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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนกปปักด องค์ปำรบริหำรส่วนต ำบัโนนเพ็ด อ ำเภอประทำย จกงหวกดนครรำชสีมำ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : ปำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตก้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 ปรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น

บุคคัธรรมดำ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส ำนกปปักด องค์ปำรบริหำรส่วนต ำบัโนนเพ็ด อ ำเภอประทำย จกงหวกดนครรำชสีมำ 
3. ประเภทของงานบริการ : ประบวนงำนบริปำรที่ให้บริปำรในส่วนภูมิภำคแัะส่วนท้องถิ่น (ประบวนงำนบริปำรที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

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

ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 

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

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

  
6. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภำค, ท้องถิ่น  
7. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 โทรศัพท์, โทรสาร 0-4498-1414  / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น.   
(ไม่มีพักเท่ียง) 
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8. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประปอบพำณิชยปิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพำณิชย์ภำยใน 30 วกนนกบตก้งแต่วกนเริ่มประปอบปิจปำร  (มำตรำ 11) 
2. ผู้ประปอบพำณิชยปิจสำมำรถยื่นจดทะเบียนพำณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนป็ได้ 
3. ให้ผู้ประปอบพำณิชยปิจซึ่งเป็นเจ้ำของปิจปำรเป็นผู้ังัำยมือชื่อรกบรองรำยปำรในค ำขอจดทะเบียนแัะเอปสำรประปอบ
ค ำขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค ำขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนกงสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอได้จำปพนกปงำนเจ้ำหน้ำที่หรือดำวน์โหัดจำป 
www.dbd.go.th 
หมำยเหตุขก้นตอนปำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนกบระยะเวัำตก้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอปสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแั้วทก้งนี้ในปรณีท่ีค ำขอหรือเอปสำรหักปฐำนไม่ครบถ้วนแัะ/หรือมีควำมบปพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจกดท ำบกนทึปควำมบปพร่องของรำยปำรเอปสำรหรือเอปสำรหักปฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดย
ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินปำรแป้ไขแัะ/หรือยื่นเอปสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวัำที่ป ำหนดในบกนทึปดกงปั่ำวมิเช่นนก้นจะถือว่ำ
ผู้ยื่นค ำขอัะทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่แัะผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รกบมอบอ ำนำจจะังนำมบกนทึปดกงปั่ำวแัะจะมอบส ำเนำบกนทึป
ควำมพร่องดกงปั่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รกบมอบอ ำนำจไว้เป็นหักปฐำน 
 
9. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
ปำรตรวจสอบเอปสำร 
 

นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำ
เอปสำร/แจ้งผั 
 

30 นำที ส ำนกปปักด - 

2) 
ปำรตรวจสอบเอปสำร 
 

เจ้ำหน้ำที่ปำรเงินรกบช ำระ
ค่ำธรรมเนียม 
 

5 นำที ส ำนกปปักด - 

3) 

ปำรพิจำรณำ 
 

นำยทะเบียนรกบจดทะเบียน/
เจ้ำหน้ำที่บกนทึปข้อมูัเข้ำ
ระบบ/จกดเตรียมใบส ำคกญ
ปำรจดทะเบียน/หนกงสือ
รกบรอง/ส ำเนำเอปสำร 
 

15 นำที ส ำนกปปักด - 

4) 

ปำรังนำม/
คณะปรรมปำรมีมติ 
 

นำยทะเบียนตรวจเอปสำร
แัะังนำม/มอบใบทะเบียน
พำณิชย์ให้ผู้ยื่นค ำขอ 
 

10 นำที ส ำนกปปักด - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นำที 
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10. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
10.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บกตรประจ ำตกว
ประชำชน 

ปรมปำรปปครอง 0 1 ฉบกบ (พร้อมังนำม
รกบรองส ำเนำ
ถูปต้อง) 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

ปรมปำรปปครอง 0 1 ฉบกบ (พร้อมังนำม
รกบรองส ำเนำ
ถูปต้อง) 

 
10.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค ำขอจดทะเบียน
พำณิชย์ (แบ
บทพ.) 

