
คูมือสําหรบัประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

กรณผีูขอจดทะเบียนเปนบคุคลธรรมดา 

หนวยงานที่ใหบรกิาร : องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย กระทรวงพาณิชย  
 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได 

 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามทีร่ะบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งน้ี ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ 

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบนัทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง

ย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในบันทึกดังกลาว 

มิเชนน้ันจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิง้คําขอ โดยเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบนัทึกดังกลาว และ

จะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรรีัมย โทรศัพท 044-666388-9 website 
www.muangphai.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

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

 สถานท่ีใหบริการ 
จังหวัดอื่น ติดตอ 
(1) สํานักงานเทศบาล  

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



โทรศัพท : ติดตอเทศบาล  
(2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  
โทรศัพท : ติดตอ อบต.  
(3) เมืองพัทยา  
โทรศัพท : 038-253154 
(สถานประกอบการแหงใหญต้ังอยูในพื้นทีร่ับผิดชอบของ
เทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาใหไปเทศบาลหรืออบต.หรือ
เมืองพัทยาน้ัน)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาท ี

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจงผล 
(หมายเหตุ: -)  

30 นาท ี องคการบรหิารสวน
ตําบลเมืองไผ อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

5 นาท ี องคการบรหิารสวน
ตําบลเมืองไผ อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 
3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาท ี องคการบรหิารสวน
ตําบลเมืองไผ อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูย่ืนคําขอ 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาท ี องคการบรหิารสวน
ตําบลเมืองไผ อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) กรมพฒันาธุรกจิการคา 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญ โดยให
เจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิล์งนาม และใหมีพยานลงชื่อ
รับรองอยางนอย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน ) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสาร
สิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอม พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน ) 

- 

6) 
 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป พรอมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอม กรมการปกครอง 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

9) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือให
เชาสินคาดังกลาวจากเจาของลขิสิทธิ์ของสินคาท่ีขายหรอืใหเชา 
หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ
ซื้อขายจากตางประเทศ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกจิการขาย หรือใหเชา แผนซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน  ดีวีดี หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจทิัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทงิ) 

- 

10) 
 

หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจาหนาท่ีเพ่ือทําบันทึกถอยคํา
เก่ียวกับขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกจิการคาอญัมณีหรอื
เครื่องประดับซึง่ประดับดวยอญัมณี) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ค 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 ) 

 
 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 50 บาท 
  
 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) รองเรียน ณ ชองทางที่ย่ืนคําขอ 

(หมายเหตุ: -)  
2) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย โทรศัพท 044-666388-9 website 

www.muangphai.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

3) โทรศัพท : Call Center 1570 
(หมายเหตุ: -)  

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

5) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน

บุคคลธรรมดา  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกจิการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ท ี



1)กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
  
2)พ.ร.ฎ. กําหนดกจิการเปนพาณิชยกจิ พ.ศ. 2546  
  
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย  
  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญติั
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
  
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกจิตองจดทะเบยีนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553  
  
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552  
  
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง การต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553   
  
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพมิพเพือ่ใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 
2555    
  
9)คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย  
  
10)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
  
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพมิพ  พ.ศ. 2549  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: ไมมี 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 



 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด

ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา อบต.เมืองไผ นายศิวนนท สําเนาคูมือประชาชน 18/09/2015 15:35 
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