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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอ

จดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน

เปนบุคคลธรรมดา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

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

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมาย

วาดวยทะเบียนพาณิชย 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน

พาณิชย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 

2555   

9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ  พ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี  
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ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาท ี 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย งานทะเบียนพาณิชย กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ งานทะเบียนพาณิชย กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

โทรศัพท 044602345 ตอ 205/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

ผูประกอบการพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย คือ 

(1) การทําโรงสีขาว โรงเลื่อยที่ใชเครื่องจักร 

(2) การขายสินคาอยางเดียวหรือหลายอยาง  

(3) นายหนาหรือตัวแทนคาตางซึ่งทําการเกี่ยวกับสินคา  

(4) การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม และขายสินคาที่ผลิตได 

(5) การขนสงทางทะเล การขนสงโดยเรือกลไฟ หรือรถยนตประจําทาง การขนสงโดยรถไฟ การขนสงโดยรถราง การ

ขนสงโดยรถประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การใหกูยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา

ตางประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยกวน การทําโรงรับจํานํา และการทําโรงแรม  

(6) ขาย ใหเชา ผลิตหรือรับจางผลิต แผนซีดี   แถบบันทึก วีดีทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดิทัศนระบบดิจิตอล เฉพาะที่เกี่ยวของ

กับการบันเทิง 

(7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับ 

(8) การซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต การบริหารอินเตอรเน็ต 

การใชเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย การบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเตอรเน็ต 

(9) การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเตอรเน็ต 

(10) การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงคาราโอเกะ  
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(11) การใหบริการเครื่องเลนเกมส 

(12) การใหบริการตูเพลง 

(13) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีก การคาสงงาชาง และผลิตภัณฑจาก

งาชาง 

1.ผูประกอบกิจการคา ตองยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่เริ่มประกอบกิจการคา (มาตรา 11) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th หรือ www.buriramcity.go.th 

 

เมื่อไดรับการจดทะเบียนพาณิชยแลว ตองจัดใหมีปายชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจแสดงไวที่หนาสําหนักงานใหญ

โดยเปดเผยภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดจดทะเบียน และใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.0403) ตองแสดง ณ สํานักงาน

ของตนในที่เปดเผย หากสูญหายหรือชํารุดตองยื่นคํารองขอรับใบแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่สูญหาย 

 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ 

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่

ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก

ดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก

ดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบกิจการคาที่ขอจด

ทะเบียนพาณิชย กรอก

แบบฟอรมคํารอง ขอจด

ทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอม

หลักฐานประกอบ 

2 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เมื่อไดรับการจดทะเบียน

พาณิชยแลว ตองจัดใหมี

ปายชื่อที่ใชในการประกอบ

พาณิชยกิจแสดงไวที่หนา

สําหนักงานใหญโดย

เปดเผยภายใน 30 วัน นับ

แตวันที่ไดจดทะเบียน และ

ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ 

พค.0403) ตองแสดง ณ 

สํานักงานของตนในที่

เปดเผย  หากสูญหายหรือ

ชํารุดตองยื่นคํารองขอรับใบ

แทนภายในกําหนด 30 วัน 

นับแตวันที่สูญหาย 

1 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ทะเบียนพาณิชย

กรอกขอมูลเพื่อออกใบ

ทะเบียนพาณิชย (แบบ 

พค.0403) 

2 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาหนาที่ตรวจเอกสารและ

เสนอใบทะเบียนพาณิชยให

นายทะเบียนพาณิชย หรือ

เจาพนักงานทองถิ่น 

พนักงานเจาหนาที่ผูมี

อํานาจอนุญาตลงนาม 

2 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ชําระคาธรรมเนียมและสง

มอบเอกสาร 
 

1 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม   10 นาที 

 
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอจดทะเบียน

พาณิชย (แบบ 

ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) 

สําเนาสัญญาเชา

อาคาร หรือ

หนังสือใหความ

ยินยอมใหใช

สถานที่ตั้ง

สํานักงานแหง

ใหญ โดยให

เจาของรานหรือ

เจาของ

กรรมสิทธิ์ลงนาม 

 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิได

เปนเจาบาน ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

แผนที่แสดง

สถานที่ซึ่งใช

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานที่

สําคัญบริเวณ

ใกลเคียง

โดยสังเขป พรอม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (ถาม)ี 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(ถามี) พรอมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

6) 

สําเนาหนังสือ

อนุญาต หรือ 

หนังสือรับรองให

เปนผูจําหนาย

หรือใหเชาสินคา

ดังกลาวจาก

เจาของลิขสิทธิ์

ของสินคาที่ขาย

หรือใหเชา หรือ 

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขาย หรือ

ใหเชา แผนซีดี  

แถบบันทึก วีดิ

ทัศน แผนวีดิทัศน  

ดีวีดี หรือแผนวีดี

ทัศนระบบดิจิทัล

เฉพาะที่เกี่ยวกับ
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ตามประมวล

รัษฎากร หรือ

หลักฐานการซื้อ

ขายจาก

ตางประเทศ 

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

การบันเทิง) 

7) 

ใบทะเบียน

พาณิชย  

(แบบ พค.0403) 

- 1 0 ฉบับ (กรณีเปลี่ยน 

แปลงรายการหรือ

แจงยกเลิก) 

8) 

สําเนาหนังสือ

สําคัญแสดงการ

เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ

สกุล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (กรณีมีการ

เปลี่ยนแปลงชื่อ

ตัว-ชื่อสกุล) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนตั้งใหม (คําขอละ) 

 คาธรรมเนียม 50 บาท 

หมายเหตุ -   

2) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง (คําขอละ) 

 คาธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   

3) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ (คําขอละ) 

 คาธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   
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4) คาธรรมเนียมออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย (คําขอละ) 

 คาธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   

5) คาธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารท่ีเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย (คําขอละ) 

 คาธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   

6) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารหรือรับรองสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 คาธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ หรือกองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

หมายเหตุ (โทรศัพท 044602345 ตอ 205) 

2) ชองทางการรองเรียน รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ (0-2547-4446-7 ) 

3) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท : Call Center 1570 

หมายเหตุ - 

4) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต  : www.dbd.go.th และ www.buriramcity.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) คําขอจดทะเบียน แบบ ทพ. (แผนหนา) 

- 

2) คําขอจดทะเบียน แบบ ทพ. (แผนหลัง) 

- 

3) หนังสือมอบอํานาจ 

- 
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