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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด 
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย   
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน 
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชย์กิจพ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องก าหนดพาณิชย์กิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย์ 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อก าหนดพาณิชย์กิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์(ฉบับ
ที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555 
9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข 
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พ้ืนที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0 
จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 01 
11.ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ:ที่ท าการองค์ก ารบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง กองคลัง โทรศัพท์ 073285111 ต่อ 2 
 โทรสาร 073285072  เว็บไซต์ http://www.iyerweng.go.th/ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
12)หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11) 
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2. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
ค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก  
www.dbd.go.th 
 หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ 
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 

 

ที่ 

 

 

ประเภทข ั้นตอน 

 

รายละเอียดของข ั้นตอน 
การบริการ 

 

ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพ ิจารณา 

เอกสาร/แจ้งผล 
30 นาที กองคลัง / 

อบต.อัยเยอร์เวง 
- 

 

 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน ้าทีก่ารเงินรับชาระ 

ค่าธรรมเนียม 
5 นาท ี กองคลัง / 

อบต.อัยเยอร์เวง 
- 

 

 
 
 
 

3) 

การพ ิจารณา นายทะเบียนร ับจดทะเบียน/ 
เจ้าหน ้าที่บันทึกข้อมูลเข้า 
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญ 
การจดทะเบียน/หนังส ือ 
รับรอง/สาเนาเอกสาร 

15 นาที กองคลัง / 
อบต.อัยเยอร์เวง 

- 

 

 

4) 

การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 
และลงนาม/มอบใบทะเบียน 
พาณิชย์ให้ผ ู้ยื่นคาขอ 

10 นาที กองคลัง / 
อบต.อัยเยอร์เวง 

- 

ระยะเวลาดาเน ินการรวม 60 นาที
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 รายการเอกสาร 
ยื่นเพิม่เต ิม 

หน่วยงานภาครฐัผู้ 
ออกเอกสาร 

จานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จานวนเอกสาร 
สาเนา 

หน่วยน ับ  

หมายเหตุ 
 

 

 
คาขอจดทะเบียน 
พาณิชย์ (แบ 
บทพ.) 

กรมพ ัฒนาธ ุรกิจ 
การค ้า 

1 0 ฉบับ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสอให้ความ 
ยินยอมให้ใช 
สถานที่ตั้ง สา
น ักงานแห่ง ใหญ่
โดยให้ เจ้าของ
ร้านหรอ เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ ลงนาม
และให ้มี พยานลง
ชื่อ รับรองอย่าง
น้อย 
1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ 
พาณิชยกิจมิได้เป็น 
เจ้าบ้าน ) 

 

 

 
สาเนาทะเบียน 
บ้านที่แสดงให้ 
เห็นว ่าผู้ให้ความ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ 
พาณิชยกิจมิได้เป็น 
เจ้าบ้าน ) 

 

 
 
 
 

14.งานบริการน ี้ผ่านการดาเนนการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏ ิบัติราชการมาแล ้ว 
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดข ั้นตอน 

 

 

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน ่วยงานภาครัฐ 

 

ที่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้ 
ออกเอกสาร 

จานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จานวนเอกสาร 
สาเนา 

หน่วยน ับ 
เอกสาร 

 

หมายเหตุ 
 

 

1) 
บัตรประจาตัว 
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอ้มลงนาม 
รับรองสาเนา 
ถูกต ้อง) 

 

 

2) 
สาเนาทะเบียน 
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอ้มลงนาม 
รับรองสาเนา 
ถูกต ้อง) 

 
 
 
 
 
 

15.2) เอกสารอ ื่น ๆ สาหรับย ื่นเพิ่มเติม 
 

 
 
 

เอกสาร
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ที่ รายการเอกสาร 
ยื่นเพิม่เต ิม 

หน่วยงานภาครัฐผู้ 
ออกเอกสาร 

จานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จานวนเอกสาร 
สาเนา 

หน่วยน ับ 
เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

 ยินยอมเป็นเจ้า 
บ้านหร ือสาเนา 
สัญญาเช ่าโดยมี 
ผู้ให้ความยินยอม 
เป็นผ ู้เช ่าหรือ 
เอกสารส ิทธิ์อย ่าง 
อ ื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ 
กรรมสิทธิ์เป ็น 
ผู้ให้ความยินยอม 
พร้อมลงนาม 
รับรองสาเนา 
ถูกต ้อง 

