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คู�มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย� (ตั้งใหม�) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 2499 
กรณีผู+ขอจดทะเบยีนเป-นนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายต�างประเทศ 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลตําบลรัษฎา  อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย' 
 

1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย' (ตั้งใหม�) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย'พ.ศ. 2499  
กรณีผู0ขอจดทะเบียนเป3นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต�างประเทศ 

2. หน�วยงานเจ+าของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลรัษฎา  อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให0บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท0องถ่ิน (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ : จดทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีให+อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข+อง : 

1) กฎกระทรวงพาณิชย�ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� 

พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค#าเรื่องกําหนดแบบพิมพ� พ.ศ. 2549 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม*อยู*ภายใต#บังคับ 

ของกฎหมายว*าด#วยทะเบียนพาณิชย� 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องให#ผู#ประกอบพาณิชยกิจต#องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบับที่ 11)  
พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องแต*งต้ังพนักงานเจ#าหน#าที่และนายทะเบียนพาณิชย� (ฉบับที่ 8)  
พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย�แต*งต้ังพนักงานเจ#าหน#าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย� (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค#าเรื่องกําหนดแบบพิมพ�เพื่อใช#ในการให#บริการข#อมูลทะเบียนพาณิชย�
พ.ศ. 2555   

8) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียน
พาณิชย�และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย� 

9) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียน
พาณิชย�และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย�จังหวัดบงึกาฬ 

10) ประกาศกระทรวงฉบับที่ 93  (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม*อยู*ภายใต#บังคับแห*ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย�  พ.ศ. 2499 
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6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาํคัญด0านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นท่ีให+บริการ : ส�วนภูมิภาค, ท0องถ่ิน  
8. กฎหมายข+อบงัคับ/ข+อตกลงที่กําหนดระยะเวลา   ไม�ม ี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข+อกําหนด ฯลฯ 0   นาที 

9. ข+อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จํานวนคาํขอท่ีน+อยท่ีสุด  0  
10. ชื่ออ+างอิงของคู�มอืประชาชน การจดทะเบยีนพาณิชย' (ตั้งใหม�) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย' 

 พ.ศ. 2499 กรณีผู0ขอจดทะเบียนเป3นนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต�างประเทศ 
 ทต.รัษฎา เดชาคนี  สําเนาคู�มือประชาชน  24/07/2015  10:42  

11. ช�องทางการให+บริการ  
1) สถานท่ีให+บริการเทศบาลตําบลรัษฎา  17/58 ม.3  ต.รัษฎา  ถ.รัษฎานุสรณ�  อ.เมือง 

จ.ภูเก็ต 83000  ทางโทรศัพท� ( 076-525779-85 )  โทรสาร (076 –  525788) 
Website  : www.rasada.go.th  / ติดต*อด#วยตนเองณหน*วยงาน 

ระยะเวลาเปAดให+บริการ เป9ดให#บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว#นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแต*เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ� วิธีการ เงื่อนไข(ถ+ามี) ในการยืน่คาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   1. ผู0ประกอบพาณิชยกิจต0องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย'ภายใน 30 วันนับต้ังแต�วันเร่ิมประกอบกิจการ  
(มาตรา 11) 
   2. ผู0ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย'ด0วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให0ผู0อื่นย่ืนจด
ทะเบียนแทนก็ได0 
   3. ให0ผู0ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป3นเจ0าของกิจการเป3นผู0ลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

   4. แบบพิมพ'คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได0จากพนักงานเจ0าหน0าที่
หรือดาวน'โหลดจาก www.dbd.go.th 
   หมายเหตุ  ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต�เจ0าหน0าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ0วนตามที่ระบุไว0ในคู�มอืประชาชนเรียบร0อยแล0วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม�ครบถ0วนและ/

หรือมีความบกพร�องไม�สมบูรณ'เป3นเหตุให0ไม�สามารถพิจารณาได0เจ0าหน0าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร�องของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต0องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู0ยื่นคําขอจะต0องดําเนินการแก0ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล�าวมิเช�นน้ันจะถือว�าผู0ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดย
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เจ0าหน0าที่และผู0ยื่นคําขอหรอืผู0ได0รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล�าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร�อง

