
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด อําเภอชมุแพ จังหวัดขอนแกน่ กระทรวงพาณชิย ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคํา
ขอจดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหต ุขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุห ้
ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้
ยืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่
คําขอละทิง้คําขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความ
พร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด 
310 ม.10 ต.วงัหนิลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130  
โทรศพัท:์ 043-462205  
โทรสาร: 043-462205  
เว็บไซต:์ www.wunhidlad.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 60 นาท ี
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสาํคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สาํเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ืน่คําขอ 

10 นาท ี กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สํานกังานแหง่ใหญ ่โดยให้
เจา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนาม และใหม้พียานลงชือ่
รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื
เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

6) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทีสํ่าคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

9) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาต หรอื หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจํ้าหนา่ยหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืใหเ้ชา่ 
หรอื สําเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากร หรอืหลกัฐานการ
ซือ้ขายจากตา่งประเทศ พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 
แถบบนัทกึ วดีทิศัน ์แผน่วดีทิัศน ์ ดวีดี ีหรอืแผน่วดีทีศันร์ะบบดจิทิลั
เฉพาะทีเ่กีย่วกับการบนัเทงิ) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
10) 

 
หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทุนและหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุน หรอื อาจมาพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําบนัทกึถอ้ยคํา
เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดบัดว้ยอญัมณ)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น  (คํ า ข อ ล ะ ) 

 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลววงัหนิลาด 

(หมายเหต:ุ (310 ม.10 ต.วงัหนิลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 
โทรศพัท:์ 043-462205  
โทรสาร: 043-462205  
เว็บไซต:์ www.wunhidlad.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: $ProcedureName  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: $ProcedureOrgName 

ประเภทของงานบรกิาร: $ProcedureType 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: $ProcedureCategory 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  
2)พ.ร.ฎ. กําหนดกจิการเป็นพาณชิยกจิ พ.ศ. 2546  

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



  
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 
  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับแหง่พระราชบญัญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553  
  
6) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
  
7) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้สาํนักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีน
พาณชิย ์(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
  
8) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มูลทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555    
  
9)คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคําขอ
จดทะเบยีนพาณชิย ์ 
  
10)พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  
11) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549  
ระดบัผลกระทบ: $ProcedureImpactTypeName 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: $SupportOrg 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด
ทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


