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คูมอืสาํหรบัประชาชน: การจดทะเบียนพาณชิย (ตัง้ใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ.ศ. 2499 กรณผีูขอจดทะเบียน

เปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

กระทรวง:มหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน

บุคคลธรรมดา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:จดทะเบียน  

5. กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วของ: 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

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

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา

ดวยทะเบียนพาณิชย 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน

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

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   

9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืน้ทีใ่หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ไมม ี  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0นาที 
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9. ขอมลูสถิต ิ

 จาํนวนเฉลีย่ตอเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีส่ดุ 0  

 จาํนวนคาํขอทีน่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน สพจ. ทก. 01  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

(1) องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

โทรศัพท : 0-4475-6380   โทรสาร 0-4475-6184 

(2) องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

โทรศัพท : 0-4475-6380   โทรสาร 0-4475-6184 

(สถานประกอบการแหงใหญต้ังอยูในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลไหนใหไปย่ืนจดทะเบียนณ

องคการบริหารสวนตําบลนั้น)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหต ุ- 

2) สถานทีใ่หบริการจังหวัดอ่ืนติดตอ 

(1) องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

โทรศัพท : 0-4475-6380   โทรสาร 0-4475-6184 

(2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  

โทรศัพท : 0-4475-6380   โทรสาร 0-4475-6184 

(3) องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

โทรศัพท : 0-7775-6380 

(สถานประกอบการแหงใหญต้ังอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาใหไปเทศบาลหรือ

อบต.หรือเมืองพัทยานั้น)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหต ุ- 

 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข(ถาม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
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1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับต้ังแตวันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งน้ีในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง

ย่ืนเพิ่มเติมโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก

ดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก

ดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 
 

30 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด

ทะเบียน/เจาหนาที่บันทึก

ขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียม

ใบสําคัญการจดทะเบียน/

หนังสือรับรอง/สําเนา

เอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) การลงนาม/ นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที - - 
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

คณะกรรมการมีมติ 
 

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชยใหผูย่ืนคํา

ขอ 
 

ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 60 นาที 

 

14. งานบรกิารนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยนัตวัตน 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบบัจรงิ 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

 

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาํหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

คําขอจดทะเบียน

พาณิชย (แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) 
หนังสือใหความ

ยินยอมใหใช

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิได
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

สถานท่ีต้ัง

สํานักงานแหง

ใหญโดยให

เจาของรานหรือ

เจาของ

กรรมสิทธิ์ลงนาม

และใหมีพยานลง

ชื่อรับรองอยาง

นอย 1 คน 

เปนเจาบาน ) 

3) 

สําเนาทะเบียน

บานท่ีแสดงให

เห็นวาผูใหความ

ยินยอมเปนเจา

บานหรือสําเนา

สัญญาเชาโดยมี

ผูใหความ

ยินยอมเปนผูเชา

หรือเอกสารสิทธิ์

อยางอ่ืนที่ผูเปน

เจาของ

กรรมสิทธิ์เปน

ผูใหความ

ยินยอมพรอมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิได

เปนเจาบาน ) 

4) 

แผนที่แสดง

สถานท่ีซึ่งใช

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานท่ี

- 1 0 ฉบับ - 



6/8 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

สําคัญบริเวณ

ใกลเคียง

โดยสังเขปพรอม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

5) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (ถาม)ี 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(ถามี) พรอมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 

สําเนาหนังสือ

อนุญาตหรือ

หนังสือรับรองให

เปนผูจําหนาย

หรือใหเชาสินคา

ดังกลาวจาก

เจาของลิขสิทธิ์

ของสินคาที่ขาย

หรือใหเชาหรือ

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ตามประมวล

รัษฎากรหรือ

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขายหรือให

เชาแผนซีดีแถบ

บันทึกวีดิทัศน

แผนวีดิทัศนดีวีดี

หรือแผนวีดีทัศน

ระบบดิจิทัล

เฉพาะท่ีเก่ียวกับ

การบันเทิง) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

หลักฐานการซื้อ

ขายจาก

ตางประเทศ

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

8) 

หนังสือชี้แจง

ขอเท็จจริงของ

แหลงที่มาของ

เงินทุนและ

หลักฐานแสดง

จํานวนเงินทุน

หรืออาจมาพบ

เจาหนาที่เพื่อทํา

บันทึกถอยคํา

เก่ียวกับ

ขอเท็จจริงของ

แหลงที่มาของ

เงินทุนพรอม

แสดงหลักฐาน

แสดงจํานวน

เงินทุนก็ได 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการคาอัญมณี

หรือเครื่องประดับ

ซึ่งประดับดวยอัญ

มณี) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบยีน (คําขอละ) 

คาธรรมเนียม50 บาท 

หมายเหต ุ- 

2) คาธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม30 บาท 
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หมายเหต ุ- 

 

17. ชองทางการรองเรยีน 

1) ชองทางการรองเรยีนรองเรียนณชองทางที่ย่ืนคําขอ 

หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรยีนรองเรียนตอองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

หมายเหต(ุ0-4475-6380) 

3) ชองทางการรองเรยีนโทรศัพท : 0-4475-6380 

หมายเหต-ุ 

4) ชองทางการรองเรยีนเว็บไซต  : www.lamkhohong.go.th  

หมายเหต-ุ 

5) ชองทางการรองเรยีนองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

หมายเหต(ุองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 30160) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

1) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

วันทีพ่มิพ 17/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทาํโดย นางสาวฐิตาภา  วงคอินตา 

อนมุตัิโดย นายชิตณรงค  ขอเหน่ียวกลาง 

เผยแพรโดย Lamkhohong.go.th 

 

 

 
 