ดังกล�าวให0ผู0ยื่นคําขอหรือผู0ได0รับมอบอํานาจไว0เป3นหลักฐาน 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให+บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาเอกสาร/แจ0งผล 
 

30 นาท ี เทศบาลตําบล
รัษฎาอาํเภอเมือง
ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ0าหน0าที่การเงินรับชําระ

ค�าธรรมเนียม 
 

5 นาท ี เทศบาลตําบล

รัษฎาอาํเภอเมือง
ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต 

- 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ0าหน0าทีบั่นทึกข0อมูลเข0า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

15 นาที เทศบาลตําบล
รัษฎาอาํเภอเมือง
ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย'ให0ผู0ยื่นคํา

ขอ 

10 นาท ี เทศบาลตําบล
รัษฎาอาํเภอเมือง
ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต 

- 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 60 นาท ี

 
14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล+ว  
   ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู+ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร
ประจําตัวของ
ผู0รับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการใน
ประเทศพร0อมลง

นามรับรองสาํเนา
ถูกต0อง) 

2) สําเนาทะเบียนบ0าน กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียน
บ0านของ
ผู0รับผิดชอบในการ

ประกอบกิจการใน
ประเทศพร0อมลง
นามรับรองสาํเนา
ถูกต0อง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู+ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) คําขอจดทะเบียน
พาณิชย'  

(แบบทพ.) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค0า 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือให0ความ
ยินยอมให0ใช0สถาน
ที่ตั้งสํานักงานแห�ง
ใหญ�โดยให0เจ0าของ

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู+ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ร0านหรือเจ0าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให0มีพยานลงช่ือ

รับรองอย�างน0อย 1 
คน 

3) สําเนาทะเบียนบ0าน
ที่แสดงให0เห็นว�า
ผู0ให0ความยินยอม

เป3นเจ0าบ0านหรือผู0
ขอเลขที่บ0านหรือ
สําเนาสัญญาเช�า

โดยมีผู0ให0ความ
ยินยอมเป3นผู0เช�า
หรือเอกสารสิทธ์ิ
อย�างอ่ืนที่ผู0เป3น

เจ0าของกรรมสิทธ์ิ
เป3นผู0ให0ความ
ยินยอมพร0อมลง
นามรับรองสําเนา

ถูกต0อง 

- 0 1 ฉบับ - 

4) แผนที่แสดงที่ตั้ง

สํานักงานแห�งใหญ�
และสถานที่สําคัญ
บริเวณใกล0เคียง

โดยสังเขปพร0อมลง
นามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) สําเนาเอกสาร
แสดงการจด

ทะเบียนเป3นนิติ

- 0 1 ฉบับ (หากเป3นเอกสารที่
ทําขึ้นใน

ต�างประเทศ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู+ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

บุคคลซึ่งมีรายการ
เก่ียวกับช่ือวัตถุที่
ประสงค'ทุนที่ต้ัง

สํานักงานรายช่ือ
กรรมการและ
อํานาจกรรมการ
พร0อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต0อง 

จะต0องมีคํารับรอง
ของโนตารีพับ
ลิคหรือบุคคลซึ่ง

กฎหมายของ
ประเทศนั้นๆตั้งให0
เป3นผู0มีอํานาจ
รับรองเอกสาร
พร0อมด0วยคํา
รับรองของ
เจ0าหน0าที่กงสุล

หรือสถานทูตไทย) 

6) หนังสือแต�งตัง้
ผู0รับผิดชอบดําเนิน
กิจการในประเทศ
ไทย 

- 1 0 ฉบับ (หากเป3นเอกสารท่ี
ทําขึ้นใน
ต�างประเทศจะต0อง
มีคํารับรองของโน

ตารีพับลิคหรือ
บุคคลซ่ึงกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆตั้ง

ให0เป3นผู0มีอํานาจ
รับรองเอกสาร
พร0อมด0วยคํา

รับรองของ
เจ0าหน0าท่ีกงสุล
หรือสถานทูตไทย) 

