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คู่มือสําหรับประชาชน  : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499               
                               กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนติบิคุคล 
                               และห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดที่ประกอบ 
                               พาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  : องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน  
กระทรวง   : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
             
 

1. งานทีใ่หบ้ริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน
จํากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ 

  

2. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
  

3. ประเภทของงานบรกิาร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร จดทะเบียน 
  

5. กฎหมายทีใ่ห้อํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง 
     5.1 กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499 
     5.2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515)  เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
     5.3 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ.2520) เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
     5.4 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ.2553 
     5.5 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที ่8) 
พ.ศ.2552 
    5.6 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และ
นายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที ่9) พ.ศ.2552 และ(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2553 
    5.7 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ.2555 
    5.8 คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียน
พาณิชย์และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
    5.9 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549   
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6. ระดบัผลกระทบ บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  

7. พื้นทีใ่หบ้รกิาร เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
 
8. กฎหมาย ข้อบังคบั/ข้อตกลงทีก่ําหนด
ระยะเวลา 

 ไม่ม ี

   ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย/
ข้อกําหนด ฯลฯ 

 ไม่ม ี

 
9. ข้อมูลสถิต ิ  
        จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
        จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
        จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  

 

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือสําหรบัประชาชน สําเนาคู่มือสําหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ต้ังใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี
ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัท
จํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิด
ที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

11. ขอบเขตการใหบ้ริการ 
      สถานที ่/ ช่องทางการใหบ้รกิาร ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร 
      กองคลงั องค์การบรหิารส่วนตาํบลคุง้น้ําวน  
      อําเภอเมืองราชบรุี จังหวัดราชบรุี / ตดิต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
      โทรศัพท ์: 0 – 3237 – 4271  
      โทรสาร :  0 – 3237 – 4271  ต่อ  13 

วันจันทร์ ถึง วันศกุร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
มีพักเท่ียง 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
     (1) ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันเร่ิมประกอบกิจการ  
(มาตรา 11) 
     (2) ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนย่ืนจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 
     (3) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
     (4) แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

http://www.dbd.go.th/
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     โดยย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) 
ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
      หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งน้ีในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมโดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข
และ/หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้ง
คําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึก
ความพร่องดังกล่าวให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
               

 

13. ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 
      13.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน 
การบรกิาร 

ระยะเวลา ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 

30 นาที กองคลัง  

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที กองคลัง  

3 การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 

15 นาที กองคลัง  

4 การลงนาม/
คณะกรรมการ
มีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้
ย่ืนคําขอ 

10 นาที กองคลัง  

 

       13.2  ระยะเวลาดาํเนนิการรวม  60 นาท ี
 
14. งานบรกิารนีผ้่านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน 
และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบในการย่ืนคําขอ 
 

     15.1 เอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหลกัฐานทีต่้องใช ้ เอกสารสาํเนา 
      (1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  1 ฉบับ 
      (2)  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  1 ฉบับ 
      15.2 เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนๆ สําหรบัยื่นเพิ่ม เอกสารสาํเนา 
      (1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)  ฉบับจริง 
      (2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีขอจดทะเบียนพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

จํานวน  1 ฉบับ 

      (3) (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนามและให้มีพยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 

ฉบับจริง 

      (4) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสําเนา
สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

จํานวน  1 ฉบับ 

     (5) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 

     (6) หนังสอืมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 
     (7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

จํานวน  1 ฉบับ 

     (8) สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง 

จํานวน  1 ฉบับ 

     (9) หนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุนหรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือทําบันทึกถ้อยคําเก่ียวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มา
ของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได้ 

ฉบับจริง 

     (10) หลักฐานหรือหนังสือช้ีแจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับ
ผิดหรือกรรมการผู้มีอํานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี 

ฉบับจริง 

 
16. คา่ธรรมเนียม 

       (1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ (คําขอละ)  
         ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
            หมายเหตุ – 
       (2) อัตราค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)  
         ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
            หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียน 
ถ้าหากให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่  
1) ช่องทางการร้องเรียน 

- สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เบอร์โทรศัพท์ 032 – 374271 ต่อ 13  
- เว็บไซต์ www.kungnamwon.com 
- ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ณ หน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
- สายด่วน   08 – 1940 – 1376   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

08 – 1944 – 1586  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
 2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
               หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดราชบุรี) 

3) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจกาารค้ากระทรวงพาณิชย์ 
    หมายเหตุ (0-2547-4446-7) 
4) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570 
5) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
    เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตวัอย่าง และคูมื่อการกรอก 
1) แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 

 2)  แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนํามาย่ืน
เพ่ิมเติม ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทําหนังสือแจ้งภายในวันที่มาย่ืนคําขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต 
 

 

19. หมายเหตุ :   
 
 

วันที่พิมพ์    21  กรกฎาคม  2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทําโดย นางกาญจนา เหล่างาม 
อนุมัติโดย         นายพิชิต  บํารุงทรัพย์ 

       (นายพิชิต  บํารุงทรัพย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

เผยแพร่โดย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
 
 
 

http://www.kungnamwon.com/
http://www.dbd.go.th/
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