
 
คูมือสําหรับประชาชน :  การจดทะเบียนพาณิชย  (ตั้งใหม)  ตาม  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499   
                              กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 
1.  ช่ือกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม)  ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  กรณีผูขอจด  
    ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
3.  ประเภทของงานบริการ :   กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  (กระบวนงาน  
     บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  การจดทะเบียน 
5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเกี่ยวของ  : 
 1)  กฎกระทรวงพาณิชย  ฉบับท่ี  3  (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  
               พ.ศ.2499 
 2)  พ.ร.ฎ.กําหนดกิจการเปนพาพิชยกิจ พ.ศ. 2546 
 3)  ประกาศกระทรวงพาณิชย  ฉบับท่ี  83  (พ.ศ.2515)  เรื่อง  กําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับ 

    ของกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 
 4)  ประกาศกระทรวงพาณิชย  ฉบับท่ี  93  (พ.ศ.2520)  เรื่อง  กําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับ 
               แหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
 5)  ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย  (ฉบับท่ี  11)  
               พ.ศ.2553 
 6)  ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8)  
               พ.ศ.2552 
 7)  ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  การตั้งสํานัก งานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนาย 
               ทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552  และ(ฉบับท่ี  10) พ.ศ. 2533 
 8)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียน 
               พาณิชย พ.ศ. 2555 
 9)  คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย  ท่ี 1/2553  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียน 
               พาณิชยและเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 
 10)  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 
 11)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549 
6.  ระดับผลกระทบ :  บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 
7.  พ้ืนท่ีใหบริการ  : สวนภมิูภาค, ทองถ่ิน 
8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา     ไมมี 
    ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนดฯ   0  นาที 
9.  ขอมูลสถิติ 
     จํานวนเฉลี่ยตอเดือน   0 
     จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0 
     จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0   
10.  ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน   สพจ.ทก. 01 



 
11.  ชองทางการใหบริการ 
      สถานท่ีใหบริการเทศบาลตําบลเมืองจันทร  โทรศัพท  0-4596-9847 
      เว็ปไซต : www.muangchan.go.th  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ 
      กําหนด)  ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.  (มีพักเท่ียง) 
      ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุดทางราชการกําหนด)  ตั้งแตเวลา 
      08.30 – 16.30  น. 
12.  หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถามี)  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 
      1.  ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน  30  วัน  นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ      
          (มาตร  11)   
      2.  ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียน 
          แทนก็ได 
      3.  ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและ 
          เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
      4.  แบบพิมพคําขอจดทะเบียน  (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือ 
          ดาวนโหลดจาก  www.dbd.go.th 
หมายเหตุ  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ี
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว  ท้ังนี้  ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับ
มอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบ
อํานาจไวเปนหลักฐาน 
13.  ข้ันตอน  ระยะเวลา  และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล 

5 นาที เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

 

2 การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาท่ีการเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม 

5 นาที เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

 

3 การพิจารณา นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจาหนาท่ีบันทึก
ขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 

10  นาที เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบยีน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ 

10 นาที เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  30 นาที 

http://www.muangchan.go.th/
http://www.dbd.go.th/


 
14.  งานบริการนี้ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน  และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
       ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
ท่ี รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 สําเนาบัตรประจํา 
ตัวประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

2 สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

 
      15.2)  เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 คําขอจดทะเบียน
พาณิชย  
(แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

1 0 ฉบับ - 

2 หนังสือใหความ
ยินยอมใหใช
สถานท่ีสํานักงาน
แหงใหญโดยให
เจาของรานหรือ
เจาของกรรมสิทธิ์
ลงนามและใหมี
พยานลงชื่อ
รับรองอยางนอย 
1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปน
เจาบาน) 

3 สําเนาทะเบียน
บานท่ีแสดงให
เห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจา
บานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมี
ผูใหความยินยอม
เปนผูเชาหรือ
เอกสารสิทธิ์ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปน
เจาบาน) 

 



 
 
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 อยางอ่ืนท่ีผูเปน
เจาของกรรมสิทธิ์
เปนผูใหความ
ยินยอมพรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

     

4 แผนท่ีแสดง
สถานท่ีซ่ึงใช
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานท่ี
สําคัญบริเวณ
ใกลเคียง 
โดยสังเขปพรอม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5 หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6 สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ 
(ถามี) พรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7 สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให
เปนผูจําหนาย
หรือใหเชาสินคา
ดังกลาวจาก
เจาของลิขสิทธิ์
ของสินคาท่ีขาย
หรือใหเชาหรือ 

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย
หรือใหเชาแผนซีดี
แถบบันทึกวีดิทัศน
แผนวีดิทัศนดีวีดีหรือ
แผนวีดีทัศนระบบ
ดิจิทัลเฉพาะท่ี
เก่ียวกับการบันเทิง) 

 



 
 
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซ้ือ
ขายจาก
ตางประเทศ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

     

8 หนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริงของ
แหลงท่ีมาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจาหนาท่ีเพ่ือทํา
บันทึกถอยคํา
เก่ียวกับ
ขอเท็จจริงของ
แหลงท่ีมาของ
เงินทุนพรอม
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทุนก็ได 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอัญ
มณีหรือ
เครื่องประดับซ่ึง
ประดับดวยอัญมณี) 

 
16.  คาธรรมเนียม 
      1)  คาธรรมเนียมการจดทะเบียน  (คําขอละ)   
 คาธรรมเนียม   50  บาท 
 หมายเหตุ    - 
      2)  คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร  (ชุดละ) 
     คาธรรมเนียม  30  บาท 
 หมายเหตุ    - 
 
 



 
 
17.  ชองทางการรองเรียน 
      1)  ชองทางการรองเรียน  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  เลขท่ี  70  หมู  6  ตําบลเมืองจันทร  อําเภอ 
           เมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ  หรือโทรศัพท  0-4596-9847  หรือทางอินเตอรเน็ต  
           www.muangchan.go.th    
      2)  ชองทางการรองทุกข  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  และศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองจันทร 
 
18.  ตัวอยางแบบฟอรม  ตัวอยาง  และคูมือการกรอก 
      1)  คูมือการกรอกเอกสาร 
 
19.  หมายเหตุ 
 

วันท่ีพิมพ ๓/๑๐/256๑ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็ปไซตแลว 
จัดทําโดย งานธุรการ  สํานักปลัด 
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
เผยแพรโดย งานธุรการ  สํานักปลัด 

 
 
 

http://www.muangchan.go.th/