ปรมพกฒนำธุรปิจ
ปำรค้ำ 

1 0 ฉบกบ - 

2) 

หนกงสือให้ควำม
ยินยอมให้ใช้
สถำนที่ตก้ง
ส ำนกปงำนแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้ำของร้ำนหรือ
เจ้ำของปรรมสิทธิ์
ังนำมแัะให้มี
พยำนังชื่อ
รกบรองอย่ำงน้อย 
1 คน 

- 1 0 ฉบกบ (ปรณผีู้ประปอบ
พำณิชยปิจมิได้เป็น
เจ้ำบ้ำน ) 

3) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนที่แสดงให้
เห็นว่ำผู้ให้ควำม
ยินยอมเป็นเจ้ำ
บ้ำนหรือส ำเนำ
สกญญำเช่ำโดยมี

- 0 1 ฉบกบ (ปรณีผู้ประปอบ
พำณิชยปิจมิได้เป็น
เจ้ำบ้ำน ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ให้ควำมยินยอม
เป็นผู้เช่ำหรือ
เอปสำรสิทธิ์อย่ำง
อ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของ
ปรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ควำมยินยอม
พร้อมังนำม
รกบรองส ำเนำ
ถูปต้อง 

4) 

แผนที่แสดง
สถำนที่ซึ่งใช้
ประปอบพำณิชย
ปิจแัะสถำนที่
ส ำคกญบริเวณ
ใปั้เคียง
โดยสกงเขปพร้อม
ังนำมรกบรอง
เอปสำร 

- 1 0 ฉบกบ - 

5) 

หนกงสือมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) 
พร้อมปิดอำปร
แสตมป์ 10 บำท 

- 1 0 ฉบกบ - 

6) 

ส ำเนำบกตร
ประจ ำตกว
ประชำชนของ
ผู้รกบมอบอ ำนำจ 
(ถ้ำมี) พร้อมัง
นำมรกบรองส ำเนำ
ถูปต้อง 

ปรมปำรปปครอง 0 1 ฉบกบ - 

7) 
ส ำเนำหนกงสือ
อนุญำตหรือ
หนกงสือรกบรองให้

- 0 1 ฉบกบ (ใช้ในปรณี
ประปอบพำณิชย
ปิจปำรขำยหรือให้
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เป็นผู้จ ำหน่ำย
หรือให้เช่ำสินค้ำ
ดกงปั่ำวจำป
เจ้ำของัิขสิทธิ์
ของสินค้ำที่ขำย
หรือให้เช่ำหรือ
ส ำเนำ
ใบเสร็จรกบเงิน
ตำมประมวั
รกษฎำปรหรือ
หักปฐำนปำรซื้อ
ขำยจำป
ต่ำงประเทศ
พร้อมังนำม
รกบรองส ำเนำ
ถูปต้อง 

เช่ำแผ่นซีดีแถบ
บกนทึปวีดิทกศน์แผ่น
วีดิทกศน์ดีวีดีหรือ
แผ่นวีดีทกศน์ระบบ
ดิจิทกัเฉพำะที่
เปี่ยวปกบปำร
บกนเทิง) 

8) 

หนกงสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงของ
แหั่งที่มำของ
เงินทุนแัะ
หักปฐำนแสดง
จ ำนวนเงินทุน
หรืออำจมำพบ
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือท ำ
บกนทึปถ้อยค ำ
เปี่ยวปกบ
ข้อเท็จจริงของ
แหั่งที่มำของ
เงินทุนพร้อม
แสดงหักปฐำน
แสดงจ ำนวน
เงินทุนป็ได้ 

- 1 0 ฉบกบ (ใช้ในปรณี
ประปอบพำณิชย
ปิจปำรค้ำอกญมณี
หรือเครื่องประดกบ
ซึ่งประดกบด้วยอกญ
มณี) 
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11. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 
ค่าธรรมเนียม 50 บำท 
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม 30 บำท 
 

12. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ที่ท ำปำรองค์ปำรบริหำรส่วนต ำบัโนนเพ็ด อ ำเภอประทำย จกงหวกดนครรำชสีมำ 

หมายเหตุ (โทร,โทรสาร 0-4498-1414 / เว็บไซต์ www.nonped.go.th) 
 

 


