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คู่มอืส ำหรับประชำชน  :  กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499  

       กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดำ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 

กระทรวง   :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณผีู้ขอจดทะเบียน

เป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส่วนการคลัง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณชิย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

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

3) ประกาศกระทรวงพาณชิย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบั้งคับของกฎหมาย

วา่ด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

4) ประกาศกระทรวงพาณชิย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบั้งคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองแตง่ตัง้พนักงานเจา้หน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองการตัง้ส านักงานทะเบียนพาณิชยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หน้าท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพมิพเ์พื่อใชใ้นการให้บริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2555   

9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ 1/2553  เร่ืองหลักเกณฑ์และวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมภิาค, ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมม่ ี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ  0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สดุ  0  

10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน สพจ. ทก. 01  
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนทีใ่ห้บริกำร   องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (ไมพ่ักเท่ียง) 

หมำยเหต ุ (การช าระค่าธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.) 

  

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจตอ้งย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน 30 วันนับตัง้แตว่ันเร่ิมประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยด์้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยืน่จดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกจิซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมอืช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหนา้ที่หรือดาวนโ์หลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคู่มอืจะเร่ิมนับระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน

คู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังนี้ในกรณท่ีีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมคีวามบกพร่องไมส่มบูรณ์เป็น

เหตุให้ไม่สามารถพจิารณาได้เจา้หน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกลา่วมิ

เชน่น้ันจะถือวา่ผู้ย่ืนค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหนา้ที่และผู้ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ

มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวใหผู้้ย่ืนค าขอหรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจไวเ้ป็ 

หลักฐาน 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล 

3  นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหนา้ที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนยีม 

2  นาที - - 

3) 

การพจิารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/

เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการ

จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/

ส าเนาเอกสาร 

5  นาที - - 

4) การลงนาม/ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ 5นาที - - 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

คณะกรรมการมีมต ิ

 

ลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณิชยใ์ห้ผู้ยื่นค าขอ 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15นาที 

 

13. งำนบริกำรนี้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน 

 

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

2) 

ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือให้ความยินยอมใหใ้ช้

สถานท่ีต้ังส านักงานแห่งใหญ่

โดยให้เจ้าของร้านหรือ

เจ้าของกรรมสทิธ์ิลงนามและ

ให้มีพยานลงชื่อรับรองอยา่ง

น้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณผีู้ประกอบ

พาณิชยกิจมไิด้เป็น

เจ้าบา้น ) 

3) 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้

เห็นว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็น

เจ้าบา้นหรือส าเนาสัญญาเช่า

โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้

- 0 1 ฉบับ (กรณผีู้ประกอบ

พาณิชยกิจมไิด้เป็น

เจ้าบา้น ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

เชา่หรอืเอกสารสิทธ์ิอยา่งอื่น

ท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิเป็น

ผู้ให้ความยนิยอมพร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4) 

แผนที่แสดงสถานท่ีซึ่งใช้

ประกอบพาณิชยกิจและ

สถานท่ีส าคัญบริเวณ

ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลง

นามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 

พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 

บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้รับมอบ

อ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 

ส าเนาหนังสืออนุญาตหรือ

หนังสือรับรองให้เป็นผู้

จ าหนา่ยหรือให้เชา่สินคา้

ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ

ของสนิค้าท่ีขายหรือให้เชา่

หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินตาม

ประมวลรัษฎากรหรือ

หลักฐานการซือ้ขายจาก

ตา่งประเทศพร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

- 0 1 ฉบับ (ใชใ้นกรณีประกอบ

พาณิชยกิจการขาย

หรือให้เชา่แผ่นซีดี

แถบบันทึกวดีิทัศน์

แผ่นวดีิทัศน์ดวีดีี

หรือแผ่นวดีีทัศน์

ระบบดิจิทัลเฉพาะที่

เกี่ยวกับการบันเทิง) 

8) 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของ

แหลง่ท่ีมาของเงินทุนและ

หลักฐานแสดงจ านวนเงินทุน

หรืออาจมาพบเจ้าหนา้ที่เพื่อ

ท าบันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงของแหลง่ท่ีมาของ

เงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน

แสดงจ านวนเงินทุนก็ได ้

- 1 0 ฉบับ (ใชใ้นกรณีประกอบ

พาณิชยกิจการ

ค้าอัญมณหีรือ

เครื่องประดับซึ่ง

ประดับด้วยอัญมณี) 
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15. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 

ค่ำธรรมเนียม    50   บาท 

หมำยเหตุ - 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

ค่ำธรรมเนียม   30   บาท 

หมำยเหตุ - 

 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

หมำยเหต ุ

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

3. ทางไปรษณีย์ (ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซา้ย 

     อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

4. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่  ณ หนา้ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย) 

 

 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) คู่มอืการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

18. หมำยเหต ุ

- 

 

 

 

 

 


