
คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
๓. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
๔. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน  
๕. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย 
 พ.ศ. 2499 

2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ  พ.ศ. 2549 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใต 

บังคับของกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) 

 พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) 

 พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี 

และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย 

 พ.ศ. 2555   
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียน 

พาณิชย และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 
9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ท่ี 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียน 

พาณิชย และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 
10) ประกาศกระทรวงฉบับท่ี 93  (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับ 

แหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
๗. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาที  
 
 
 



๙.ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิยช พ.ศ. 2499 
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลท่ีตั้งตามกฏหมายตางประเทศ อบตงกระเบื้องนอก ณัฐชัย สําเนาคูมือประชาชน 
22/07/2015 10:47  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง  
จังหวัดนครราชสีมา 30270 โทรศัพท/โทรสาร 044-300-746/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
 ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ – 
 

๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ   
(มาตรา 11) 
      2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได 
      3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน และ
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
      4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือ
ดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุ
ไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไม
สมบูรณ เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอ โดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจ
จะลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปน
หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล 
 

30 นาที 
 

องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีการเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม 
 

5 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ 
 

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

- 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   60 นาที 

 
๑๔. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 
 



๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตรประจําตัวของ
ผูรับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการในประเทศ 
พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง) 

2) 

สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียนบานของ
ผูรับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการในประเทศ 
พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย (แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือใหความยินยอม
ใหใชสถานท่ีตั้งสํานักงาน
แหงใหญ โดยใหเจาของ
รานหรือเจาของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม และให
มีพยานลงชื่อรับรอง
อยางนอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

สําเนาทะเบียนบานท่ี
แสดงใหเห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจาบานหรือ
ผูขอเลขท่ีบาน หรือ
สําเนาสัญญาเชาโดยมี
ผูใหความยินยอมเปนผู
เชา หรือเอกสารสิทธิ์
อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์เปนผูใหความ
ยินยอม พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ - 



ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

4) 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง
สํานักงานแหงใหญและ
สถานท่ีสําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขป 
พรอมลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

สําเนาเอกสารแสดงการ
จดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
ซ่ึงมีรายการเก่ียวกับชื่อ 
วัตถุท่ีประสงค ทุน ท่ีตั้ง
สํานักงาน รายชื่อ
กรรมการ และอํานาจ
กรรมการ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (หากเปนเอกสารท่ีทําข้ึน
ในตางประเทศ จะตองมีคํา
รับรองของโนตารีพับ
ลิคหรือบุคคลซ่ึงกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆ ตั้งให
เปนผูมีอํานาจรับรอง
เอกสารพรอมดวยคํา
รับรองของเจาหนาท่ีกงสุล
หรือสถานทูตไทย) 
 

6) 

หนังสือแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดําเนิน
กิจการในประเทศไทย 

- 1 0 ฉบับ (หากเปนเอกสารท่ีทําข้ึน
ในตางประเทศ จะตองมีคํา
รับรองของโนตารีพับ
ลิคหรือบุคคลซ่ึงกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆ ตั้งให
เปนผูมีอํานาจรับรอง
เอกสารพรอมดวยคํา
รับรองของเจาหนาท่ีกงสุล
หรือสถานทูตไทย) 

7) 

ใบอนุญาตทํางานของ
ผูรับผิดชอบดําเนิน
กิจการในประเทศไทย 
(กรณีเปนบุคคลตางดาว) 

- 1 0 ฉบับ - 

8) 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว หรือ
หนังสือรับรองการใชสิทธิ
ตามสนธิสัญญา (ถามี) 
 
 

- 1 0 ฉบับ - 



ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

9) 

หนังสือมอบอํานาจ (ถา
มี) พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท 
 

- 1 0 ฉบับ - 

10) 

สําเนาบัตรประจําตัวของ
ผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

11) 

สําเนาหนังสืออนุญาต 
หรือ หนังสือรับรองให
เปนผูจําหนายหรือใหเชา
สินคาดังกลาวจาก
เจาของลิขสิทธิ์ของสินคา
ท่ีขายหรือใหเชา หรือ 
สําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร หรือ
หลักฐานการซ้ือขายจาก
ตางประเทศ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย หรือให
เชา แผนซีดี  แถบบันทึก 
วีดิทัศน แผนวีดิทัศน  ดีวีดี 
หรือแผนวีดีทัศนระบบ
ดิจิทัลเฉพาะท่ีเก่ียวกับการ
บันเทิง) 

12) 

หนังสือชี้แจงขอเท็จจริง
ของแหลงท่ีมาของ
เงินทุนและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุน หรือ 
อาจมาพบเจาหนาท่ีเพ่ือ
ทําบันทึกถอยคําเก่ียวกับ
ขอเท็จจริงของแหลงท่ีมา
ของเงินทุนพรอมแสดง
หลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุนก็ได 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอัญมณี
หรือเครื่องประดับซ่ึง
ประดับดวยอัญมณี) 

13) 

หลักฐานหรือหนังสือชี้แจง
การประกอบอาชีพหุนสวน
จําพวกไมจาํกัดความรับผิด 
หรือกรรมการผูมีอํานาจ
ของหางหุนสวนหรือบริษัท 
แลวแตกรณ ี

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอัญมณี
หรือเครื่องประดับซ่ึง
ประดับดวยอัญมณี) 

 



๑๖. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

 คาธรรมเนียม 50 บาท 
หมายเหตุ -   

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ 
 คาธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ -   

๑๗. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 

 จังหวัดนครราชสีมา 30270 โทรศัพท/โทรสาร 044-300-746 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
หมายเหตุ (0-2547-4446-7) 

3) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท : Call Center 1570 
หมายเหตุ - 

4) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต  : www.dbd.go.th 
หมายเหตุ - 

5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th 
 / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/


๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
 

 
 



 
 
 

 



๑๙. หมายเหตุ 
 
 

วันท่ีพิมพ 04/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล

กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 
 


