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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย        
พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและ
หางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดท่ีประกอบพาณิชยกิจชนิดท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน

หางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดท่ี
ประกอบพาณิชยกิจชนิดท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

   1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 
   2) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา

ดวยทะเบียนพาณิชย 
   3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 
   4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 
   5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 
   6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย 

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
   7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ .ศ. 2555   
   8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย 
   9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ .ศ. 2549 
 10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ / ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  นาที 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
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10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน  สพจ. ทก. 04  
11. ชองทางการใหบริการ  

   1) สถานท่ีใหบริการสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบอภาค/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร ( ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. ( มีพักเท่ียง ) 
หมายเหตุ - 

  
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
   2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได  
   3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน 
   4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือดาวนโหลด
จาก www.dbd.go.th 
   หมายเหตุ  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปน
เหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาวมิ
เชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะ
มอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน  
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/
แจงผล 
 

30 นาที - - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีการเงินรับชําระคาธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาท่ี
บันทึกขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียนพาณิชยใหผูยื่นคําขอ 
 

10 นาที - - 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูขอจด
ทะเบียนพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง) 

2) สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียนบาน
ของผูขอจดทะเบียน
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.) กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

1 0 ฉบับ - 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ
หางหุนสวนหรือบริษัทท่ีระบุวัตถุประสงค
ตามท่ีขอจดทะเบียนพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

0 1 ฉบับ - 

3) (ตนฉบับ) หนังสือใหความยินยอมใหใช
สถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญโดยใหเจาของ
รานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลงนามและใหมี
พยานลงชื่อรับรองอยางนอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ - 

4) สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูให
ความยินยอมเปนเจาบานหรือสําเนาสัญญา
เชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชาหรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอมพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ - 

5) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชประกอบพาณิชย
กิจและสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคียง
โดยสังเขปพรอมลงนามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

6) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ - 

8) สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให
เปนผูจําหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาวจาก
เจาของลิขสิทธิ์ของสินคาท่ีขายหรือใหเชา
หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล
รัษฎากรหรือหลักฐานการซ้ือขายจาก
ตางประเทศพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให
เชาแผนซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศนแผน
วีดิทัศนดีวีดีหรือ
แผนวีดีทัศนระบบ
ดิจิทัลเฉพาะท่ี
เก่ียวกับการ
บันเทิง) 

9) หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของ
เงินทุนและหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบเจาหนาท่ีเพ่ือทําบันทึก
ถอยคําเก่ียวกับขอเท็จจริงของแหลงท่ีมา
ของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนก็ได 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการคาอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซ่ึงประดับดวยอัญ
มณี) 

10) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบ
อาชีพหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด
หรือกรรมการผูมีอํานาจของหางหุนสวน
หรือบริษัทแลวแตกรณี 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการคาอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซ่ึงประดับดวยอัญ
มณี) 

 
16. คาธรรมเนียม 

 1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน ( คําขอละ ) 
คาธรรมเนียม  50 บาท 
หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ 
คาธรรมเนียม  30 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ชองทางการรองเรียนสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบอภาค 

หมายเหตุ – เลขท่ี 66 ม.1 ต.บอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 / สายดวน 055-906191 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

      - 
 

19. หมายเหตุ 
       - 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีพิมพ 05/10/2561 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย ทองชิต  จันทะคุณ 
อนุมัติโดย พีรากร  ราชเพียแกว 
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตําบลบอภาค 


