
คูม่อืส ำหรบัประชำชน: กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(ตัง้ใหม่) ตำม 

พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ: องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ 

กระทรวง: กระทรวงพำณิชย ์

 

1. ชือ่กระบวนงำน: กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(ตัง้ใหม่) ตำม 

พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 

กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดำ 

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ 

3. ประเภทของงำนบรกิำร: 

กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในส่วนภูมภิำคและส่วนทอ้งถิน่ 

(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสรจ็ในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: จดทะเบยีน  

5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) กฎกระทรวงพำณิชย ์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัทิะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 

  2) พ.ร.ฎ. ก ำหนดกจิกำรเป็นพำณิชยกจิ พ.ศ. 2546 

3) ประกำศกระทรวงพำณิชย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร ือ่ง 

ก ำหนดพำณิชยกจิทีไ่ม่อยู่ภำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยวำ่ดว้ยทะเบยีนพำณิช

ย ์

4) ประกำศกระทรวงพำณิชย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร ือ่ง 

ก ำหนดพำณิชยกจิทีไ่ม่อยู่ภำยใตบ้งัคบัแห่งพระรำชบญัญตัทิะเบยีนพำณิช

ย ์พ.ศ. 2499 

5) ประกำศกระทรวงพำณิชย ์เร ือ่ง 

ใหผู้ป้ระกอบพำณิชยกจิตอ้งจดทะเบยีนพำณิชย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 

6) ประกำศกระทรวงพำณิชย ์ เร ือ่ง  

แต่งต ัง้พนักงำนเจำ้หนำ้ทีแ่ละนำยทะเบยีนพำณิชย ์(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 

7) ประกำศกระทรวงพำณิชย ์ เร ือ่ง 

กำรตัง้ส ำนักงำนทะเบยีนพำณิชยแ์ต่งต ัง้พนักงำนเจำ้หนำ้ทีแ่ละนำยทะเบยีน 

พำณิชย ์(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  

8) ประกำศกรมพฒันำธรุกจิกำรคำ้  เร ือ่ง  

ก ำหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นกำรใหบ้รกิำรขอ้มูลทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2555   

9) ค ำสัง่ส ำนักงำนกลำงทะเบยีนพำณิชย ์ที ่1/2553  เร ือ่ง 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรก ำหนดเลขทะเบยีนพำณิชย ์

และเลขค ำขอจดทะเบยีนพำณิชย ์



10) พ.ร.บ. ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499                                                                                                                                                        

11) ประกำศกรมพฒันำธรุกจิกำรคำ้  เร ือ่ง  ก ำหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 254 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทัว่ไป  

7. พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  

8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่ม ี  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  0 นำท ี 

9. ขอ้มูลสถติ ิ

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีสุ่ด 0  

10. ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน ส ำเนำคูม่อืประชำชน กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์

(ตัง้ใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 

กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดำ 

องคก์ำรบรหิำรส่วนตต ำบลเมอืงเกษตร อ ำเภอขำมสะแกแสง  

จงัหวดันครรำชสมีำ 21/07/2015 11:06  

11. ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร  

1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร 

85  หมู่ที ่ 5  ต.เมอืงเกษตร  อ.ขำมสะแกแสง  จ.นครรำชสมีำ 

โทรศพัท/์โทรสำร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร ์ถงึ วนัศุกร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)        ต ัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

(มพีกัเทีย่ง) 

หมำยเหต ุ- 

 

12. หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ 

และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพำณิชยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพำณิชยภ์ำยใน 30 วนั 

นับตัง้แต่วนัเร ิม่ประกอบกจิกำร        (มำตรำ 11) 

2. 

