
คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499   

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับต้ังแตวนัเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร  

    ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือดาวนโหลดจาก   

    www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  

   ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุ

ไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่น

เพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว     

มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะ

มอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล      

จังหวัดสตูล/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง  

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)     

ต้ังแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานท่ีใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล      

จังหวัดสตูล/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง  

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)     

ต้ังแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  : 60 นาที 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 

 

30 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีการเงินรับชําระคาธรรมเนียม 

 

5 นาที - 

 

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขา

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/

สําเนาเอกสาร 

 

15 นาที - 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณิชยใหผูยื่นคําขอ 

 

10 นาที - 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.) 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ  

กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

2) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวของผูเปนหุนสวนทุกคนพรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

3) 

 

สําเนาทะเบยีนบาน 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  (สําเนาทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคนพรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนังสือหรือสัญญาจัดต้ังหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลหรือ

กิจการรวมคา 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ   

- 

5) 

 

หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญ 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ  - 

- 

6) 

 

สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน

หรือผูขอเลขท่ีบานหรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอม

เปนผูเชาหรือเอกสารสิทธิอ์ยางอื่นท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปน

ผูใหความยินยอมพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  - 

- 

7) 

 

แผนท่ีแสดงท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญและสถานท่ีสําคัญบริเวณ

ใกลเคียงโดยสังเขปพรอมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ  - 

- 

8) 

 

หนังสือมอบอาํนาจติดอากรแสตมป 10 บาท (ถามี) 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

หมายเหตุ- 

9) 

 

สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  - 

กรมการปกครอง 

10) 

 

สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือให

เชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาท่ีขายหรือใหเชา

หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซ้ือ

ขายจากตางประเทศพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดี

แถบบันทึกวีดิทัศนแผนวีดิทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิทัล

เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง) 

- 

11) 

 

หนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน

แสดงจํานวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจาหนาท่ีเพือ่ทําบันทึกถอยคํา

เก่ียวกับขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐาน

แสดงจํานวนเงินทุนก็ได 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ  (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ

เครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี) 

- 

12) 

 

หลักฐานหรือหนังสือช้ีแจงการประกอบอาชีพหุนสวนจําพวกไม

จํากัดความรับผิดหรือกรรมการผูมีอํานาจของหางหุนสวนหรือ

บริษัทแลวแตกรณี 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ  (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

เครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี) 

13) 

 

หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของหางหุนสวนจดทะเบียน (หาง

หุนสวนสามัญนิติบุคคลหางหุนสวนจํากัดบริษัทจํากัดหรือบริษัท

มหาชนจํากัดแลวแตกรณี) 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ  (ใชในกรณีเปนกิจการรวมคา) 

กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) คาธรรมเนยีมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 50 บาท 

 

 

2) คาธรรมเนยีมคัดสําเนาเอกสารชุดละ 

(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 30 บาท 

 

 
 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน/แนะนําบริการ 

1) รองเรียน ณ ชองทางท่ียื่นคําขอ 

(หมายเหตุ : (องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล)) 

2) รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

(หมายเหตุ : (0-2547-4446-7)) 

3) โทรศัพท : Call Center 1570 

(หมายเหตุ : (074 - 770084)) 

4) เว็บไซต  : www.dbd.go.th 

(หมายเหตุ : (facebook : อบต.บานควน จังหวัดสตูล)) 

5) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300/สายดวน 1111/www.1111.go.th/ตูปณ.1111 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน/แนะนําบริการ 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1) คูมือการกรอกเอกสาร 

 

 

หมายเหตุ 

- 

ช่ือกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน  

หางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ : 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย  

    พ.ศ. 2499 

4)ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกจิตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.   

    2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   

8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคําขอจดทะเบียน 

    พาณิชย 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 



 

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคําขอจดทะเบียน  

     พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 

ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป 

พื้นที่ใหบริการ : ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : ไมมี 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนด ฯลฯ : 0.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน : สําเนาคูมือประชาชน 26/08/2015 14:25 
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