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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499กรณีผูขอ

จดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา 

หนวยงานท่ีใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณกระทรวง

พาณิชย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ(มาตรา 11) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็

ได 

3. ใหผูประกอบการพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน และ

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือดาวน

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ี

ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร

หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอ โดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผู

ไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับ

มอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานท่ีใหบริการ 
กรุงเทพมหานคร ติดตอ 
(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ใหบริการกับสถานประกอบการทุกแหงท่ีมีท่ีตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท : ติดตอสํานักงานเขต 
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเขต
ไหนใหไปยื่นจดทะเบียน ณ สํานักงานเขตนั้น)/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานท่ีใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
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(หมายเหตุ: -) 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 
157  หมูท่ี  3  ตําบลตะเบาะ 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ 67000 
โทรศัพท.  056-786100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 นาที 

 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีการเงินรับชําระคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาที - 
 

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

15 นาที - 
 

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

10 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ(สําเนาบัตรประจําตัวของผูเปนหุนสวนทุกคน พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง) 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(สําเนาทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลหรือ
กิจการรวมคา 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือผูขอเลขท่ีบาน หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอม
เปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความยินยอม พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานท่ีสําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขป พรอมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 10 บาท (ถามี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

9) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
10) 

 
สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือให
เชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาท่ีขายหรือใหเชา 
หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ
ซ้ือขายจากตางประเทศ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน  ดีวีดี หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิทัล
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง) 

- 

11) 
 

หนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจาหนาท่ีเพ่ือทําบันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณี) 

- 

12) 
 

หลักฐานหรือหนังสือช้ีแจงการประกอบอาชีพหุนสวนจําพวกไม
จํากัดความรับผิด หรือกรรมการผูมีอํานาจของหางหุนสวนหรือ
บริษัท แลวแตกรณี 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณี) 

- 

13) 
 

หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของหางหุนสวนจดทะเบียน (หาง
หุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด แลวแตกรณี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ใชในกรณีเปนกิจการรวมคา) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 

 

 

 

 

 

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

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ 
 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 30 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 157  หมูท่ี  3  ตําบลตะเบาะ อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด

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

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

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

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

5) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 


