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คู ่มือสําหรับประชาชน  :  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

     กรณีผู ้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน  :  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  

              กรณีผู ้ ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการทีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน  

            (กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  จดทะเบียน  

5. กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง  : 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

2)  พ.ร.บ. ก ําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิ์จ พ.ศ. 2546 

3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515)  เรืองกําหนดพาณิชยกิ์จทีไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

ทะเบียนพาณิชย ์

4)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที 93 (พ.ศ. 2520) เรืองกําหนดพาณิชยกิ์จทีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง 

 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 

5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองให้ผู ้ประกอบพาณิชยกิ์จต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที 11)  พ.ศ. 2553 

6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าทีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที 8) พ.ศ. 2552 

7)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองการตั งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าทีและนาย ทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2553  

8)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรืองกําหนดแบบพิมพ์เพือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2555   

9)ค ําสั งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที 1/2553  เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคํา

ขอจดทะเบียนพาณิชย ์

10)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 

11)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรืองกําหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืนทีให้บริการ  :   ส่วนภูมิภาค , ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา   - 

     ระยะเวลาทีก ําหนดตามกฎหมาย / ข้อก ําหนด ฯลฯ 0     นาที 
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9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ํานวนเฉลียต่อเดือน  0  

 จ ํานวนคําขอทีมากทีสุด  0  

 จ ํานวนคําขอทีน้อยทีสุด  0  

10. ชืออ้างอิงของคู ่มือประชาชน : สําเนาคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่)  

  ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผู ้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

11. ช่องทางการให้บริการ  

  สถานทีให้บริการสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการ ว ันจันทร์ถึงว ันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)  

ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

หมายเหตุ    - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้าม)ี ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิ์จต้องยืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 ว ันนับตั งแต่ว ันเริมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผู ้ประกอบพาณิชยกิ์จสามารถยืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู ้ อืนยืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู ้ประกอบพาณิชยกิ์จซึงเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู ้ลงลายมือชือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค ําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าทีหรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ   :   ขั นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริมนับระยะเวลาตั งแต่เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที

ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั งนี ในกรณีทีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ

บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร

หรือเอกสารหลักฐานทีต้องยืนเพิมเติมโดยผู ้ยืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยืนเอกสารเพิมเติมภายใน

ระยะเวลาทีก ําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั นจะถือว่าผู ้ยืนคําขอละทิงคําขอโดยเจ้าหน้าทีและผู ้ยืนคําขอหรือผู ้ได้รับ

มอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู ้ยืนคําขอหรือผู ้ได้รับมอบ

อํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 30 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน 

(สํานักงานปลัด องค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรก) 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าทีการเงินรับชําระค่าธรรมเนียม 

 

5 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน 

(สํานักงานปลัด องค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรก) 
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที

บันทึกข้อมูล/จัดเตรียมใบสําคัญการจด

ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 

15 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน 

(สํานักงานปลัด องค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรก) 

4) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ

ใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู ้ยืนคําขอ 

10 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน 

(สํานักงานปลัด องค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรก) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาท ี

14. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

   ผ่านการดําเนินการลดขั นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู ้ออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

ที รายการเอกสารยืนเพิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู ้ออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
ค ําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 

1 0 ฉบับ (สํานักงานปลัด องค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

2) 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถาน

ทีตั งสํานักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของ

ร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ ลงนามและ

ให้มีพยานลงชือรับรองอย่างน้อย 1 คน 

กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิน 

1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) 

สําเนาทะเบียนบ้านทีแสดงให้เห็นว่า

ผู ้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ

สําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู ้ให้ความ

ยินยอมเป็นผู ้เช่าหรือเอกสารสิทธิ อย่าง

อืนทีผู ้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ เป็นผู ้ให้

ความยินยอมพร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ที รายการเอกสารยืนเพิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู ้ออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

4) 

แผนทีแสดงสถานทีซึงใช้ประกอบ

พาณิชยกิจและสถานทีสําคัญบริเวณ

ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนาม

รับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) - 1 0 ฉบับ (สํานักงานปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

6) 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู ้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถูกต้อง 

กรมการ

ปกครอง 

0 1 ฉบับ - 

7) 

สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ

รับรองให้เป็นผู ้จ ําหน่ายหรือให้เช่า

สินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ ของ

สินค้าทีขายหรือให้เช่าหรือสําเนา

ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร

หรือหลักฐานการซือขายจาก

ต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย

กิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบ

บันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดี

หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล

เฉพาะทีเกียวก ับการบันเทิง) 

8) 

หนังสือชี แจงข้อเท็จจริงของแหล่งทีมา

ของเงินทุนและหลักฐานแสดงจํานวน

เงินทุนหรืออาจมาพบเจ้าหน้าทีเพือทํา

บันทึกถอ้ยคําเกียวกับข้อเท็จจริงของ

แหล่งทีมาของเงินทุนพร้อมแสดง

หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได้ 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย

กิจการค้าอัญมณีหรือ

เครืองประดับซึงประดับ

ด้วยอัญมณี) 

9) 

รูปถ่ายประกอบกิจการ กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิน 

1 1 ฉบับ (สํานักงานปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรก) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค ําขอละ) ค่าธรรมเนียม  50 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)  ค่าธรรมเนียม  30 บาท 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

 1) ศูนย์ด ํารงธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โทร  077 - 259046 /  โทรสาร  077 – 259337 / เว็บไซค์   :  wwwpakprak.go.th 

 2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

โทรศัพท์ 0-2547-4446-7 /  Call Center 1570 

 3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th  

/ ตู ้ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู ่มือการกรอก   :  แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย ์

 

หมายเหต ุ  - 

 

 

 

 

 


