
หนา 21 
 

งานท่ีใหบริการ การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวน
สามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา 

หนวยงานท่ีใหบริการ กองคลัง 
 

 

 

 

 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอำนาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคำขอจดทะเบียน และเอกสาร

ประกอบคำขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ 

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทำบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตอง

ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคำขอจะตองดำเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในบันทึกดังกลาว 

มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคำขอละท้ิงคำขอ โดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกลาว และ

จะมอบสำเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจไวเปนหลักฐาน 

 

 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
กองคลัง องคกาารบริหารสวนตำบลหัวหวา โทรศัพท 037 
210833/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 

 
 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 นาที 
 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 
 

30 นาที องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด

หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ช่องทางการให้บริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
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ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

ปราจีนบุร ี
2) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สำเนาเอกสาร 

15 นาที - 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีการเงินรับชำระคาธรรมเนียม 
 

5 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคำขอ 
 

10 นาที - 
 

 

 

 
 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
คำขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา - ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง - ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สำเนาบัตรประจำตัวของผูเปนหุนสวนทุกคน พรอมลง
นามรับรองสำเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สำเนาทะเบยีนบาน 
ฉบับจริง - ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สำเนาทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน พรอมลงนาม
รับรองสำเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือหรือสัญญาจัดต้ังหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลหรือ
กิจการรวมคา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา - ฉบับ 

- 

5) 
 

หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีต้ังสำนักงานแหงใหญ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา - ฉบับ 

- 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
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ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
6) 

 
สำเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือผูขอเลขท่ีบาน หรือสำเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอม
เปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิอ์ยางอื่นท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความยินยอม พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 
ฉบับจริง - ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 

- 

7) 
 

แผนท่ีแสดงท่ีต้ังสำนักงานแหงใหญและสถานท่ีสำคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขป พรอมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา - ฉบับ 

- 

8) 
 

หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป 10 บาท (ถามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา - ฉบับ 

- 

9) 
 

สำเนาบัตรประจำตัวของผูรับมอบอำนาจ (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสำเนาถูกตอง 
ฉบับจริง - ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

10) 
 

สำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจำหนายหรือให
เชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาท่ีขายหรือใหเชา 
หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ
ซ้ือขายจากตางประเทศ พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 
ฉบับจริง - ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน  ดีวีดี หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิทัล
เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง) 

- 

11) 
 

หนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจำนวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจาหนาท่ีเพื่อทำบนัทึกถอยคำ
เก่ียวกับขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐาน
แสดงจำนวนเงินทุนก็ได 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา - ฉบับ 
หมายเหตุ (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี) 

- 

12) 
 

หลักฐานหรือหนังสือช้ีแจงการประกอบอาชีพหุนสวนจำพวกไม
จำกัดความรับผิด หรือกรรมการผูมีอำนาจของหางหุนสวนหรือ
บริษัท แลวแตกรณี 

- 
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ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา - ฉบับ 
หมายเหตุ (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี) 

13) 
 

หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของหางหุนสวนจดทะเบียน (หาง
หุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัท
มหาชนจำกัด แลวแตกรณี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา - ฉบับ 
หมายเหตุ (ใชในกรณีเปนกิจการรวมคา) 

กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

 

 

 
 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนยีมการจดทะเบียน (คำขอละ) 

 
 คาธรรมเนียม 50 บาท 
  
 

2) คาธรรมเนยีมคัดสำเนาเอกสารชุดละ 
 

 คาธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

 

 
 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) รองเรียน ณ ชองทางท่ียื่นคำขอ 
2) รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7)  
3) โทรศัพท : Call Center 1570  
4) เว็บไซต  : www.dbd.go.th 
5) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ:  เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะนําบริการ 
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แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
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ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน

หางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธรุกิจการคา กรมพฒันาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ:  
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมาย

วาดวยทะเบียนพาณิชย  
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552  
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง การต้ังสำนักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553   
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กำหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 

2555    
8) คำส่ังสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย 

และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย  
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กำหนดแบบพิมพ  พ.ศ. 2549  
10)  คำส่ังสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย ท่ี 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย 

และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: ไมมี 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 0.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สำเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 16:03 
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