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คูมอืสําหรับประชาชน: การจดทะเบยีนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ.ศ. 2499  

กรณีผูขอจดทะเบยีนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ : สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลจรเขใหญ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น :  องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
 

1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย (ตัง้ใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ.ศ. 2499  

กรณผูีขอจดทะเบยีนเปนบุคคลธรรมดา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลจรเขใหญ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ใหบรกิารในสวนภูมภิาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:จดทะเบยีน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณชิยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิยพ.ศ. 

2499 

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

3) ประกาศกระทรวงพาณชิยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกจิที่ไมอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายวาดวยทะเบยีนพาณชิย 

4) ประกาศกระทรวงพาณชิยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกจิที่ไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิยพ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกจิตองจดทะเบยีนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณชิยเรื่องแตงตัง้พนักงานเจาหนาที่และนายทะเบยีนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณชิยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบยีนพาณชิยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบยีน

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

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพมิพเพื่อใชในการใหบรกิารขอมูลทะเบยีนพาณชิยพ.ศ. 

2555   

9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิยที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณิชย

และเลขคําขอจดทะเบยีนพาณชิย 
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10) พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิยพ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพมิพพ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มคีวามสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบรกิาร: ตําบลจรเขใหญ  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชองทางการใหบรกิาร  

1) สถานที่ใหบรกิาร   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

เลขที่ 222 หมู 2 ตําบลจระเขใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุร ี72150  

โทร. 035-456250 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบรกิารวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเที่ยง) 

11. หลักเกณฑ วธิกีาร เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกจิตองยื่นขอจดทะเบยีนพาณชิยภายใน 30 วันนับตัง้แตวันเริ่มประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 

2. ผูประกอบพาณิชยกจิสามารถยื่นจดทะเบยีนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบยีนแทนก็

ได 

3. ใหผูประกอบพาณชิยกจิซึ่งเปนเจาของกจิการเปนผูลงลายมอืช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบยีน 

4. แบบพมิพคําขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรอืดาวน

โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุ

ไวในคูมอืประชาชนเรยีบรอยแลวทัง้นี้ในกรณทีี่คําขอหรอืเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรอืมคีวามบกพรองไม

สมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพจิารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรอืเอกสาร

หลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเตมิโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนนิการแกไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาที่

กําหนดในบันทกึดังกลาวมเิชนนัน้จะถอืวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจ

จะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทกึความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรอืผูไดรับมอบอํานาจไวเปน

หลักฐาน 

 

 

http://www.dbd.go.th/
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12. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบยีนตรวจ

พจิารณาเอกสาร/แจงผล 

 

30 นาท ี - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 

 

5 นาท ี - - 

3) 

การพิจารณา 

 

นายทะเบยีนรับจด

ทะเบียน/เจาหนาที่บันทกึ

ขอมูลเขาระบบ/จัดเตรยีม

ใบสําคัญการจดทะเบยีน/

หนังสอืรับรอง/สําเนา

เอกสาร 

 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 

 

นายทะเบยีนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณชิยใหผูยื่นคํา

ขอ 

 

10 นาท ี - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
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13. งานบรกิารน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดขัน้ตอน 
 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

16.1) เอกสารยนืยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยนืยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) 

สําเนาทะเบยีน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

 

16.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอจด

ทะเบยีนพาณชิย 

(แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกจิ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสอืใหความ

ยนิยอมใหใช

สถานที่ตัง้

สํานักงานแหง

ใหญโดยให

เจาของรานหรอื

เจาของ

กรรมสทิธิ์ลง

นามและใหมี

พยานลงช่ือ

รับรองอยาง

นอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณผูีประกอบ

พาณชิยกจิมไิด

เปนเจาบาน ) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

สําเนาทะเบยีน

บานที่แสดงให

เห็นวาผูใหความ

ยนิยอมเปนเจา

บานหรอืสําเนา

สัญญาเชาโดยมี

ผูใหความ

ยนิยอมเปนผูเชา

หรอืเอกสาร

สทิธิ์อยางอื่นที่ผู

เปนเจาของ

กรรมสทิธิ์เปน

ผูใหความ

ยนิยอมพรอมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณผูีประกอบ

พาณชิยกจิมไิด

เปนเจาบาน ) 

4) 

แผนที่แสดง

สถานที่ซึ่งใช

ประกอบ

พาณชิยกจิและ

สถานที่สําคัญ

บรเิวณใกลเคยีง

โดยสังเขปพรอม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสอืมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 

บาท 

 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(ถามี) พรอมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 

สําเนาหนังสอื

อนุญาตหรอื

หนังสอืรับรอง

ใหเปนผูจําหนาย

หรอืใหเชาสนิคา

ดังกลาวจาก

เจาของลิขสทิธิ์

ของสนิคาที่ขาย

หรอืใหเชาหรอื

สําเนา

ใบเสร็จรับเงนิ

ตามประมวล

รัษฎากรหรอื

หลักฐานการซื้อ

ขายจาก

ตางประเทศ

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณชิย

กจิการขายหรอื

ใหเชาแผนซดีี

แถบบันทกึวดีิ

ทัศนแผนวดีทิัศน

ดวีดีหีรอืแผนวดีี

ทัศนระบบดจิทิัล

เฉพาะที่เกี่ยวกบั

การบันเทงิ) 

8) 

หนังสอืช้ีแจง

ขอเท็จจรงิของ

แหลงที่มาของ

เงนิทุนและ

หลักฐานแสดง

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณชิย

กจิการคาอัญมณี

หรอืครื่องประดับ

ซึ่งประดับ



7/11 
 

ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

จํานวนเงินทุน

หรอือาจมาพบ

เจาหนาที่เพื่อทํา

บันทกึถอยคํา

เกี่ยวกับ

ขอเท็จจรงิของ

แหลงที่มาของ

เงนิทุนพรอม

แสดงหลกัฐาน

แสดงจํานวน

เงนิทุนก็ได 

ดวยอัญมณี) 

 

15. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบยีน (คําขอละ) 

คาธรรมเนียม     50    บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม    30   บาท 

หมายเหตุ  

 

16.ชองทางการรองเรยีน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลจระเขใหญ เลขที่ 222 หมู 2  

ตําบลจรเขใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทร 0.5-4562502 

1) ชองทางการรองเรยีนรองเรยีนณชองทางที่ยื่นคําขอ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรยีนรองเรยีนตอกองทะเบยีนธุรกจิกรมพัฒนาธุรกจิการคากระทรวงพาณชิย 

หมายเหตุ(0-2547-4446-7 ) 

3) ชองทางการรองเรยีนโทรศัพท : Call Center 1570 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรยีนเว็บไซต  : www.dbd.go.th 
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หมายเหตุ- 

5) ชองทางการรองเรยีนศูนยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 

ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 
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16. ตัวอยางการจดทะเบยีนใหม  

 
 

 



10/11 
 

 

ตัวอยางการจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลง 
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