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คู�มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย� 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย' 
2. หน�วยงานเจ%าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให%อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข%อง: 
1) กฎกระทรวงพาณิชย� ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย�  พ.ศ. 2499 
3) กฎกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
4) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย�และเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย� 
5) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค,าเรื่องกําหนดแบบพิมพ� พ.ศ. 2549 
6) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค,าเรื่องกําหนดแบบพิมพ�เพ่ือใช,ในการให,บริการข,อมูลทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2555 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม/อยู/ภายใต,บังคับของกฎหมายว/า

ด,วยทะเบียนพาณิชย� 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม/อยู/ภายใต,บังคับแห/ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย�แต/งต้ังพนักงานเจ,าหน,าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย� 

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553 
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องแต/งต้ังพนักงานเจ,าหน,าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย�  (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2552 
11) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องให,ผู,ประกอบพาณิชยกิจต,องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 
12) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป3นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
13) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด;านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให%บริการ: ท;องถ่ิน  
8. กฎหมายข%อบังคับ/ข%อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  

1) กฎกระทรวงพาณิชย'ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย' พ.ศ. 2499   
2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปAนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย'ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม�อยู�ภายใต;บังคับของกฎหมาย
ว�าด;วยทะเบียนพาณิชย'  
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย'ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม�อยู�ภายใต;บังคับแห�ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย' พ.ศ. 2499  
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย'เรื่องให;ผู;ประกอบพาณิชยกิจต;องจดทะเบียนพาณิชย' (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553    

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข%อกําหนด ฯลฯ  60 นาที  
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9. ข%อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน%อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ%างอิงของคู�มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย'  สํานักปลัดฯ เทศบาลตําบลพรหมพิราม  

 17/07/2558 10:56  
11. ช�องทางการให%บริการ  
1) สถานท่ีให
บริการ สํานักงานเทศบาลตําบลพรหมพิราม/ติดต/อด,วยตนเอง ณ หน/วยงาน 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป4ดให,บริการวัน จันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว,นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต/เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

12. หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข(ถ%ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   ผู;มีหน;าท่ีจดทะเบียนพาณิชย' คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห;างหุ;นส�วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมท้ัง
นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต�างประเทศท่ีมาต้ังสํานักงานสาขาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบกิจการ อันเปAนพาณิชย'กิจ
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย'กําหนด 
 
13.ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให%บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

• การจดทะเบียนพาณิชย'
ต;องมีสถานท่ีตั้งอยู�ในเขต                     
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได; 
กองคลัง 
องค'การบริหารส�วนตําบล
โนนธาตุ ภายใน 30 วัน  
นับแต�วันท่ีประกอบกิจการ/
เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบ
กิจการ 
1.ผู;ประกอบการกรอก
รายการตามแบบ ทพ. และ
ยื่นคําขอ 
  ต�อเจ;าหน;าท่ี/นายทะเบียน 
2.เจ;าหน;าท่ี / นายทะเบียน
ตรวจคําขอ และ  หลักฐาน
ต�างๆ 
3.ผู;ประกอบการรับใบสําคัญ
ทะเบียนพาณิชย' และชําระ

1 วัน เทศบาลตําบล
พรหมพิราม 
อําเภอพรหม
พิราม จังหวัด
พิษณุโลก 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให%บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ค�าธรรมเนียม 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาเอกสาร/แจ;งผล 
2.เจ;าหน;าท่ีการเงินรับชําระ
ค�าธรรมเนียม 
3.นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ;าหน;าท่ีบันทึก
ข;อมูลเข;าระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 
4.นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย'ให;ผู;ยื่นคําขอ 

60 นาที เทศบาลตําบล
พรหมพิราม 
อําเภอพรหม
พิราม จังหวัด
พิษณุโลก 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   60 นาที 
 

14.งานบริการนี้ ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล%ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

เทศบาลตําบล
พรหมพิราม อําเภอ
พรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

1 0 ฉบับ (*1.คําขอจด
ทะเบียนพาณิชย' 
(แบบทพ.) 
2.หนังสือให;ความ
ยินยอมให;ใช;สถาน
ท่ีตั้งสํานักงานแห�ง
ใหญ�โดยให;เจ;าของ
ร;านหรือเจ;าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให;มีพยานลง
ชื่อรับรองอย�าง
น;อย 1 คน 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3.สําเนาทะเบียน
บ;านท่ีแสดงให;เห็น
ว�าผู;ให;ความ
ยินยอมเปAนเจ;า
บ;านหรือสําเนา
สัญญาเช�าโดยมี
ผู;ให;ความยินยอม
เปAนผู;เช�าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย�าง
อ่ืนท่ีผู;เปAนเจ;าของ
กรรมสิทธิ์เปAนผู;ให;
ความยินยอม
พร;อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต;อง 
4.แผนท่ีแสดง
สถานท่ีซ่ึงใช;
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานท่ี
สําคัญบริเวณ
ใกล;เคียง
โดยสังเขปพร;อมลง
นามรับรองเอกสาร 
5.หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ;ามี) 
พร;อมปTดอากร
แสตมปU 10 บาท 
6.สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู;รับ
มอบอํานาจ (ถ;ามี) 
พร;อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต;อง 
7.สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หนังสือรับรองให;
เปAนผู;จําหน�ายหรือ
ให;เช�าสินค;า
ดังกล�าวจาก
เจ;าของลิขสิทธิ์ของ
สินค;าท่ีขายหรือให;
เช�าหรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร
หรือหลักฐานการ
ซ้ือขายจาก
ต�างประเทศพร;อม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต;อง 
8.หนังสือชี้แจง
ข;อเท็จจริงของ
แหล�งท่ีมาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบ
เจ;าหน;าท่ีเพ่ือทํา
บันทึกถ;อยคํา
เก่ียวกับข;อเท็จจริง
ของแหล�งท่ีมาของ
เงินทุนพร;อมแสดง
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนก็ได;) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม/พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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16.ค�าธรรมเนียม 
 1 คําขอจดทะเบียนพาณิชย�ตั้งใหม� 50 

2 คําขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย� 20 
3 คําขอเปล่ียนแปลงรายการ 20 
4 คําร%องขอรับใบแทน 30 
5 คําร%องขอรับรองสําเนา 30 
 

17.ช�องทางการร%องเรียน 
1) ช�องทางการร%องเรียน ช�องทางการร;องเรียน เทศบาลตําบลพรหมพิราม 99 หมู� 12 ตําบลพรหมพิราม อําเภอ

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท' 055-369069 –107 สํานักปลัดเทศบาล   หรือเว็บไซต' 
www.phromphiram.go.th 

  
18.ตัวอย�างแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) จดทะเบียนพาณิชย' 

- 
 

19.หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ� 11/09/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลตําบลพรหมพิราม อําเภอ

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สถ.
มท. 

อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลพรหมพิราม 
เผยแพร�โดย เทศบาลตําบลพรหมพิราม 

 
 
 

 


