
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์
พ.ศ.2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลตําบลร่อนพบิลูย ์ อําเภอร่อนพบิลูย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วัน นับตัง้แตวั่นเริม่ประกอบกจิการ (มาตรา 11) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ 
เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในคําขอจดทะเบยีนและรับรองเอกสารประกอบคําขอจดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่ 
หมายเหต ุ: 
ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบร ้
อยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 
เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้
เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 
โดยผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่
ผูย้ืน่คําขอละทิง้คําขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่ว 
และจะมอบสําเนาบันทกึความบกพร่องดังกลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ 
(สถานประกอบการแหง่ใหญตั่ง้อยูใ่นพืน้ทีร่ับผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน้))  
สถานประกอบการแหง่ใหญตั่ง้อยูจั่งหวัดอืน่ ตดิต่อ 
(1) สํานักงานเทศบาลตําบลร่อนพบิลูย ์ 
โทรศัพท ์:  
 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 60 นาท ี
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี - 
 

2) การพจิารณา 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน / ชําระคา่ธรรมเนียม / 
เจา้หนา้ทีบั่นทกึขอ้มลูเขา้ระบบ / จัดเตรยีมใบทะเบยีนพาณิชย ์
/ สําเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย ์
ใหผู้ย้ืน่คําขอ 

10 นาท ี - 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจใหจ้ดทะเบยีน 
ใชสํ้าเนาบัตรประจําตัวของผูป้ระกอบพาณิชยกจิ 1 ฉบับ 
พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิเป็นเจา้บา้น ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สํานกังานแหง่ใหญ ่(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น 
) 

- 

5) 
 

สญัญาเชา่สถานทีต่ ัง้สํานกังานแหง่ใหญ ่(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น 
พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

6) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทีสํ่าคญับ
รเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

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

- 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจใหจ้ดทะเบยีน) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอือนุญาต หรอื 
หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจํ้าหนา่ยหรอืใหเ้ชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ข
องลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืใหเ้ชา่ หรอื 
ใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากร 
หรอืหลกัฐานการซือ้ขายจากตา่งประเทศ 
พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 
แถบบันทกึ วดีทัิศน ์แผน่วดีทัิศน ์ ดวีดี ี
หรอืแผน่วดีทัีศนร์ะบบดจิทัิลเฉพาะทีเ่กีย่วกับการบันเทงิ) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
10) 

 
หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทุนและหลกัฐานแส
ดงจํานวนเงนิทุน หรอื 
อาจมาพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําบนัทกึถอ้ยคําเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแ
หลง่ทีม่าของเงนิทุนพรอ้มแสดงหลกัฐานแสดงจํานวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อัญมณีหรอืเครือ่งประดับซึง่ประดับ
ดว้ยอัญมณี) 

- 

11) 
 

ใบอนุญาตคา้งาชา้ง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ประกอบพาณชิยกจิโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก 
และการทําหัตถกรรมจากงาชา้ง 
การคา้ปลกีสง่งาชา้งและผลติภัณฑจ์ากงาชา้ง 
ใหส้ง่สําเนาใบอนุญาตคา้งาชา้ง 
- พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า 
และพันธุพ์ชื 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คําขอละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) รอ้งเรยีน ณ ชอ่งทางทีย่ืน่คําขอ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนบรษัิทมหาชนและธรุกจิพเิศษ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์(0-2547-4446-

7) 
(หมายเหต:ุ -)  

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

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

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 



ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ
- 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
 


