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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

2) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า

ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 

 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 

 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองแต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 

 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการตัง้สํานกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  

 

7) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองกําหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555   

 

8) คําสัง่สํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที ่1/2553  เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
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9) คําสัง่สํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที ่1/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ 

 

10) ประกาศกระทรวงฉบบัที ่93  (พ.ศ. 2520) เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติั

ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสาํคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นภมิูภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 03  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกรุงเทพมหานครติดต่อ 

(1) สํานกังานเศรษฐกิจการคลงักรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 

(ใหบ้ริการกบัสถานประกอบการทกุแห่งทีมี่ทีต่ ัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ 

(2) สํานกังานเขตกรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ : ติดต่อสํานกังานเขต 

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ทีร่บัผิดชอบของเขตไหนใหไ้ปยืน่จดทะเบียนณสํานกังานเขตนัน้)/

ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

2) สถานที่ให้บริการจงัหวดัอื่นติดต่อ 

(1) องค์การบริหารสว่นตําบลท่าดินแดง  

โทรศพัท์ : 035-397-050  

(ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด)  

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนยืน่จดทะเบียนแทนก็ได้ 

 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

 

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสอืมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลด

จาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตขุัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วทัง้นีใ้นกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์

เป็นเหตใุห้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีต้อง

ยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทกึ

ดงักลา่วมิเช่นนัน้จะถือวา่ผู้ยื่นคําขอละทิง้คําขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึ

ดงักลา่วและจะมอบสาํเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ

คา่ธรรมเนียม 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า

ระบบ/จดัเตรียมใบสาํคญั

การจดทะเบียน/หนงัสอื

รับรอง/สาํเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคํา

ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 นาที 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สาํเนาบตัร

ประจําตวัของ

ผู้ รับผิดชอบใน

การประกอบ

กิจการในประเทศ

พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนา

ถกูต้อง) 

 

2) 

สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สาํเนาทะเบียน

บ้านของ

ผู้ รับผิดชอบใน

การประกอบ

กิจการในประเทศ

พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนา

ถกูต้อง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

คําขอจดทะเบียน

พาณิชย์ (แบ

บทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสอืให้ความ

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ีตัง้

สาํนกังานแหง่

ใหญ่โดยให้

เจ้าของร้านหรือ

เจ้าของ

กรรมสทิธ์ิลงนาม

และให้มีพยานลง

ช่ือรับรองอยา่ง

น้อย 1 คน 

 
 

 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

สาํเนาทะเบียน

บ้านท่ีแสดงให้

เห็นวา่ผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรือผู้ขอ

เลขท่ีบ้านหรือ

สาํเนาสญัญาเช่า

โดยมีผูใัห้ความ

ยินยอมเป็นผู้ เช่า

หรือเอกสารสทิธ์ิ

อยา่งอ่ืนท่ีผู้ เป็น

- 0 1 ฉบบั - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

เจ้าของ

กรรมสทิธ์ิเป็น

ผู้ให้ความ

ยินยอมพร้อมลง

นามรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

4) 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้

สาํนกังานแหง่

ใหญ่และสถานท่ี

สาํคญับริเวณ

ใกล้เคียง

โดยสงัเขปพร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

 

 

 

 

 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

สาํเนาเอกสาร

แสดงการจด

ทะเบียนเป็นนิติ

บุคคลซึง่มี

รายการเก่ียวกบั

ช่ือวตัถท่ีุประสงค์

ทนุท่ีตัง้

สาํนกังานรายช่ือ

กรรมการและ

อํานาจกรรมการ

พร้อมลงนาม

- 0 1 ฉบบั (หากเป็นเอกสาร

ท่ีทําขึน้ใน

ตา่งประเทศ

จะต้องมีคํารับรอง

ของโนตารีพบั

ลคิหรือบุคคลซึง่

กฎหมายของ

ประเทศนัน้ๆตัง้ให้

เป็นผู้ มีอํานาจ

รับรองเอกสาร

พร้อมด้วยคํา
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

รับรองสาํเนา

ถกูต้อง 

รับรองของ

เจ้าหน้าท่ีกงสลุ

หรือสถานทตูไทย) 