ผูป้ระกอบพำณิชยกจิสำมำรถยืน่จดทะเบยีนพำณิชยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ ำ

นำจใหผู้อ้ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบพำณิชยกจิซ ึง่เป็นเจำ้ของกจิกำร 

เป็นผูล้งลำยมอืชือ่รบัรองรำยกำรในค ำขอจดทะเบยีนและเอกสำรประกอบค ำข

อจดทะเบยีน 

4. แบบพมิพค์ ำขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) 

หรอืหนังสอืมอบอ ำนำจสำมำรถขอไดจ้ำกพนักงำนเจำ้หนำ้ที ่



หรอืดำวนโ์หลดจำก www.dbd.go.th 

หมำยเหตุ 

ข ัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูม่อืจะเร ิม่นับระยะเวลำตัง้แต่เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอ

กสำรครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้

ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวำม                                                                                                                                                         

บกพรอ่งไม่สมบรูณ ์เป็นเหตุใหไ้ม่สำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะจดัท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลกัฐำ

นทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะ

เวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักล่ำว มเิชน่น้ันจะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอ 

โดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักล่ำว 

และจะมอบส ำเนำบนัทกึควำมพรอ่งดงักล่ำวใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอ ำน

ำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ต

อนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ใหบ้รกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอ

กสำร 
 

นำยทะเบยีนตรวจพิ

จำรณำเอกสำร/แจง้

ผล 
 

30 นำท ี องคก์ำรบรหิำรส่

วนต ำบลเมอืงเก

ษตร อ ำเภอ 

ขำมสะแกแสง 

จงัหวดันครรำช

สมีำ 

- 

2) กำรตรวจสอบเอ

กสำร 
 

เจำ้หนำ้ทีก่ำรเงนิรบั

ช ำระค่ำธรรมเนียม 
 

5 นำท ี องคก์ำรบรหิำรส่

วนต ำบลเมอืงเก

ษตร 

อ ำเภอขำมสะแก

แสง 

จงัหวดันครรำช

สมีำ 

- 

3) กำรพจิำรณำ 
 

นำยทะเบยีนรบัจดท

ะเบยีน/เจำ้หนำ้ทีบ่นั

ทกึขอ้มูลเขำ้ระบบ/

จดัเตรยีมใบส ำคญัก

ำรจดทะเบยีน/หนังสื

15 นำท ี องคก์ำรบรหิำรส่

วนต ำบลเมอืงเก

ษตร 

อ ำเภอขำมสะแก

แสง 

- 



ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ต

อนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ใหบ้รกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหต ุ

อรบัรอง/ส ำเนำเอก

สำร 
 

จงัหวดันครรำช

สมีำ 

4) กำรลงนำม/คณะ

กรรมกำรมมีต ิ
 

นำยทะเบยีนตรวจเอ

กสำรและลงนำม/มอ

บใบทะเบยีนพำณิช

ยใ์หผู้ย้ืน่ค ำขอ 

10 นำท ี องคก์ำรบรหิำรส่

วนต ำบลเมอืงเก

ษตร 

อ ำเภอขำมสะแก

แสง 

จงัหวดันครรำช

สมีำ 

- 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 นำท ี

 

14.งำนบรกิำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 

และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  

ยงัไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 

           

15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยนืยนัตวั

ตน 

หน่วยงำนภำ

ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนั
บเอกส
ำร  

หมำยเหต ุ

1) บตัรประจ ำตั

วประชำชน 

กรมกำรปกค

รอง 

0 1 ฉบบั (พรอ้มลงนำ

มรบัรองส ำเน

ำถกูตอ้ง) 

2) ส ำเนำทะเบยี

นบำ้น 

กรมกำรปกค

รอง 

0 1 ฉบบั (พรอ้มลงนำ

มรบัรองส ำเน

ำถกูตอ้ง) 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 



ที ่
รำยกำรเอกส
ำรยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำ

ครฐัผูอ้อกเอ

กสำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนั
บเอกส
ำร  

หมำยเหต ุ

1) ค ำขอจดทะเบี

ยนพำณิชย ์

(แบบ ทพ.) 

