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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผู

ขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

หนวยงานท่ีใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ อาํเภอเมืองเพชรบรูณ จังหวัดเพชรบรูณกระทรวง

พาณิชย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันเริ่มประกอบกิจการ(มาตรา 11) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน และเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งน้ี ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไม

สมบรูณ เปนเหตุใหไมสามารถพจิารณาได เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรอืย่ืนเอกสารเพิม่เติมภายในระยะเวลาที่

กําหนดในบันทกึดังกลาว มิเชนน้ันจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิง้คําขอ โดยเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอหรอืผูไดรบัมอบอํานาจ

จะลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผูไดรบัมอบอํานาจไวเปน

หลักฐาน 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) 
กรุงเทพมหานคร ติดตอ 
(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท : 02-224-1916 หรอื 02-225-1945 
(ใหบริการกับสถานประกอบการทุกแหงทีม่ีที่ต้ังอยูใน
กรุงเทพมหานคร) หรอื 
(2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท : ติดตอสํานักงานเขต 
(สถานประกอบการแหงใหญต้ังอยูในพื้นทีร่ับผิดชอบของเขต
ไหนใหไปย่ืนจดทะเบียน ณ สํานักงานเขตน้ัน)/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบรกิารวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
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(หมายเหตุ: -) 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 
157  หมูที่  3  ตําบลตะเบาะ 
อําเภอเมืองเพชรบรูณ  จังหวัดเพชรบรูณ 67000 
โทรศัพท.  056-786100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 นาท ี

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจงผล 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาท ี - 
 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาที่บันทึกขอมลูเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สําเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาท ี - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูย่ืนคําขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพฒันาธุรกจิการคา 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 

กรมการปกครอง 



3 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ(สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(สําเนาทะเบียนบานของผูรับผิดชอบในการประกอบกิจการ
ในประเทศ พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญ โดยให
เจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิล์งนาม และใหมีพยานลงชื่อ
รับรองอยางนอย 1 คน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือผูขอเลขท่ีบาน หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอม
เปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความยินยอม พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

แผนท่ีแสดงท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญและสถานท่ีสําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขป พรอมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซึ่งมีรายการ
เก่ียวกับชื่อ วัตถุท่ีประสงค ทุน ท่ีต้ังสํานักงาน รายชื่อกรรมการ 
และอํานาจกรรมการ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(หากเปนเอกสารทีท่ําข้ึนในตางประเทศ จะตองมคํีารับรอง
ของโนตารีพบัลิคหรือบุคคลซึง่กฎหมายของประเทศน้ันๆ ต้ังใหเปนผู
มีอํานาจรบัรองเอกสารพรอมดวยคํารบัรองของเจาหนาที่กงสุลหรือ
สถานทูตไทย) 

- 

8) 
 

หนังสือแตงต้ังผูรับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทย 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ(หากเปนเอกสารทีท่ําข้ึนในตางประเทศ จะตองมคํีารับรอง
ของโนตารีพบัลิคหรือบุคคลซึง่กฎหมายของประเทศน้ันๆต้ังใหเปนผูมี
อํานาจรบัรองเอกสารพรอมดวยคํารับรองของเจาหนาที่กงสลุหรือ
สถานทูตไทย) 

9) 
 

ใบอนุญาตทํางานของผูรับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทย 
(กรณีเปนบุคคลตางดาว) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

10) 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว หรือหนังสือรับรองการใช
สิทธิตามสนธิสัญญา (ถาม)ี 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

11) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

12) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

13) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือให
เชาสินคาดังกลาวจากเจาของลขิสิทธิ์ของสินคาท่ีขายหรอืใหเชา 
หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ
ซื้อขายจากตางประเทศ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน  ดีวีดี หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจทิัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทงิ) 

- 

14) 
 

หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจาหนาท่ีเพ่ือทําบันทึกถอยคํา
เก่ียวกับขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได 
ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



5 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึง่ประดับดวยอญัมณี) 

15) 
 

หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุนสวนจําพวกไม
จํากัดความรับผิด หรือกรรมการผูมีอํานาจของหางหุนสวนหรือ
บริษัท แลวแตกรณี 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึง่ประดับดวยอญัมณี) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 30 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 157  หมูที่  3  ตําบลตะเบาะ อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด

เพชรบรูณ 67000 โทรศัพท.  056-786100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 
(หมายเหตุ: -) 

2) รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกจิ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7)) 

3) โทรศัพท : Call Center 1570 
(หมายเหตุ: -) 

4) เว็บไซต  : www.dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 
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แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 


