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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตั!งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย ์
 
1. ชื2อกระบวนงาน  : การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตั%งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.2499 กรณีผูข้อจดทะเบียน

เป็นบคุคลธรรมดา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : จดทะเบียน  
5. กฎหมายที2ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี2เก ี2ยวข ้อง : 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที� 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 

 
2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ.2546 

 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที� 83 (พ.ศ.2515)  เรื�องกําหนดพาณิชยกิจที�ไม่อยู่ภายใตบั้งคับของกฎหมายว่า

ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที� 93 (พ.ศ.2520) เรื�องกําหนดพาณิชยกิจที�ไม่อยู่ภายใตบั้งคับแห่ง

พระราชบัญญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องให้ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที� 11) พ.ศ.2553 
 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องแต่งตั-งพนักงานเจ้าหน้าที�และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที� 8) พ.ศ.2552 
 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องการตั-งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั-งพนักงานเจ้าหน้าที�และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที� 9) พ.ศ.2552 และ (ฉบับที� 10) พ.ศ.2553  
 

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื�องกําหนดแบบพิมพ์เพื�อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2555   
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9) คาํสั�งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที� 1/2553  เรื�องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื�องกําหนดแบบพิมพ์ พ.ศ.2549 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื!นท ี2ให ้บร ิการ : สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี2กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท ี2กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี2ยต่อเดอืน 0  
 จาํนวนคาํขอท ี2มากท ี2สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี2น้อยท ี2สุด 0  
10. ชื2ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตั%งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.2499 กรณีผูข้อ

จดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  
1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื2อนไข(ถ้ามี) ในการยื2นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยื
นขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน 30 วนั นบัตั%งแตว่นัเริ
มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื
นจดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอาํนาจใหผู้อื้
นยื
นจดทะเบียนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซึ
งเป็นเจา้ของกิจการ  เป็นผูล้งลายมือชื
อรบัรองรายการในคาํขอจดทะเบียนและเอกสาร
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ประกอบคาํขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพค์าํขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอาํนาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ที
หรือดาวนโ์หลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหต ุ ขั%นตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อ  จะเริ
มนบัระยะเวลาตั%งแตเ่จา้หนา้ที
ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้  ทั%งนี %ในกรณีที
คาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรือมีความบกพรอ่งไม่
สมบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาได ้ เจา้หนา้ที
จะจดัทาํบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลกัฐานที
ตอ้งยื
นเพิ
มเตมิ  โดยผูยื้
นคาํขอจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขและ/หรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที

กาํหนดในบนัทกึดงักลา่ว  มิเชน่นั%นจะถือว่าผูยื้
นคาํขอละทิ %งคาํขอโดยเจา้หนา้ที
และผูยื้
นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะ
ลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสาํเนาบนัทึกความพรอ่งดงักลา่ว  ใหผู้ยื้
นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
13. ขั!นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที2ร ับผิดชอบ 

ท ี2 ประเภทขั!นตอน 
รายละเอ ียดของขั!นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที2
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจง้ผล 
 

30 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
การเงินรบัชาํระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง
จงัหวดัระยอง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรบัจด
ทะเบียน/เจา้หนา้ที
บนัทกึ
ขอ้มลูเขา้ระบบ/จดัเตรียม
ใบสาํคญัการจดทะเบียน/
หนงัสือรบัรอง/สาํเนา
เอกสาร 
 

15 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง
จงัหวดัระยอง 

- 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ

10 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ

- 
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ที2 ประเภทขั!นตอน 
รายละเอ ียดของขั!นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที2
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ยื้
นคาํ
ขอ 
 

เมืองระยอง
จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบร ิการนี!ผ่านการดาํเนินการลดขั!นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั%นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื2นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที2ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี2 รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ ื2น ๆ  สาํหร ับยื2นเพ ิ2มเตมิ 

ท ี2 รายการเอกสาร
ยื2นเพ ิ2มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คาํขอจดทะเบียน

พาณิชย ์(แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือให้ความ

ยินยอมให้ใช้

สถานที0ตั1ง

สาํนักงานแห่ง

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ที2 รายการเอกสาร
ยื2นเพ ิ2มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใหญ่โดยให้

เจ้าของร้านหรือ

เจ้าของ

กรรมสิทธิ8ลงนาม

และให้มีพยานลง

ชื0อรับรองอย่าง

น้อย 1 คน 

3) 

สาํเนาทะเบียน

บ้านที0แสดงให้

เห็นว่าผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรือสาํเนา

สัญญาเช่าโดยมี

ผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นผู้เช่า

หรือเอกสารสิทธิ8

อย่างอื0นที0ผู้เป็น

เจ้าของ

กรรมสิทธิ8เป็น

ผู้ให้ความ

ยินยอมพร้อมลง

นามรับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 

4) 

แผนที0แสดง

สถานที0ซึ0งใช้

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานที0

สาํคัญบริเวณ

ใกล้เคียง

- 1 0 ฉบับ - 
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ที2 รายการเอกสาร
ยื2นเพ ิ2มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

โดยสังเขปพร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

5) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของ

ผู้รับมอบอํานาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 

สาํเนาหนังสือ

อนุญาตหรือ

หนังสือรับรองให้

เป็นผู้จาํหน่าย

หรือให้เช่าสินคา้

ดังกล่าวจาก

เจ้าของลิขสิทธิ8

ของสินคา้ที0ขาย

หรือให้เช่าหรือ

สาํเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ตามประมวล

รัษฎากรหรือ

หลักฐานการซื1อ

ขายจาก

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขายหรือให้

เช่าแผ่นซีดีแถบ

บันทึกวีดิทัศน์

แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดี

หรือแผ่นวีดีทัศน์

ระบบดิจิทัล

เฉพาะที0เกี0ยวกับ

การบันเทิง) 
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ที2 รายการเอกสาร
ยื2นเพ ิ2มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ต่างประเทศ

พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

8) 

หนังสือชี1แจง

ข้อเท็จจริงของ

แหล่งที0มาของ

เงินทุนและ

หลักฐานแสดง

จาํนวนเงินทุน

หรืออาจมาพบ

เจ้าหน้าที0เพื0อทํา

บันทึกถ้อยคาํ

เกี0ยวกับ

ข้อเท็จจริงของ

แหล่งที0มาของ

เงินทุนพร้อม

แสดงหลักฐาน

แสดงจาํนวน

เงินทุนก็ได้ 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการคา้อัญมณี

หรือเครื0องประดับ

ซึ0งประดับด้วยอัญ

มณี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาํขอละ) 
ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ช ุดละ) 
ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ – 
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17. ช่องทางการร ้องเร ียน 

1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร ้องเร ียน  รอ้งเรียนตอ่กองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์
หมายเหตุ  (0-2547-4446-7 ) 

3) ช่องทางการร ้องเร ียน  โทรศพัท ์: Call Center 1570 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร ้องเร ียน  เว็บไซต ์: www.dbd.go.th 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ  ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี2พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิUไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 

 