6) 

หนงัสอืแตง่ตัง้

ผู้ รับผิดชอบ

ดําเนินกิจการใน

ประเทศไทย 

- 1 0 ฉบบั (หากเป็นเอกสาร

ท่ีทําขึน้ใน

ตา่งประเทศ

จะต้องมีคํารับรอง

ของโนตารีพบั

ลคิหรือบุคคลซึง่

กฎหมายของ

ประเทศนัน้ๆตัง้ให้

เป็นผู้ มีอํานาจ

รับรองเอกสาร

พร้อมด้วยคํา

รับรองของ

เจ้าหน้าท่ีกงสลุ

หรือสถานทตูไทย) 
 

7) 

ใบอนญุาต

ทํางานของ

ผู้ รับผิดชอบ

ดําเนินกิจการใน

ประเทศไทย 

(กรณีเป็นบุคคล

ตา่งด้าว) 

- 1 0 ฉบบั - 

8) 

ใบอนญุาต

ประกอบธุรกิจ

ของคนตา่งด้าว

หรือหนงัสอื

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

รับรองการใช้

สทิธิตาม

สนธิสญัญา (ถ้า

มี) 

9) 

หนงัสอืมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 

สาํเนาบตัร

ประจําตวัของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

 

 

 

 

 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

11) 

สาํเนาหนงัสอื

อนญุาตหรือ

หนงัสอืรับรองให้

เป็นผู้ จําหนา่ย

หรือให้เช่าสนิค้า

ดงักลา่วจาก

เจ้าของลขิสทิธ์ิ

ของสนิค้าท่ีขาย

หรือให้เช่าหรือ

สาํเนา

ใบเสร็จรับเงิน

- 0 1 ฉบบั (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขายหรือให้

เช่าแผน่ซีดีแถบ

บนัทกึวีดิทศัน์

แผน่วีดิทศัน์ดีวีดี

หรือแผน่วีดีทศัน์

ระบบดิจิทลั

เฉพาะท่ีเก่ียวกบั

การบนัเทิง) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ตามประมวล

รัษฎากรหรือ

หลกัฐานการซือ้

ขายจาก

ตา่งประเทศ

พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนา

ถกูต้อง 

12) 

หนงัสอืชีแ้จง

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ท่ีมาของ

เงินทนุและ

หลกัฐานแสดง

จํานวนเงินทนุ

หรืออาจมาพบ

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือทํา

บนัทกึถ้อยคํา

เก่ียวกบั

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ท่ีมาของ

เงินทนุพร้อม

แสดงหลกัฐาน

แสดงจํานวน

เงินทนุก็ได้ 

- 1 0 ฉบบั (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการค้าอญัมณี

หรือเคร่ืองประดบั

ซึง่ประดบัด้วยอญั

มณี) 

13) 

หลกัฐานหรือ

หนงัสอืชีแ้จงการ

ประกอบอาชีพ

หุ้นสว่นจําพวก

ไม่จํากดัความรับ

- 1 0 ฉบบั (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการค้าอญัมณี

หรือเคร่ืองประดบั

ซึง่ประดบัด้วยอญั
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ผิดหรือกรรมการ

ผู้ มีอํานาจของ

ห้างหุ้นสว่นหรือ

บริษัทแล้วแต่

กรณี 

มณี) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาํขอละ) 

ค่าธรรมเนียม50 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ 

ค่าธรรมเนียม30 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียน งานจดัเก็บรายได้ กองคลงั องค์การบริหารสว่นตําบลทา่ดินแดง 

หมายเหตุ(035-397050) 

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนตอ่กองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหต(ุ0-2547-4446-7) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์ : Call Center 1570 

หมายเหต-ุ 

4) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต์  : www.dbd.go.th 

หมายเหต-ุ 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 
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- 

 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย อโรชา ทองผาภมิูจริยา 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารสว่นตําบล 

ทา่ดินแดง 

เผยแพร่โดย อโรชา   ทองผาภมิูจริยา 

 

 

 
 


