
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ั!งใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานที2ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์กระทรวงพาณชิย ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื2อนไข (ถา้ม)ี ในการยื2นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยื'นขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนั นับตั ,งแตว่นัเริ'มประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยื'นจดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ื'นยื'นจดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึ'งเป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชื'อรับรองรายการในคาํขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคาํ
ขอจดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพค์ําขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที' หรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหต ุขั ,นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ'มนับระยะเวลาตั ,งแตเ่จา้หนา้ที'ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที'ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทั ,งนี, ในกรณีที'คําขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุห ้
ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ที'จะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที'ตอ้งยื'นเพิ'มเตมิ โดยผู ้
ยื'นคําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยื'นเอกสารเพิ'มเตมิภายในระยะเวลาที'กําหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นั,นจะถอืวา่ผูย้ื'น
คําขอละทิ,งคําขอ โดยเจา้หนา้ที'และผูย้ื'นคําขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความ
พรอ่งดงักลา่วใหผู้ย้ื'นคําขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที2ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวัดสรุนิทร ์
หมูท่ี' 9 ตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จงัหวัดสรุนิทร ์32210 
โทรศพัท/์โทรสาร 0 4414 7412 
www.takean.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที'ทางราชการกําหนด) ตั ,งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที'ยง) 

 สถานที2ใหบ้รกิาร 
จังหวดัอื'น ตดิตอ่ 
(1) สาํนักงานเทศบาล  
โทรศพัท ์: ตดิตอ่เทศบาล  
(2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.)  
โทรศพัท ์: ตดิตอ่ อบต.  
(3) เมอืงพัทยา  
โทรศพัท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ั ,งอยูใ่นพื,นที'รับผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นั,น)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที'ทางราชการกําหนด) ตั ,งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที'ยง) 

 

ข ั!นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที2รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 60 นาท ี
 

ลําดบั ข ั!นตอน ระยะเวลา สว่นที2รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์



ลําดบั ข ั!นตอน ระยะเวลา สว่นที2รบัผดิชอบ 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ที'การเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน/เจา้หนา้ที'บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสาํคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สาํเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ื'นคาํขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื2อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ2มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานที2ต ั!งสํานกังานแหง่ใหญ ่โดยให้
เจา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธ ิ=ลงนาม และใหม้พียานลงชื2อ
รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นที2แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสาํเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื
เอกสารสทิธ ิ=อยา่งอื2นที2ผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิ=เป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

6) 
 

แผนที2แสดงสถานที2ซ ึ2งใชป้ระกอบพาณชิยกจิและสถานที2สําคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชื2อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ2มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

9) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาต หรอื หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจํ้าหนา่ยหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิ=ของสนิคา้ที2ขายหรอืใหเ้ชา่ 
หรอื สําเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากร หรอืหลกัฐานการ
ซื!อขายจากตา่งประเทศ พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 
แถบบนัทกึ วดีทัิศน ์แผ่นวดีทิัศน ์ ดวีดี ีหรอืแผน่วดีทัีศน์ระบบดจิทิัล
เฉพาะที'เกี'ยวกับการบันเทงิ) 

- 

10) 
 

หนงัสอืชี!แจงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ที2มาของเงนิทุนและหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุน หรอื อาจมาพบเจา้หนา้ที2เพื2อทําบนัทกึถอ้ยคํา
เกี2ยวกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ที2มาของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อัญมณีหรอื
เครื'องประดับซึ'งประดบัดว้ยอัญมณี) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น  (คํ า ข อ ล ะ ) 
 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวัดสรุนิทร ์32210 โทรศพัท/์โทรสาร 0 4414 7412 

www.takean.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์
(หมายเหต:ุ (0-2547-4446-7 ))  

3) โทรศพัท ์: Call Center 1570 
(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที' 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที' 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื2อแบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 



หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื2อกระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตั ,งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคล
ธรรมดา  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที'ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ'น (กระบวนงานบรกิารที'เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายที2ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที2เกี2ยวขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที' 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  
2)พ.ร.ฎ. กําหนดกจิการเป็นพาณิชยกจิ พ.ศ. 2546  
  
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที' 83 (พ.ศ. 2515)  เรื'อง กําหนดพาณชิยกจิที'ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 
  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที' 93 (พ.ศ. 2520) เรื'อง กําหนดพาณชิยกจิที'ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับแหง่พระราชบญัญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื'อง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัที' 11) พ.ศ. 2553  
  
6) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรื'อง  แตง่ตั ,งพนักงานเจา้หนา้ที'และนายทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัที' 8) พ.ศ. 2552  
  
7) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรื'อง การตั ,งสาํนักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตั ,งพนักงานเจา้หนา้ที'และนายทะเบยีน
พาณชิย ์(ฉบบัที' 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที' 10) พ.ศ. 2553   
  
8) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรื'อง  กําหนดแบบพมิพเ์พื'อใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มูลทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555    
  
9)คําสั'งสํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที' 1/2553  เรื'อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคาํขอ
จดทะเบยีนพาณิชย ์ 
  
10)พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  
11) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรื'อง  กําหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั'วไป 

พื!นที2ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ'น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที2กําหนดระยะเวลา: ไมม่ ี
ระยะเวลาที2กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี'ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที'มากที'สดุ 0 

 จํานวนคําขอที'นอ้ยที'สดุ 0 
 

ชื2ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: จดทะเบยีน อบต.ตะเคยีน สปิปภาส สาํเนาคูม่อืประชาชน 01/10/2015 17:23 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที2 



 
เอกสารฉบับนี,ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
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วันที'เผยแพร่คูม่อื: - 


