คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ คณะบุคคล และกิจกำรร่วมค้ำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียน และ
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม โดยผู้ ยื่ นคาขอจะต้องดาเนิ นการแก้ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่ มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่ าว
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และ
จะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
กรุงเทพมหานคร ติดต่อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหน
ให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ สานักงานเขตนั้น)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถำนที่ให้บริกำร
จังหวัดอื่น ติดต่อ
(1) สานักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล
(2) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) โทรศัพท์ : ติดต่อ อบต.
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.
หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
3) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สาเนาเอกสาร
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ

ระยะเวลำ
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

5 นาที

-

15 นาที

-

10 นาที

-

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สาเนาบัตรประจาตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
3) สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4) หนังสือหรือสัญญำจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือคณะบุคคลหรือกิจกำร
ร่วมค้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
5) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
6) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือ
ผู้ขอเลขที่บ้ำน หรือสำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำ
หรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอื่นที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำม
ยินยอม พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำ 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
7) แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป พร้อมลงนำมรับรองเอกสำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
8) หนังสือมอบอำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
9) สำเนำบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
สำเนำ 1 ฉบับ
10) สำเนำหนังสืออนุญำต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ำยหรือให้เช่ำ
สินค้ำดังกล่ำวจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำ หรือ
สำเนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกร หรือหลักฐำนกำรซื้อขำย
จำกต่ำงประเทศ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)
11) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนและหลักฐำนแสดง
จำนวนเงินทุน หรือ อำจมำพบเจ้ำหน้ำที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐำนแสดงจำนวน
เงินทุนก็ได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)
12) หลักฐำนหรือหนังสือชี้แจงกำรประกอบอำชีพหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัด
ควำมรับผิด หรือกรรมกำรผู้มีอำนำจของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท
แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)
13) หนังสือรับรองรำยกำรจดทะเบียนของห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน
(ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือ
บริษัทมหำชนจำกัดแล้วแต่กรณี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีเป็นกิจการร่วมค้า)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง
-

-

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คำขอละ)
2) ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำรชุดละ

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 50 บาท
ค่ำธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1)
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ
ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0-2547-4446-7
โทรศัพท์ : Call Center 1570
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1) คู่มือการกรอกเอกสาร

ชื่อแบบฟอร์ม

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558

