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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ 
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู 
กระทรวง:กระทรวงพำณิชย์ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ต้ังใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน 

เป็นบุคคลธรรมดำ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส่วนกำรคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรท่ีให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำร 

ท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพำณิชย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. ก ำหนดกิจกำรเป็นพำณิชยกิจพ.ศ. 2546 
3) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำย 

ว่ำด้วยทะเบียนพำณิชย์ 
4) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ

ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 
5) ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 

   6) ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีและนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 
7) ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องกำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีและนำยทะเบียนพำณิชย์ 

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ(ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
   8) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2555   

9) ค ำส่ังส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ 
และเลขค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 
11) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรท่ีมีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: ส่วนภูมิภำค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0  นำที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน   0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 01  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ กองคลัง  องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลหนองคู / ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

เลขท่ี ๕๕ หมู่ ๙  ต ำบลหนองคู อ ำเภอล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐ โทร. ๐๔๔ – ๖๖๐๗๔๘ 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด 
ท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ต้ังแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพำณิชย์ภำยใน 30 วันนับต้ังแต่วนัเริ่มประกอบกิจกำร  (มำตรำ 11) 
2. ผู้ประกอบพำณิชยกิจสำมำรถยื่นจดทะเบียนพำณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรเป็นผู้ลงลำยมือช่ือรับรองรำยกำรในค ำขอจดทะเบียนและเอกสำรประกอบ
ค ำขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค ำขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอได้จำกพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีหรือดำวน์โหลดจำก 
www.dbd.go.th 
หมำยเหตุขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำต้ังแต่เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำท่ีจะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมโดย
ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะถือว่ำ
ผู้ยื่นค ำขอละท้ิงค ำขอโดยเจ้ำหน้ำท่ีและผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส ำเนำบันทึก
ควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
12.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
กำรตรวจสอบเอกสำร 

 
นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำ

เอกสำร/แจ้งผล 
30 นำที - - 

2) 
กำรตรวจสอบเอกสำร 

 
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินรับช ำระ

ค่ำธรรมเนียม 
5 นำที - - 

4) 
กำรลงนำม/

คณะกรรมกำรมีมติ 
 

นำยทะเบียนตรวจเอกสำรและลง
นำม/มอบใบทะเบียนพำณิชย์ให้ผู้

ยื่นค ำขอ 
10 นำที - - 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นำที 
 

12. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ 

(พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 
กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ 

(พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

(แบบทพ.) 
กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือให้ควำมยินยอมให้
ใช้สถำนท่ีต้ังส ำนักงำน
แห่งใหญ่โดยให้เจ้ำของ

ร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์
ลงนำมและให้มีพยำนลง

ช่ือรับรองอย่ำงน้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ 

(กรณีผู้
ประกอบ

พำณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้ำบ้ำน ) 

3) 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ี
แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำม
ยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือ
ส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้
ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำ
หรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอื่น
ท่ีผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์
เป็นผู้ให้ควำมยินยอม
พร้อมลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ 

(กรณีผู้
ประกอบ

พำณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้ำบ้ำน ) 

4) 

แผนท่ีแสดงสถำนท่ีซึ่งใช้
ประกอบพำณิชยกิจและ
สถำนท่ีส ำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อม
ลงนำมรับรองเอกสำร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 
บำท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

กรมกำร
ปกครอง 

0 1 ฉบับ - 

7) ส ำเนำหนังสืออนุญำตหรือ - 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หนังสือรับรองให้เป็นผู้
จ ำหน่ำยหรือให้เช่ำสินค้ำ
ดังกล่ำวจำกเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์ของสินค้ำท่ีขำย
หรือให้เช่ำหรือส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินตำม
ประมวลรัษฎำกรหรือ
หลักฐำนกำรซื้อขำยจำก
ต่ำงประเทศพร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

ประกอบ
พำณิชยกิจกำร
ขำยหรือให้เช่ำ
แผ่นซีดีแถบ

บันทึกวีดิทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์ดีวี
ดีหรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบ

ดิจิทัลเฉพำะท่ี
เกี่ยวกับกำร

บันเทิง) 

8) 

หนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริง
ของแหล่งท่ีมำของเงินทุน
และหลักฐำนแสดงจ ำนวน
เงินทุนหรืออำจมำพบ
เจ้ำหน้ำท่ีเพื่อท ำบันทึก
ถ้อยค ำเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ของแหล่งท่ีมำของเงินทุน
พร้อมแสดงหลักฐำนแสดง
จ ำนวนเงินทุนกไ็ด้ 

- 1 0 ฉบับ 

(ใช้ในกรณี
ประกอบ

พำณิชยกิจกำร
ค้ำอัญมณีหรือ
เครื่องประดับ

ซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี) 

 
14. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 
ค่าธรรมเนียม  50 บำท 
หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม  30 บำท 
หมายเหตุ - 
 

15. ช่องทางการร้องเรียนงำนร้องเรียนและร้องทุกข์องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลหนองคู  / เลขท่ี ๕๕  หมู่  ๙  ต ำบลหนองคู 
อ ำเภอล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐ โทร. ๐๔๔ – ๖๖๐๗๔๘ 
www.nongkoo-buriram.go.th 

16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 คู่มือกำรกรอกเอกสำร 

- 
17. หมายเหตุ 
- 