กรมพฒันำธุ

รกจิกำรคำ้ 

1 0 ฉบบั - 

2) หนังสอืใหค้ว

ำมยนิยอมให ้

ใชส้ถำนทีต่ ัง้

ส ำนักงำนแห่ง

ใหญ่ 

โดยใหเ้จำ้ขอ

งรำ้นหรอืเจำ้

ของกรรมสทิ

ธิล์งนำม 

และใหม้พียำ

นลงชือ่รบัรอง

อย่ำงนอ้ย 1 

คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระก

อบพำณิชยกิ

จมไิดเ้ป็นเจำ้

บำ้น ) 

3) ส ำเนำทะเบยี

นบำ้นทีแ่สดง

ใหเ้ห็นวำ่ผูใ้ห ้

ควำมยนิยอมเ

ป็นเจำ้บำ้นหร ื

อส ำเนำสญัญ

ำเชำ่โดยมผีูใ้

หค้วำมยนิยอ

มเป็นผูเ้ชำ่ 

หรอืเอกสำรสิ

ทธิอ์ย่ำงอืน่ที่

ผูเ้ป็นเจำ้ของ

กรรมสทิธิเ์ป็น

ผูใ้หค้วำมยนิ

ยอม 

พรอ้มลงนำม

รบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้ง 

- 

 

0 1 ฉบบั (กรณีผูป้ระก

อบพำณิชยกิ

จมไิดเ้ป็นเจำ้

บำ้น ) 



ที ่
รำยกำรเอกส
ำรยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำ

ครฐัผูอ้อกเอ

กสำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนั
บเอกส
ำร  

หมำยเหต ุ

4) แผนทีแ่สดงส

ถำนทีซ่ ึง่ใชป้

ระกอบพำณิช

ยกจิและสถำ

นทีส่ ำคญับรเิ

วณใกลเ้คยีงโ

ดยสงัเขป 

พรอ้มลงนำม

รบัรองเอกสำ

ร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) หนังสอืมอบ

อ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

พรอ้มปิดอำก

รแสตมป์ 10 

บำท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) ส ำเนำบตัรปร

ะจ ำตวัประชำ

ชนของผูร้บัม

อบอ ำนำจ 

(ถำ้ม)ี 

พรอ้มลงนำม

รบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้ง 

กรมกำรปก

ครอง 

0 1 ฉบบั - 

7) ส ำเนำหนังสอื

อนุญำต หรอื 

หนังสอืรบัรอง

ใหเ้ป็นผูจ้ ำห

น่ำยหรอืใหเ้ช่

ำสนิคำ้ดงักล่

ำวจำกเจำ้ขอ

งลขิสทิธิข์อง

สนิคำ้ทีข่ำยห

รอืใหเ้ชำ่ 
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16. คำ่ธรรมเนียม 

1) คำ่ธรรมเนียมกำรจดทะเบยีน (ค ำขอละ) 

 คำ่ธรรมเนียม 50 บำท 

                                                                                                                                                             

หมำยเหต ุ-   

2) คำ่ธรรมเนียมคดัส ำเนำเอกสำร (ชดุละ) 



 คำ่ธรรมเนียม 30 บำท 

หมำยเหต ุ-   

 

 

 

17. ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน 

1) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร  85  หมู่ที ่5  

ต ำบลเมอืงเกษตร  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสมีำ   โทรศพัท/์โทรสำร  

044-756344 

หมำยเหต ุ-                                                                                                                                               

2) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน รอ้งเรยีนต่อกองทะเบยีนธรุกจิ กรมพฒันำธรุกจิกำรคำ้ 

กระทรวงพำณิชย ์

หมำยเหต ุ(0-2547-4446-7 ) 

3) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน โทรศพัท ์: Call Center 1570 

หมำยเหต ุ- 

4) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 

หมำยเหต ุ- 

5) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร  85 หมู่ที ่5 

ต.เมอืงเกษตร                  อ.ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสมีำ  โทรศพัท/์โทรสำร 

044756344 

หมำยเหต ุ- 

6) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

หมำยเหต ุ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / 

www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

 

18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก  

1) คู่มอืกำรกรอกเอกสำร 

- 

 

19. หมำยเหต ุ

วนัทีพ่มิพ ์ 25/08/2558 

สถำนะ รออนุมตัขิ ัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จดัท ำโดย องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร 

อ ำเภอ         ขำมสะแกแสง 

จงัหวดันครรำชสมีำ สถ.มท. 



 อนุมตัโิดย - 

เผยแพรโ่ดย - 