     

 
 
 
 
 
 

 

4) 

แผนที่แสดง 
สถานที่ซึ่งใช้ 
ประกอบพาณิชย 
กิจและสถานที่ 
สาคัญบริเวณ 
ใกล้เคียง 
โดยส ังเขปพร้อม 
ลงนามรับรอง 
เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

 

 
 

5) 

หนังส ือมอบ 
อานาจ (ถ้าม) 
พร้อมปิดอากร 
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

 
 
 
 

 

6) 

สาเนาบัตร 
ประจาตัว 
ประชาชนของ 
ผู้ร ับมอบอานาจ 
(ถ้าม) พรอ้มลง 
นามรับรองสาเนา 
ถูกต ้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 

 
 

7) 

สาเนาหนังส ือ 
อนุญาตหรอ 
หนังส ือรับรองให้ 
เป็นผ ู้จาหน ่าย 

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี 
ประกอบพาณิชย 
กิจการขายหร ือให้ 
เช ่าแผ่นซีดีแถบ 
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ที่ รายการเอกสาร 
ยื่นเพิม่เต ิม 

หน่วยงานภาครัฐผู้ 
ออกเอกสาร 

จานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จานวนเอกสาร 
สาเนา 

หน่วยน ับ 
เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

 หรือให้เช่าส ินค้า 
ดังกล่าวจาก 
เจ้าของล ิขสิทธิ์ 
ของสินค ้าทีข่าย 
หรือให้เช่าหรือ 
สาเนา 
ใบเสร็จรับเงิน 
ตามประมวล 
รัษฎากรหรือ 
หล ักฐานการซื้อ 
ขายจาก 
ต่างประเทศ 
พร้อมลงนาม 
รับรองสาเนา 
ถูกต ้อง 

    บันทึกวีดิทัศน ์แผ่น 
ว ีดิทศัน์ดีว ีดีหรือ 
แผ่นว ีดีทศัน์ระบบ 
ดิจิทัลเฉพาะที่ 
เกี่ยวกับการ 
บันเทิง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) 

หนงัสือชี้แจง 
ข้อเท็จจริงของ 
แหล่งที่มาของ 
เงินทุนและ 
หล ักฐานแสดง 
จานวนเงินทุน 
หรืออาจมาพบ 
เจ้าหน ้าที่เพอทา 
บันทึกถอยคา 
เกี่ยวกับ 
ข้อเท็จจริงของ 
แหล่งที่มาของ 
เงินทุนพร ้อม 
แสดงหล ักฐาน 
แสดงจานวน 
เงินทุนก ็ได้ 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณี 
ประกอบพาณิชย 
กิจการค้าอ ัญมณ 
หรือเครื่องประด ับ 
ซึ่งประดับด้วยอ ัญ 
มณ ี) 

 

 

16.ค ่าธรรมเน ียม 
1)    ค ่าธรรมเน ียมการจดทะเบียน (คำขอละ) 

ค ่าธรรมเน ียม 50 บาท 
หมายเหตุ -



6/9 
 

 
 

 

2)    ค ่าธรรมเน ียมค ัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค ่าธรรมเน ียม 30 บาท 
หมายเหตุ - 

17.ช่องทางการร ้องเรียน 
1)    ช่องทางการร ้องเรียน สาน ักปลัด องคก์ารบริหารส ่วนต าบลอัยเยอร์เวง 

หมายเหตุ (องค์การบริหารสว่นต าบลอัยเยอร์เวง หมู่ที ่2 ตาบลอัยเยอร์เวง อาเภอเบตง   จ ังหว ัดยะลา 95110 
เว  บไซต์  http://www.iyerweng.go.th/ ) 

 

 

18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู ่ม ือการกรอก 
1)      คูม่ ือการกรอกเอกสาร

http://www.iyerweng.go.th/


7/9 
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19. หมายเหตุ 


