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คู่มือสาํหรับประชาชน:  การจดทะเบยีนพาณิชย์  (ตัง้ใหม่)  ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499  กรณีผู้

ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

กระทรวง:  กระทรวงพาณิชย์ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:  การจดทะเบียนพาณิชย์  (ตัง้ใหม)่  ตาม  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  2499  

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

3. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูภิาค  และสว่นท้องถ่ิน  

(กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:  จดทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต  หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์  ฉบบัท่ี  3  (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  2499 

2) พ.ร.ฎ.  กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ  พ.ศ.  2546 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบบัท่ี  83  (พ.ศ. 2515)  เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมาย

วา่ด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบบัท่ี  93  (พ.ศ. 2520)  เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัแห่ง

พระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ืองให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบยีนพาณิชย์  (ฉบบัท่ี 11)  พ.ศ.  2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ืองแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ี  และนายทะเบียนพาณิชย์  (ฉบบัท่ี 8)  พ.ศ.  2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ืองการตัง้สํานกังานทะเบียนพาณิชย์แตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ี  และนายทะเบียน

พาณิชย์  (ฉบบัท่ี 9)  พ.ศ.  2552  และ  (ฉบบัท่ี 10)  พ.ศ.  2553  

8) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ืองกําหนดแบบพมิพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมลูทะเบยีนพาณิชย์ 

พ.ศ.  2555  

9) คําสัง่สํานกังานกลางทะเบยีนพาณิชย์  ท่ี  1/2553  เร่ืองหลกัเกณฑ์  และวิธีการกําหนดเลขทะเบยีนพาณิชย์

และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

10) พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  2499 

11) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ืองกําหนดแบบพมิพ์  พ.ศ.  2549 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา  ไมมี่  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  60  นาที 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน  0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด  0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด  0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน  การจดทะเบียนพาณิชย์  (ตัง้ใหม)่  ตาม   พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย์  พ.ศ.  2499  

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา  

11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  /  ตดิตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์  (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด)  

ตัง้แตเ่วลา  08:30 - 16:30  น.  (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  (ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

   1.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30วนันบัตัง้แตว่นัเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

   2.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทน 

ก็ได้ 

   3.  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

   4.  แบบพิมพ์คําขอจดทะเบยีน  (แบบ ทพ.)  หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

หรือดาวน์โหลดจาก   www.dbd.go.th 

   หมายเหต ุ ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุ

ไว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน  และ / หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข  และ / หรือย่ืนเอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดในบนัทกึดงักลา่วมิเช่นนัน้จะถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอละทิง้คําขอโดยเจ้าหน้าท่ี  และผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะ

ลงนามบนัทกึดงักลา่ว  และจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

30 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ

คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

5 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด

ทะเบยีน/เจ้าหน้าท่ีบนัทกึ

ข้อมลูเข้าระบบ/จดัเตรียม

ใบสําคญัการจดทะเบียน/

หนงัสือรับรอง/สําเนา

เอกสาร 
 

15 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

15 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม / มอบใบ

ทะเบยีนพาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอ 
 

10 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

10 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม    60   นาที 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

 ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอจดทะเบยีน

พาณิชย์  

(แบบ ทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือให้ความ

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ีตัง้

สํานกังานแหง่

ใหญ่โดยให้

เจ้าของร้าน 

หรือเจ้าของ

กรรมสทิธ์ิลงนาม

และให้มีพยานลง

ช่ือรับรองอยา่ง

น้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน  

3) 

สําเนาทะเบียน

บ้านท่ีแสดงให้

เห็นวา่ผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้าน หรือสําเนา

สญัญาเช่าโดยมี

ผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นผู้ เช่า

หรือเอกสารสทิธ์ิ

อยา่งอ่ืนท่ีผู้ เป็น

เจ้าของ

กรรมสทิธ์ิเป็น

ผู้ให้ความ

ยินยอมพร้อมลง

- 0 1 ฉบบั กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน  
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

4) 

แผนท่ีแสดง

สถานท่ีซึง่ใช้

ประกอบพาณิชย

กิจ  และสถานท่ี

สําคญับริเวณ

ใกล้เคียง

โดยสงัเขปพร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

7) 

สําเนาหนงัสือ

อนญุาตหรือ

หนงัสือรับรองให้

เป็นผู้ จําหน่าย

หรือให้เชา่สนิค้า

ดงักลา่วจาก

เจ้าของลขิสทิธ์ิ

- 0 1 ฉบบั ใช้ในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขายหรือให้

เช่าแผน่ซีดีแถบ

บนัทกึวีดทิศัน์

แผน่วีดทิศัน์ดีวีดี

หรือแผน่วีดีทศัน์
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของสนิค้าท่ีขาย

หรือให้เชา่ 

หรือสําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ตามประมวล

รัษฎากรหรือ

หลกัฐานการซือ้

ขายจาก

ตา่งประเทศ

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

ระบบดจิิทลั

เฉพาะท่ีเก่ียวกบั

การบนัเทิง 

8) 

หนงัสือชีแ้จง

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ท่ีมาของ

เงินทนุ  และ

หลกัฐานแสดง

จํานวนเงินทนุ

หรืออาจมาพบ

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือทํา

บนัทกึถ้อยคํา

เก่ียวกบั

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ท่ีมาของ

เงินทนุพร้อม

แสดงหลกัฐาน

แสดงจํานวน

เงินทนุก็ได้ 

- 1 0 ฉบบั ใช้ในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการค้าอญัมณี

หรือเคร่ืองประดบั

ซึง่ประดบัด้วย 

อญัมณี 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาํขอละ) 

ค่าธรรมเนียม  50  บาท 

หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนียม  30   บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  034-845050 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ กทม. 10300) 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

 คูมื่อการกรอกเอกสาร 

19. หมายเหตุ 

            - 

 

วันที่พมิพ์ 14/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่

อําเภอเมืองสมทุรสาครจงัหวดั

สมทุรสาครสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


