
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์

พ.ศ.2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดำ  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลท่าเรอื อ าเภอนาหวา้ จังหวัดนครพนม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วัน นับตัง้แตวั่นเริม่ประกอบกจิการ (มาตรา 11) 

 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได  ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในค าขอจดทะเบยีนและรับรองเอกสารประกอบค าขอจด

ทะเบยีน 

 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืดาวนโ์หลดจาก 

www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้

ยืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดังกลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่

ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจจะลงนามบันทกึดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทกึความ

บกพร่องดังกลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

เทศบาลต าบลทา่เรอื 222 ม.3 ต.ท่าเรอื อ.นาหวา้ จ.นครพนม 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองคลัง 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน / ช าระคา่ธรรมเนียม / เจา้หนา้ที่
บันทกึขอ้มูลเขา้ระบบ / จัดเตรยีมใบทะเบยีนพาณิชย ์/ ส าเนา

เอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี กองคลัง 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลัง 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณิชย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหจ้ดทะเบยีน ใชส้ าเนาบัตรประจ าตัวของผู ้

ประกอบพาณชิยกจิ 1 ฉบับ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิเป็นเจา้บา้น ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญ ่(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น 
) 

- 

5) 

 

สญัญำเชำ่สถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญ ่(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

6) 

 

แผนทีแ่สดงสถำนทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพำณิชยกจิและสถำนทีส่ ำคญั

บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) 

- 

8) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหจ้ดทะเบยีน) 

กรมการปกครอง 

9) 

 

หนงัสอือนุญำต หรอื หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ ำหนำ่ยหรอืใหเ้ชำ่

สนิคำ้ดงักลำ่วจำกเจำ้ของลขิสทิธิข์องสนิคำ้ทีข่ำยหรอืใหเ้ชำ่ หรอื 
ใบเสร็จรบัเงนิตำมประมวลรษัฎำกร หรอืหลกัฐำนกำรซือ้ขำยจำก

ตำ่งประเทศ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 
แถบบันทกึ วดีทัิศน ์แผน่วดีทัิศน ์ ดวีดี ีหรอืแผน่วดีทัีศนร์ะบบดจิทัิล

เฉพาะทีเ่กีย่วกับการบันเทงิ) 

- 

10) 
 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่ำของเงนิทุนและหลกัฐำน
แสดงจ ำนวนเงนิทุน หรอื อำจมำพบเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ท ำบนัทกึถอ้ยค ำ

เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่ำของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐำน
แสดงจ ำนวนเงนิทุนก็ได ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อัญมณีหรอื

เครือ่งประดับซึง่ประดับดว้ยอัญมณี) 

- 

11) 

 

ใบอนุญำตคำ้งำชำ้ง (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุ์

พชื 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ประกอบพาณชิยกจิโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท า

หัตถกรรมจากงาชา้ง การคา้ปลกีสง่งาชา้งและผลติภัณฑจ์ากงาชา้ง ให ้
สง่ส าเนาใบอนุญาตคา้งาชา้ง 

- พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรจดทะเบยีน (ค ำขอละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีน ณ ชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนบรษัิทมหาชนและธรุกจิพเิศษ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์(0-2547-4446-

7) 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศัพท ์: Call Center 1570 

(หมายเหต:ุ -)  
4) เว็บไซต ์:  www.dbd.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 


