
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ตงัใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังอําเภอเมอืงอทุยัธานจัีงหวดัอทุัยธานกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยนืขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วันนับตงัแตว่นัเรมิประกอบกจิการ (มาตรา 11) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยนืจดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้นืยนืจดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซงึเป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชอืรับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทหีรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุนัตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเรมินับระยะเวลาตังแตเ่จา้หนา้ทตีรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทงันใีนกรณีทคีําขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทจีะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทตีอ้งยนืเพมิเตมิโดยผูย้นื
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยนืเอกสารเพมิเตมิภายในระยะเวลาทกํีาหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นันจะถอืวา่ผูย้นืคํา
ขอละทงิคําขอโดยเจา้หนา้ทแีละผูย้นืคําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่อง
ดงักลา่วใหผู้ย้นืคําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังหมูท่ ี2 ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดัอทุัยธานีโทร.056-514523 
www.sakaekrang.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดั

อทุัยธาน ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทกีารเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดั

อทุัยธาน ี
 

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

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดั

อทุัยธาน ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้นืคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดั

อทุัยธาน ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(พรอ้มลงนามรับรองสาํเนา) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทตีงัสาํนกังานแหง่ใหญโ่ดยให้
เจา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธลิงนามและใหม้พียานลงชอื
รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ((กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น )) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นทแีสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่หรอื
เอกสารสทิธอิยา่งอนืทผีูเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธเิป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอมพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ((กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น )) 

- 

6) 
 

แผนทแีสดงสถานทซีงึใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทสีําคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

9) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตหรอืหนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจํ้าหนา่ยหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธขิองสนิคา้ทขีายหรอืใหเ้ชา่
หรอืสําเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากรหรอืหลกัฐานการซอื
ขายจากตา่งประเทศพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหตุ((ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขายหรอืใหเ้ชา่แผน่ซดีี
แถบบนัทกึวดีทิศันแ์ผน่วดีทิศัน์ดวีดีหีรอืแผน่วดีทีัศนร์ะบบดจิทิลัเฉพาะที
เกยีวกบัการบนัเทงิ)) 

10) 
 

หนงัสอืชแีจงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทมีาของเงนิทุนและหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนหรอือาจมาพบเจา้หนา้ทเีพอืทําบนัทกึถอ้ยคํา
เกยีวกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทมีาของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ((ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครอืงประดับซงึประดับดว้ยอญัมณี)) 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คําขอละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังหมูท่ ี2 ตําบลสะแกกรังอําเภอเมอืงอทุยัธานจัีงหวดัอทุยัธานโีทร.056-514523 

www.sakaekrang.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตงัใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคล
ธรรมดา 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังอําเภอเมอืงอทุยัธานจัีงหวดัอทุยัธานีกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถนิองคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังอําเภอเมอืงอทุัยธานจัีงหวดัอทุยัธานี 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทใีหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถนิ (กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัท ี3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
2)คําสงัสาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ ี1/2553  เรอืงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



ทะเบยีนพาณชิย ์
 
3)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรอืงกําหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 
 
4)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรอืงกําหนดแบบพมิพเ์พอืใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มูลทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555 
 
5)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับท ี83 (พ.ศ. 2515) เรอืงกําหนดพาณชิยกจิทไีม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
6)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับท ี93 (พ.ศ.2520) เรอืงกําหนดพาณชิยก์จิทไีม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ.2499 
 
7)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รอืงแตง่ตงัพนักงานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2552 
 
8)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รอืงใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับท ี11) พ.ศ. 2553 
 
9)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รอืงการตงัสาํนักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตังพนักงานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับท ี
9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท ี10) พ.ศ. 2553 
 
10)พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชยพ์.ศ.2499 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตงัใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีน
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