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คูมือสําหรับประชาชน 

ตามพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

กระบวนงาน   :   การจดทะเบียนพาณชิย (ตั้งใหม)  

     ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย พ.ศ. 2499  

     กรณผีูขอจดทะเบยีนเปนบุคคลธรรมดา 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลปะโด  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 

โทรศัพท / โทรสาร 0-73719-826 
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คูมอืสําหรับประชาชน    :    การจดทะเบยีนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย พ.ศ. 2499  

                                      กรณีผูขอจดทะเบยีนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    :    องคการบริหารสวนตําบลปะโด 

กระทรวง   :     กระทรวงพาณชิย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน    :     การจดทะเบยีนพาณิชย (ตัง้ใหม) ตาม  พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย  พ.ศ. 2499  

        กรณผูีขอจดทะเบยีนเปนบุคคลธรรมดา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

3. ประเภทของงานบรกิาร   :    กระบวนงานบรกิารที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

                 (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร  :    จดทะเบยีน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืท่ีเกี่ยวของ  : 

1) กฎกระทรวงพาณชิยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบียนพาณชิย พ.ศ. 2499 

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

3) ประกาศกระทรวงพาณชิย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง กําหนดพาณชิยกจิที่ไมอยูภายใตบังคับ 

ของกฎหมายวาดวยทะเบยีนพาณชิย 

4) ประกาศกระทรวงพาณชิย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกจิที่ไมอยูภายใตบังคับ 

แหงพระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิย พ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณชิย เรื่อง ใหผูประกอบพาณชิยกิจตองจดทะเบยีนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณชิย เรื่อง แตงตัง้พนักงานเจาหนาที่และนายทะเบยีนพาณชิย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณชิย เรื่อง การตัง้สํานักงานทะเบียนพาณชิยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 

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

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพมิพเพื่อใชในการใหบรกิารขอมูลทะเบยีนพาณิชย 

พ.ศ. 2555   

9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑและวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณิชย

และเลขคําขอจดทะเบยีนพาณชิย 

10) พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิยพ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549 
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6. ระดับผลกระทบ :  บรกิารที่มคีวามสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบรกิาร :  สวนภูมภิาค, ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ / ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา           ไมม ี  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0     นาที 

9. ขอมูลสถิต ิ

จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน  0  

  จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

  จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน สพจ. ทก. 01  

11. ชองทางการใหบรกิาร  

 

 

องคการบรหิารสวนตําบล (อบต.)  ตดิตอไดที่ 

ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลปะโด  หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตาน ี94140 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7333-0955 

(สถานประกอบการแหงใหญตัง้อยูในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล หรอื อบต.   

ใหไปเทศบาล หรอื อบต. นั้น)  /  ตดิตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบรกิารวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  

ตัง้แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เง่ือนไข (ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 1. ผูประกอบพาณชิยกจิตองยื่นขอจดทะเบยีนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตัง้แตวันเริ่มประกอบกจิการ 

     (มาตรา 11) 

     2. ผูประกอบพาณิชยกจิสามารถยื่นจดทะเบยีนพาณชิยดวยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผูอื่น 

        ยื่นจดทะเบยีนแทนก็ได 

     3. ใหผูประกอบพาณชิยกจิซึ่งเปนเจาของกจิการเปนผูลงลายมอืช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบยีน 

         และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบยีน 

      4. แบบพมิพคําขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจ สามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่  

         หรอืดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ     ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูมอืจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน

ตามที่ระบุไวในคูมอืประชาชนเรยีบรอยแลว ทัง้นี้ ในกรณทีี่คําขอหรอืเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรอื  

มคีวามบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพจิารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทกึความบกพรองของ

รายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเตมิ โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไข และ/หรอื 
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ยื่นเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทกึดังกลาว มเิชนนัน้จะถอืวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ 

โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรอืผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทกึ 

ความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรอืผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอนการ

บรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบยีนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 

