัท  0-2547-4446-7  

3)  โทรศพัท : Call Center 1570 

4)  เว็บไซต  : www.dbd.go.th 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 1)  คูมือการกรอกเอกสาร 
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19.  หมายเหต ุ

- 

วันที่พิมพ 19/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการ

จัดทํา / แกไข (User) 

จดัทําโดย เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 


