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คู่มือสาํหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั !งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

หนว่ยงานที
รับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ชื4อกระบวนงาน :  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั *งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  

  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นสว่นสามญัคณะบคุคลและกิจการร่วมค้า 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น  
   (กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน  
5. กฎหมายที4ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที4เกี4ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที� 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที� 83 (พ.ศ. 2515)  เรื�องกําหนดพาณิชยกิจที�ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่า

ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที� 93 (พ.ศ. 2520) เรื�องกําหนดพาณิชยกิจที�ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที� 11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องแต่งตั,งพนกังานเจ้าหนา้ที�และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที� 8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องการตั,งสํานกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั,งพนกังานเจ้าหนา้ที�และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัที� 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที� 10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื�องกําหนดแบบพิมพ์เพื�อใช้ในการใหบ้ริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555 
8) คําสั�งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที� 1/2553  เรื�องหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื�องกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
10) คําสั�งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที� 1/2554 เรื�องหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื !นที4ให้บริการ: ท้องถิ
น  
 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที4กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  
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ระยะเวลาที4กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี4ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที4มากที4สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที4น้อยที4สุด 0  

10. ชื4ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชนอบต.ศาลายา 04/08/2015 14:15  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา 
85 หมู่ที� 3  ตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศพัท์ 024313434, 034297052 
โทรสาร 024313434, 034297052  
www.obt-salaya.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด)  
ตั,งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื4อนไข(ถ้ามี) ในการยื4นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื
นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนันบัตั *งแตว่นัเริ
มประกอบกิจการ  (มาตรา 

11) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื
นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อื
นยื
นจดทะเบียน

แทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ
งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื
อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและ

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าที
หรือ

ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
  หมายเหตขุั *นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั *งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที

ระบุไว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วทั *งนี *ในกรณีที
คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที
จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลกัฐานที
ต้องยื
นเพิ
มเตมิโดยผู้ ยื
นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมภายในระยะเวลาที
กําหนด
ในบนัทึกดงักล่าวมิเช่นนั *นจะถือว่าผู้ ยื
นคําขอละทิ *งคําขอโดยเจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ ยื
นคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
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13. ขั !นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที4รับผิดชอบ 

ที4 ประเภทขั!นตอน 
รายละเอียดของขั !นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที4
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
การเงินรับชําระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที
บนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบสําคญั
การจดทะเบียน/หนงัสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ยื
นคํา
ขอ 
 

10 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบริการนี !ผ่านการดาํเนินการลดขั!นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั *นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื4นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที4ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที4 รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาบตัร
ประจําตวัของผู้
เป็นหุ้นสว่นทกุคน
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้ เป็น
หุ้นสว่นทกุคน
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื4น ๆ สาํหรับยื4นเพิ4มเตมิ 

ที4 รายการเอกสาร
ยื4นเพิ4มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือหรือ
สญัญาจดัตั 3งห้าง
หุ้นสว่นสามญั
หรือคณะบคุคล
หรือกิจการร่วม
ค้า 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้
สถานที5ตั 3ง

- 1 0 ฉบบั - 
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ที4 รายการเอกสาร
ยื4นเพิ4มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สํานกังานแหง่
ใหญ่ 

4) 

สําเนาทะเบียน
บ้านที5แสดงให้
เห็นวา่ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือผู้ขอ
เลขที5บ้านหรือ
สําเนาสญัญาเชา่
โดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้ เชา่
หรือเอกสารสิทธิ7

อยา่งอื5นที5ผู้ เป็น
เจ้าของ
กรรมสิทธิ7เป็น
ผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 

แผนที5แสดงที5ตั 3ง
สํานกังานแหง่
ใหญ่และสถานที5
สําคญับริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสงัเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 
หนงัสือมอบ
อํานาจตดิอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 
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ที4 รายการเอกสาร
ยื4นเพิ4มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(ถ้ามี) 

7) 

สําเนาบตัร
ประจําตวัของ
ผู้ รับมอบอํานาจ 
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

8) 

สําเนาหนงัสือ
อนญุาตหรือ
หนงัสือรับรองให้
เป็นผู้ จําหนา่ย
หรือให้เชา่สินค้า
ดงักลา่วจาก
เจ้าของลิขสิทธิ7

ของสินค้าที5ขาย
หรือให้เชา่หรือ
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลกัฐานการซื 3อ
ขายจาก
ตา่งประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เชา่แผน่ซีดีแถบ
บนัทกึวีดทิศัน์
แผน่วีดทิศัน์ดีวีดี
หรือแผน่วีดีทศัน์
ระบบดจิิทลั
เฉพาะที5เกี5ยวกบั
การบนัเทิง) 

9) 

หนงัสือชี 3แจง
ข้อเท็จจริงของ
แหลง่ที5มาของ
เงินทนุและ

- 1 0 ฉบบั (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอญัมณี
หรือเครื5องประดบั
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ที4 รายการเอกสาร
ยื4นเพิ4มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หลกัฐานแสดง
จํานวนเงินทนุ
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที5เพื5อทํา
บนัทกึถ้อยคํา
เกี5ยวกบั
ข้อเท็จจริงของ
แหลง่ที5มาของ
เงินทนุพร้อม
แสดงหลกัฐาน
แสดงจํานวน
เงินทนุก็ได้ 

ซึ5งประดบัด้วยอญั
มณี) 

10) 

หลกัฐานหรือ
หนงัสือชี 3แจงการ
ประกอบอาชีพ
หุ้นสว่นจําพวก
ไมจํ่ากดัความรับ
ผิดหรือกรรมการ
ผู้ มีอํานาจของ
ห้างหุ้นสว่นหรือ
บริษัทแล้วแต่
กรณี 

- 1 0 ฉบบั (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอญัมณี
หรือเครื5องประดบั
ซึ5งประดบัด้วยอญั
มณี) 

11) 

หนงัสือรับรอง
รายการจด
ทะเบียนของห้าง
หุ้นสว่นจด
ทะเบียน (ห้าง
หุ้นสว่นสามญั
นิตบิคุคลห้าง
หุ้นสว่นจํากดั

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั (ใช้ในกรณีเป็น
กิจการร่วมค้า) 
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ที4 รายการเอกสาร
ยื4นเพิ4มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บริษัทจํากดัหรือ
บริษัทมหาชน
จํากดัแล้วแต่
กรณี) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาํขอละ) 

ค่าธรรมเนียม50 บาท 
2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสารชุดละ 

ค่าธรรมเนียม30 บาท 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ร้องทกุข์ร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา 85 หมูที่
 3   
ตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์ 024313434, 034297052  
โทรสาร 024313434, 034297052 

2) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  :  www.obt-salaya.go.th 
3) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา  85 หมูที่
 3  ตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 034297052 
4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
 ตูป้ณ.1111 เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร - 
19. หมายเหตุ- 

วันที4พมิพ์ 01/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั *นที
 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา

อําเภอพทุธมณฑลจงัหวดั
นครปฐมสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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