
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชยจ์ดัต ัง้ใหม ่
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายปกครองส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

พระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 มาตรา 6 ไดก้ าหนดใหก้จิการดงัตอ่ไปนีเ้ป็นพาณชิยกจิไดแ้ก่1. การท าโรงสขีา้ว 

และการท าโรงเลือ่ยทีใ่ชเ้ครือ่งจักร2. การขายสนิคา้ไมว่า่อยา่งใด ๆ คดิรวมเป็นเงนิในวนัหนึง่วนัใดขายไดเ้ป็นเงนิตัง้แต ่20 บาท

ขึน้ไป หรอืมสีนิคา้ไวเ้พือ่ขายมคีา่รวมเป็นเงนิ 500 บาทขึน้ไป3. การเป็นนายหนา้หรอืตวัแทนคา้ตา่ง ๆ 4. การประกอบ

หัตถกรรมหรอืการอตุสาหกรรมและขายสนิคา้ทีผ่ลติไดม้คีา่รวมเป็นเงนิในวนัหนึง่วนัใดเป็นเงนิตัง้แต ่20 บาทขึน้ไป หรอืผลติ

สนิคา้ในวนัหนึง่วนัใดมคีา่รวมเป็นเงนิ 500 บาทขึน้ไป5. การขนสง่ตา่ง ๆ 6.ขายหรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ีแถบบนัทกึ แผน่วดีทีศัน ์ดวีี

ด7ี. ขายอญัมณีและเครือ่งประดบั8. ซือ้ขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยวธิกีารใชส้ือ่อเิล็กทรอนกิสผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 9. 

การบรกิารอนิเตอรเ์น็ต10. การใหเ้ชา่พืน้ทีข่องเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย 11. บรกิารเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายสนิคา้ 12. 

ผลติ รับจา้งผลติ แผน่ซดี ีแถวบนัทกึ วดีทิศัน ์ดวีดี ีเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการบนัเทงิ 13. การใหบ้รกิารเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่ใช ้

อนิเทอรเ์น็ต 14. การใหบ้รกิารฟังเพลงและรอ้งเพลงโดยคาราโอเกะ 15. การใหบ้รกิารเครือ่งเลน่เกมส ์16. การใหบ้รกิารตูเ้พลง 

17. โรงงานแปรสภาพ แกะสลกัและการท าหัตถกรรมจากงาชา้ง การคา้ปลกี การคา้สง่งาชา้ง และผลติภัณฑง์าชา้งและมาตรา 9 

ไดบ้ญัญัตใิหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิยืน่ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์ณ ส านักทะเบยีนพาณชิยแ์หง่ทอ้งทีภ่ายในสามสบิวนันับแตว่นัที่

เริม่ประกอบพาณชิยก์จินัน้ ซึง่มาตรา 11 ไดก้ าหนดใหก้รุงเทพมหานครเป็นส านักงานทะเบยีนพาณชิยเ์พือ่รับจดทะเบยีน

พาณชิยใ์นทอ้งทีก่รุงเทพมหานคร 

หมายเหต ุ

1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืกระบวนงานจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

หรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบ

อ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน  7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่

พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ฝ่ายปกครอง  ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวง
ทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 
โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อจดทะเบยีนพาณชิยจั์ดตัง้ใหมย่ืน่แบบค าขอ ณ ส านักงาน

เขตทีส่ านักงานตัง้อยู่ 
 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ฝ่ายปกครองส านักงาน

เขตทววีฒันา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครองตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบวา่

ครบถว้นหรอืไม่ 

10 นาท ี ฝ่ายปกครองส านักงาน

เขตทววีฒันา 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครองบนัทกึขอ้มลูและพมิพร์ายละเอยีดลงใน

ทะเบยีนพาณชิย ์และตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร  
 

(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี ฝ่ายปกครองส านักงาน
เขตทววีฒันา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครองท าความเห็นเสนอผูบ้งัคบับญัชา

ตามล าดบัชัน้จนถงึผูม้อี านาจลงนามอนุมัติ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ฝ่ายปกครองส านักงาน
เขตทววีฒันา 

 

5) - 
มอบใบทะเบยีนพาณชิยแ์กผู่ย้ืน่ค าขอ  

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ฝ่ายปกครองส านักงาน
เขตทววีฒันา 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

แบบค าขอจดทะเบยีนพาณชิยต์ ัง้ใหม ่(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

2) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เจา้ของกจิการ หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการ กรณีนติบิคุคล

ตา่งประเทศใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บผดิชอบในการประกอบ

กจิการในประเทศ) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (เจา้ของกจิการ และสถานทีท่ีเ่ป็นทีต่ัง้ส านักงาน ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 10 บาท(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ (แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ ) 

- 

5) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ซึง่ใชป้ระกอบพาณชิยกจิ   

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

เอกสารอืน่ ๆ (ถา้ม)ี เชน่ กรณีมกีารเชา่สถานที่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนต ัง้ใหม ่

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายปกครอง  ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 

024414973 โทรสาร 024414734 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 

หมายเหตุ 

ทีต่ัง้และหมายเลขโทรศพัทส์ านักงานเขต 50 เขต http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิยจ์ัดตัง้ใหม่  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักปลดักรุงเทพมหานคร ส านักปลดักรุงเทพมหานคร ส านักปลดักรุงเทพมหานคร  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบญัญัตกิารทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  

  

2)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  
  

3)ค าสัง่กรุงเทพมหานคร ที ่2448/2553 เรือ่ง มอบหมายใหข้า้ราชการกรุงเทพมหานครเป็นพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนาย
ทะเบยีนพาณชิยต์ามประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิย ์แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนาย
ทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2549  

  
4) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีน
พาณชิย ์(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิยจั์ดตัง้ใหม ่ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 17/07/2015 12:39 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