7) ใบอนุญาตทํางาน
ของผู0รับผิดชอบ

ดําเนินกิจการใน
ประเทศไทย (กรณี
เป3นบุคคลต�างด0าว) 

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู+ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

8) ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจของคนต�าง
ด0าวหรือหนังสือ
รับรองการใช0สิทธิ
ตามสนธิสัญญา  

(ถ0ามี) 

- 1 0 ฉบับ - 

9) หนังสือมอบอํานาจ 

(ถ0ามี) พร0อมป[ด
อากรแสตมป\  
10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

10) สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู0รับ

มอบอํานาจ (ถ0ามี) 
พร0อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต0อง 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ - 

11) สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให0เป3นผู0
จําหน�ายหรือให0เช�า
สินค0าดังกล�าวจาก
เจ0าของลิขสิทธิ์ของ
สินค0าท่ีขายหรือให0
เช�าหรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร
หรือหลักฐานการซ้ือ
ขายจากต�างประเทศ
พร0อมลงนามรับรอง

- 0 1 ฉบับ (ใช0ในกรณี

ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให0
เช�าแผ�นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน'แผ�น
วีดิทัศน'ดีวีดีหรือ
แผ�นวีดีทัศน'ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่

เก่ียวกับการ
บันเทิง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู+ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

สําเนาถูกต0อง 

12) หนังสือช้ีแจง

ข0อเท็จจริงของ
แหล�งทีม่าของ
เงินทุนและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุน

หรืออาจมาพบ
เจ0าหน0าทีเ่พื่อทํา
บันทึกถ0อยคํา
เก่ียวกับข0อเท็จจริง

ของแหล�งที่มาของ
เงินทุนพร0อมแสดง
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนก็ได0 

- 1 0 ฉบับ (ใช0ในกรณี

ประกอบพาณิชย
กิจการค0าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด0วยอัญ

มณ)ี 

13) หลักฐานหรือ

หนังสือช้ีแจงการ
ประกอบอาชีพ
หุ0นส�วนจําพวกไม�
จํากัดความรับผิด
หรือกรรมการผู0มี
อํานาจของห0าง
หุ0นส�วนหรือบริษัท

แล0วแต�กรณี 

- 1 0 ฉบับ (ใช0ในกรณี

ประกอบพาณิชย
กิจการค0าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด0วยอัญ
มณ)ี 

 
16. ค�าธรรมเนียม 

1) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 
ค�าธรรมเนียม  50  บาท 

หมายเหตุ - 

2) ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ 



9 

 

ค�าธรรมเนียม  30  บาท 

หมายเหตุ – 
 

17. ช�องทางการร+องเรียน 
1) ช�องทางการร+องเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา  17/58 ม.3  ต.รัษฎา  ถ.รัษฎานุสรณ� อ.เมือง  

จ.ภูเก็ต 83000  ทางโทรศัพท' ( 076-525779-85 )  โทรสาร (076 –  525788)  

Website  : www.rasada.go.th 

หมายเหต ุ
1. ทางอินเทอร�เน็ต (http://www.rasada.go.th) 

2. ทางโทรศัพท� ( 076-525779-85 )  โทรสาร (076 –  525788) 
3. ทางไปรษณีย� ( 17/58 ม.3  ต.รัษฎาถ.รัษฎานุสรณ�อ.เมืองจ.ภูเก็ต 83000) 
4. ศูนย�ดํารงธรรมจังหวัดภเูก็ต 

5. ร#องเรียนด#วยตนเอง 
6. ตู#รับฟVงความคิดเห็น (ตั้งอยู* ณ ศูนย�บริการข#อมูลข*าวสารของราชการ ) 

2) ช�องทางการร+องเรียนศูนย'บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต ุ  ตู#ปณ.1111  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด*วน 1111 / 

www.1111.go.th 

 

18. ตัวอย�างแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มอืการกรอก  
1) คู�มือการกรอกเอกสาร 

- 
 

19.     หมายเหตุ 
                    - 

 
วันท่ีพิมพ� 29/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลรัษฎาอําเภอเมือง
ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
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เผยแพร�โดย - 

 