30 นาท ี - - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่การเงินรับ 

ชําระคาธรรมเนยีม 

5 นาที - - 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน/

เจาหนาที่บันทกึขอมูลเขาระบบ/

จัดเตรยีมใบสําคัญการจด

ทะเบียน/หนังสอืรับรอง/ 

สําเนาเอกสาร 

15 นาที - - 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 

 

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและ 

ลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย 

ใหผูยื่นคําขอ 

10 นาท ี - - 

ระยะเวลาดําเนินการ  รวม 60 นาท ี

 

14. งานบรกิารน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยนืยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง) 

2) สําเนาทะเบยีน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

1) คําขอจดทะเบยีนพาณชิย 

(แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกจิ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสอืใหความยนิยอมใหใช

สถานที่ตัง้สํานักงานแหงใหญ

โดยใหเจาของรานหรอื

เจาของกรรมสทิธิ์ลงนาม 

และใหมพียานลงช่ือรับรอง

อยางนอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณี 

ผูประกอบ

พาณชิยกจิ

มไิดเปน 

เจาบาน ) 

3) สําเนาทะเบยีนบานที่แสดงให

เห็นวาผูใหความยนิยอมเปน

เจาบานหรอืสําเนาสัญญา

เชาโดยมผูีใหความยนิยอม

เปนผูเชาหรอืเอกสารสทิธิ์

อยางอื่นที่ผูเปนเจาของ

กรรมสทิธิ์เปนผูใหความ

ยนิยอมพรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณี 

ผูประกอบ

พาณชิยกจิ

มไิดเปน 

เจาบาน ) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

4) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช

ประกอบพาณชิยกจิและ

สถานที่สําคัญบรเิวณ

ใกลเคยีงโดยสังเขปพรอม 

ลงนามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสอืมอบอํานาจ (ถามี) 

พรอมปดอากรแสตมป  

10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) สําเนาหนังสอือนุญาตหรอื

หนังสอืรับรองใหเปนผู

จําหนายหรอืใหเชาสนิคา

ดังกลาวจากเจาของลขิสทิธิ์

ของสนิคาที่ขายหรอืใหเชา

หรอืสําเนาใบเสร็จรับเงนิตาม

ประมวลรัษฎากรหรอื

หลักฐานการซื้อขายจาก

ตางประเทศพรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบ

พาณชิย

กจิการขาย

หรอืใหเชา

แผนซดีแีถบ

บันทกึวดีิ

ทัศนแผนวดีิ

ทัศนดวีดีี

หรอืแผนวดีี

ทัศนระบบ

ดจิิทัล

เฉพาะที่

เกี่ยวกับการ

บันเทงิ) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

8) หนังสอืช้ีแจงขอเท็จจริงของ

แหลงที่มาของเงินทุนและ

หลักฐานแสดงจํานวนเงนิทุน

หรอือาจมาพบเจาหนาที่เพื่อ

ทําบันทกึถอยคําเกี่ยวกับ

ขอเท็จจรงิของแหลงที่มาของ

เงนิทุนพรอมแสดงหลักฐาน

แสดงจํานวนเงินทุนก็ได 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบ

พาณชิย

กจิการ

คาอัญมณี

หรอื

เครื่องประดั

บซึ่งประดับ

ดวยอัญมณี) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบยีน (คําขอละ) 

คาธรรมเนียม  50  บาท 

หมายเหตุ  - 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม   30 บาท 

หมายเหตุ  - 

17. ชองทางการรองเรยีน 

1) ชองทางการรองเรยีนรองเรยีน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ 

ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลปะโด  หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตาน ี94140 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7333-0955 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรยีนรองเรยีนตอกองทะเบยีนธุรกจิ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 

หมายเหตุ (0-2547-4446-7 ) 

3) ชองทางการรองเรยีนโทรศัพท : Call Center 1570 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรยีนเว็บไซต  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ- 
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5) ชองทางการรองเรยีนศูนยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th  

              / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

1) คูมอืการกรอกเอกสาร     - 

 

 

19. หมายเหต ุ      - 

วันท่ีพมิพ 17/08/2558 

สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลปะโด 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 

 

 


