
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 

2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญั คณะบุคคล และกจิกำรรว่มคำ้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจังหวัดล าพนู กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วัน นับตัง้แตวั่นเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 

 

2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบการพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีน และเอกสารประกอบ

ค าขอจดทะเบยีน 

 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืดาวน์โหลดจาก 

www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้

ยืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ ืน่

ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความ

พรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยาบ 
399 ม.14 ต.หว้ยยาบ อ.บา้นธ ิจ.ล าพนู 51180 

โทรศพัท ์0 5398 4159 
www.huaiyab.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยาบ 
399 ม.14 ต.หว้ยยาบ อ.บา้นธ ิจ.ล าพนู 51180 
โทรศพัท ์0 5398 4159 

www.huaiyab.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอ
บา้นธ ิจังหวัดล าพนู 

 

2) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่ันทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบส าคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอ
บา้นธ ิจังหวัดล าพนู 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอ
บา้นธ ิจังหวัดล าพนู 

 

4) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอ
บา้นธ ิจังหวัดล าพนู 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน พรอ้มลงนาม
รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน พรอ้มลงนาม
รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืหรอืสญัญำจดัต ัง้หำ้งหุน้สว่นสำมญัหรอืคณะบุคคลหรอื

กจิกำรรว่มคำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญ ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นเจำ้บำ้น

หรอืผูข้อเลขทีบ่ำ้น หรอืส ำเนำสญัญำเชำ่โดยมผีูใ้หค้วำมยนิยอม
เป็นผูเ้ชำ่ หรอืเอกสำรสทิธ ิอ์ยำ่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธ ิเ์ป็น
ผูใ้หค้วำมยนิยอม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญแ่ละสถำนทีส่ ำคญับรเิวณ

ใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนำมรบัรองเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ ตดิอำกรแสตมป์ 10 บำท (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มลงนำม

รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

10) 
 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำต หรอื หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ ำหนำ่ยหรอืให้
เชำ่สนิคำ้ดงักลำ่วจำกเจำ้ของลขิสทิธ ิข์องสนิคำ้ทีข่ำยหรอืใหเ้ชำ่ 

หรอื ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิตำมประมวลรษัฎำกร หรอืหลกัฐำนกำร
ซือ้ขำยจำกตำ่งประเทศ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผ่นซดี ี 
แถบบนัทกึ วดีทิัศน ์แผน่วดีทิัศน์  ดวีดี ีหรอืแผน่วดีทีัศน์ระบบดจิทิัล

เฉพาะทีเ่กีย่วกับการบันเทงิ) 

- 

11) 
 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่ำของเงนิทนุและหลกัฐำน
แสดงจ ำนวนเงนิทนุ หรอื อำจมำพบเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ท ำบนัทกึถอ้ยค ำ
เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่ำของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐำน

แสดงจ ำนวนเงนิทนุก็ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดับดว้ยอัญมณ)ี 

- 

12) 
 

หลกัฐำนหรอืหนงัสอืชีแ้จงกำรประกอบอำชพีหุน้สว่นจ ำพวกไม่
จ ำกดัควำมรบัผดิ หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของหำ้งหุน้สว่นหรอื

บรษิทั แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดับดว้ยอัญมณ)ี 

- 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองรำยกำรจดทะเบยีนของหำ้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 
(หำ้งหุน้สว่นสำมญันติบุิคคล หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั บรษิทัจ ำกดั หรอื

บรษิทัมหำชนจ ำกดั แลว้แตก่รณี) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีเป็นกจิการรว่มคา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรจดทะเบยีน (ค ำขอละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

2) ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม ค ั ด ส ำ เ น ำ เ อ ก ส ำ ร ชุ ด ล ะ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยาบ 399 ม.14 ต.หว้ยยาบ อ.บา้นธ ิจ.ล าพนู 51180 
(หมายเหต:ุ -)  

2) โทร 0 5398 4159 
(หมายเหต:ุ ( 

))  
3) www.Huaiyab.go,th 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้ง

หุน้สว่นสามัญ คณะบคุคล และกจิการรว่มคา้  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: จดทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  

2)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้ังคับของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 
  

3)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบัญญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  

4)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553  
  
5) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552  

  
6) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีน
พาณชิย ์(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2553   

  
7) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555    
  

8)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ
จดทะเบยีนพาณชิย ์ 

  
9) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549  
  

10)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ
จดทะเบยีนพาณชิยจั์งหวัดบงึกาฬ  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
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