
คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 2499 กรณผู้ีขอจดทะเบียน

เป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานทีใ่ห้บริการ : เทศบาลต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี กระทรวงพาณิชย ์

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนก็ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์โหลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแลว้ทั้งน้ีในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์

เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพิจารณาไดเ้จา้หนา้ท่ีจะจดัท าบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้ง

ยืน่เพิ่มเติมโดยผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและ/หรือยืน่เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทึก

ดงักล่าวมิเช่นนั้นจะถือวา่ผูย้ื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทึก

ดงักล่าวและจะมอบส าเนาบนัทึกความพร่องดงักล่าวใหผู้ย้ืน่ค  าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานทีใ่ห้บริการ 
เทศบาลต าบลหนองม่วง 199 หมู่ 3, อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองม่วง, ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง       
จังหวดัลพบุรี, 15170 
โทรศัพท์ 036 431 111 website www.nongmuang.go.th/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนั
ศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :60 นาที 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาที เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาที เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 
3) การพจิารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ/
จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ค  าขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
ค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ (แบบทพ.) 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 
 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือให้ความยนิยอมให้ใช้สถานทีต่ั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนามและให้มีพยานลงช่ือ
รับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยนิยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสาร
สิทธ์ิอย่างอื่นทีผู้่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

6) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ึ่งใช้ประกอบพาณชิยกจิและสถานที่ส าคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง1ฉบบั 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

8) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้
เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลขิสิทธ์ิของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือ
ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลกัฐานการซ้ือขาย
จากต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเ้ช่าแผน่ซีดี
แถบบนัทึกวดิีทศัน์แผน่วดิีทศัน์ดีวดีีหรือแผน่วดีีทศัน์ระบบดิจิทลั
เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง) 

- 

10) 
 

หนังสือช้ีแจงข้อเทจ็จริงของแหล่งทีม่าของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจ้าหน้าทีเ่พือ่ท าบันทกึถ้อยค า
เกีย่วกบัข้อเทจ็จริงของแหล่งทีม่าของเงินทุนพร้อมแสดงหลกัฐาน
แสดงจ านวนเงินทุนกไ็ด้ 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณีหรือ
เคร่ืองประดบัซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณี) 

- 

 

 

 

 



ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

 
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) เทศบาลต าบลหนองม่วง 199 หมู่ 3, อาคารส านกังานเทศบาลต าบลหนองม่วง, ต าบลหนองม่วง             

อ  าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี, 15170 โทรศพัท ์036 431 111 website www.nongmuang.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์
(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 )) 

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

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

5) ศูนยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 
 



 

ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคล

ธรรมดา 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการคา้กรมพฒันาธุรกิจการคา้กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย์ 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญติั
ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555   
9)ค าส่ังส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2553  เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขค า
ขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ไป 

พืน้ทีใ่ห้บริการ:ทอ้งถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:ไม่มี 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตั้งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด

ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เทศบาลต าบลหนองม่วง นิคม ส าเนาคู่มือประชาชน 26/08/2015 15:48 

 


