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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่)  
ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : เทศบำลต ำบลบะหว้ำ  อ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง :  กระทรวงมหำดไทย  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499  

                      กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน :  เทศบำลต ำบลบะหว้ำ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบรกิำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถ่ิน  

                               (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน 
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่งก าหนดพาณิชยกิจที่ไมอ่ยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

ทะเบียนพาณิชย์ 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผูป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตัง้ส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพเ์พื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555   
9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพพ์.ศ. 2549 

 
6. ระดับผลกระทบ : บรกิำรทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร : ท้องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ  -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   - นำที 
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9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  -   
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด  -   
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด  -   
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499  

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ กองคลังเทศบำลต ำบลบะหว้ำ ส ำเนำคู่มือประชำชน 06/08/2015 09:19  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการกรุงเทพมหานครติดต่อ 
(1) ส านักงานเศรษฐกจิการคลังกรงุเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งทีม่ีที่ตั้งอยู่ในกรงุเทพมหานคร) หรอื 
(2) ส านักงานเขตกรงุเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพื้นทีร่ับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียนณส านักงานเขตน้ัน) / 
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการจงัหวัดอื่นติดต่อ 
(1) เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร. 0-4270-4934  
www.bawalocal.go.th 
(2) องค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.) โทรศัพท์ : ติดต่อ อบต.  
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพื้นทีร่ับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรอือบต.
หรือเมืองพัทยานั้น)/ติดตอ่ด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  1. ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพำณิชย์ภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจกำร  (มำตรำ 11) 
 2. ผู้ประกอบพำณิชยกิจสำมำรถยื่นจดทะเบียนพำณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ ำนำจใหผู้้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 3. ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรเป็นผูล้งลำยมือช่ือรับรองรำยกำรในค ำขอจดทะเบียนและเอกสำร
ประกอบค ำขอจดทะเบียน 
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 4. แบบพิมพ์ค ำขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรอืหนงัสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอได้จำกพนกังำนเจ้ำหน้ำที่หรือดำวน์โหลด
จำก www.dbd.go.th 
 
  หมำยเหต ุ: ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนบัระยะเวลำต้ังแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้
ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้วทัง้นี้ในกรณีที่ค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพรอ่งไมส่มบูรณ์เป็น
เหตุให้ไมส่ำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำทีจ่ะจัดท ำบันทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่น
เพิ่มเตมิโดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพิม่เติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดงักล่ำวมิ
เช่นน้ันจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะ
มอบส ำเนำบันทึกควำมพร่องดังกล่ำวใหผู้้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รบัมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

นำยทะเบียนตรวจพจิำรณำ
เอกสำร/แจ้งผล 
 

30 นำท ี กองบริกำรจด
ทะเบียนธุรกจิ 

(กองคลังเทศบำล
ต ำบลบะหว้ำ) 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับช ำระ
ค่ำธรรมเนียม 
 

5 นำท ี กองบริกำรจด
ทะเบียนธุรกจิ 

(กองคลังเทศบำล
ต ำบลบะหว้ำ) 

3) กำรพิจำรณำ 
 

นำยทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมลูเข้ำ
ระบบ/จัดเตรียมใบส ำคัญ
กำรจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/ส ำเนำเอกสำร 
 

15 นำท ี กองบริกำรจด
ทะเบียนธุรกจิ 

(กองคลังเทศบำล
ต ำบลบะหว้ำ) 

4) กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมต ิ
 

นำยทะเบียนตรวจเอกสำร
และลงนำม/มอบใบทะเบียน
พำณิชย์ให้ผู้ยื่นค ำขอ 
 

10 นำท ี กองบริกำรจด
ทะเบียนธุรกจิ 

(กองคลังเทศบำล
ต ำบลบะหว้ำ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 60 นำที 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
      ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอนและระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว 15 นำที 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง - 1 ฉบับ (พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 
2) ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

กรมกำรปกครอง - 1 ฉบับ (พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) ค ำขอจดทะเบียน
พำณิชย์ (แบ
บทพ.) 

กรมพฒันำธุรกจิ
กำรค้ำ 

1 - ฉบับ - 

2) หนังสือให้ควำม
ยินยอมให้ใช้
สถำนที่ตั้ง
ส ำนักงำนแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้ำของร้ำนหรือ
เจ้ำของกรรมสิทธ์ิ
ลงนำมและใหม้ี
พยำนลงช่ือ
รับรองอย่ำงน้อย 
1 คน 

- 1 - ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พำณิชยกิจมิได้เป็น

เจ้ำบ้ำน ) 

3) ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนที่แสดงให้
เห็นว่ำผู้ให้ควำม

- - 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พำณิชยกิจมิได้เป็น

เจ้ำบ้ำน ) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ยินยอมเปน็เจ้ำ
บ้ำนหรอืส ำเนำ
สัญญำเช่ำโดยมี
ผู้ให้ควำมยินยอม
เป็นผู้เช่ำหรือ
เอกสำรสิทธ์ิอย่ำง
อื่นที่ผูเ้ป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิเป็น
ผู้ให้ควำมยินยอม
พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

4) แผนที่แสดง
สถำนที่ซึ่งใช้
ประกอบพำณิชย
กิจและสถำนที่
ส ำคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนำมรับรอง
เอกสำร 

- 1 - ฉบับ - 

5) หนังสือมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) 
พร้อมปิดอำกร
แสตมป์ 10 บำท 

- 1 - ฉบับ - 

6) ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัว
ประชำชนของ
ผู้รบัมอบอ ำนำจ 
(ถ้ำมี) พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

กรมกำรปกครอง - 1 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

7) ส ำเนำหนงัสือ
อนุญำตหรือ
หนังสือรบัรองให้
เป็นผู้จ ำหน่ำย
หรือให้เช่ำสินค้ำ
ดังกล่ำวจำก
เจ้ำของลิขสทิธ์ิ
ของสินค้ำที่ขำย
หรือให้เช่ำหรือ
ส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงิน
ตำมประมวล
รัษฎำกรหรือ
หลักฐำนกำรซื้อ
ขำยจำก
ต่ำงประเทศ
พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

- - 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรขำยหรอืให้
เช่ำแผ่นซีดีแถบ

บันทึกวีดิทัศน์แผ่น
วีดิทัศน์ดีวีดีหรือ

แผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพำะที่
เกี่ยวกับกำร

บันเทงิ) 

8) หนังสือช้ีแจง
ข้อเท็จจรงิของ
แหล่งที่มำของ
เงินทุนและ
หลักฐำนแสดง
จ ำนวนเงินทุน
หรืออำจมำพบ
เจ้ำหน้ำที่เพือ่ท ำ
บันทึกถ้อยค ำ
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจรงิของ
แหล่งที่มำของ
เงินทุนพร้อม

- 1 - ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรค้ำอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอญั

มณ)ี 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

แสดงหลักฐำน
แสดงจ ำนวน
เงินทุนก็ได ้

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 

ค่ำธรรมเนียม  50 บำท 
หมำยเหตุ  - 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
ค่ำธรรมเนียม  30 บำท 
หมำยเหตุ  - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนร้องเรียนณช่องทำงที่ยื่นค ำขอ  เทศบำลต ำบลบะหว้ำ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 

47170  โทร/โทรสำร. 042-704934  หรือเว็บไซต์ www.bawalocal.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกจิกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ 
หมายเหตุ (0-2547-4446-7 ) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนเว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริกำรประชำชนส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

   -  ค ำขอจดทะเบียน  (แบบ ทพ.) 
  
19. หมำยเหต ุ
          - 
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