
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามญั คณะบุคคล และกิจการร่วมคา้ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 

 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจใหผู้้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

 

3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึง่เป็นเจ้าของกจิการ เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองรายการในคำขอจดทะเบียน 

และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

 

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าที่ 

หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ 

ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนบัระยะเวลาต้ังแตเ่จา้หน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาช

นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบูรณ์ 

เป็นเหตุให้ไมส่ามารถพิจารณาได้ 

เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานที่ต้องยื่นเพิม่เติม 

โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดงักล่าว 

มิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิง้คำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผูย้ื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว 

และจะมอบสำเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ไดร้ับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 

  

 

 

 

 



ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 
(1) สำนักงานเศรษฐกจิการคลัง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งทีม่ีที่ตั้งอยู่ในกรงุเทพม
หานคร) หรือ 
(2) สำนักงานเขตกรงุเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : ติดต่อสำนักงานเขต 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพื้นทีร่ับผิดชอบของเขตไห
นให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ สำนักงานเขตน้ัน)/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
งานพัฒนากจิการพาณิชย์ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี - 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลูเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดท
ะเบียน/หนังสือรบัรอง/สำเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิช
ย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
คำขอจดทะเบยีนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(สำเนาบัตรประจำตัวของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทกุคน 
พร้อมลงนามรบัรองสำเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สำเนาทะเบียนบา้น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
พร้อมลงนามรบัรองสำเนาถูกต้อง) 
 
 

กรมการปกครอง 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลหรือกิจก
ารร่วมค้า 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใชส้ถานท่ีตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

สำเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเปน็เจ้าบา้น
หรือผู้ขอเลขที่บา้น 
หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เชา่ 
หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยิน
ยอม พร้อมลงนามรบัรองสำเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานท่ีสำคัญบริเวณใกล้เคี
ยงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ– 
 
 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
9) 

 
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถา้มี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

10) 
 

สำเนาหนังสืออนุญาต หรือ 
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหนา่ยหรือให้เชา่สินคา้ดังกลา่วจากเจ้าขอ
งลิขสิทธิ์ของสินคา้ท่ีขายหรือให้เชา่ หรือ 
สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรษัฎากร 
หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกจิการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี 
หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดจิิทลัเฉพาะที่เกี่ยวกบัการบันเทิง) 

- 

11) 
 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนและหลักฐานแสด
งจำนวนเงินทุน หรือ 
อาจมาพบเจ้าหนา้ท่ีเพ่ือทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแห
ล่งท่ีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนก็ได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประ
ดับด้วยอัญมณี) 
 
 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
12) 

 
หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกั
ดความรับผิด หรือกรรมการผูม้ีอำนาจของห้างหุ้นส่วนหรอืบริษัท 
แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประ
ดับด้วยอัญมณี) 

- 

13) 
 

หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
(ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด 
หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใช้ในกรณีเป็นกจิการร่วมค้า) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ลำดับ รายละเอียดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คำขอละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสารชุดละ 
 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

 

 

 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 
1) งานพัฒนากจิการพาณิชย์ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ สำนักการคลงั เทศบาลนครนครราชสมีา โทร 

04 4234 735 หรือสายด่วน 1559 เว็บไซด์ www.koratcity.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลอื อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรบันักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 

Infographic 

 



ลำดับ ชื่อ 
ไม่มีข้อมูล 

 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  

ชื่อเรียกท่ัวไป: - 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกจิการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบ้รกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
  
2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง 
กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
  
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง 
กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ใหผู้้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553  
  
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552  
  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง 
การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553   
  
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กำหนดแบบพมิพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
  
8)คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 
และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย ์ 
  
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กำหนดแบบพมิพ์  พ.ศ. 2549  
  
10)คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 
และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวัดบงึกาฬ  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: ไม่ม ี

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0 นาที 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

 

 

 

 



ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า จันทรจ์ิรา สำนักการคลัง 

 

 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืสำหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


