
 

1 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499                
    กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 
หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ผูประกอบพาณิชยกิจ ตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ  
(มาตรา 11) 
 2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเอง หรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่น                 
จดทะเบียนแทนก็ได 
 3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน  
 4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจ สามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ี
หรือดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 
 หมายเหตุ :  
  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือ จะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวน
ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือ                 
มีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอ
หรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอ             
หรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 
ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา                  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190 
โทรศัพท : 056-241323 

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
 

หมายเหตุ : สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาล 
หรืออบต. หรือเมืองพัทยา ใหไปเทศบาล หรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการ วันจันทรถึงวันศุกร                  

 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dbd.go.th/


 

2 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  60 นาที 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 

30 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีการเงินรับชําระคาธรรมเนียม 

5 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 

15 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย
ใหผูยื่นคําขอ 

10 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 

 
 
 

  



 

3 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
หนัง สือใหความยินยอมให ใชสถานท่ีตั้ ง สํานักงานแหงใหญ              
โดยใหเจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลงนาม และใหมีพยาน            
ลงช่ือรับรองอยางนอย 1 คน 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบียนบาน ท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือผูขอเลขท่ีบาน หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอม 
เปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
เปนผูใหความยินยอม พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 

- 

6) 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานท่ีสําคัญ 
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป พรอมลงนามรับรองเอกสาร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 

- 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซ่ึงมีรายการ
เกี่ยวกับช่ือ วัตถุท่ีประสงค ทุน ท่ีตั้งสํานักงาน รายช่ือกรรมการ  
และอํานาจกรรมการ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 ฉบับจริง  0  ฉบับ 
 สําเนา   1  ฉบับ 
หมายเหตุ : หากเปนเอกสารท่ีทําข้ึนในตางประเทศ จะตองมีคํารับรอง
ของโนตารีพับลิค หรือบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งใหเปน       
ผูมีอํานาจรับรองเอกสาร พรอมดวยคํารับรองของเจาหนาท่ีกงสุล             
หรือสถานทูตไทย 

- 

8) 
 

หนังสือแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทย 
 ฉบับจริง  1  ฉบับ 
 สําเนา   0  ฉบับ 
หมายเหตุ : หากเปนเอกสารท่ีทําข้ึนในตางประเทศ จะตองมีคํารับรอง
ของโนตารีพับลิค หรือบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งใหเปน               
ผูมีอํานาจรับรองเอกสารพรอมดวยคํารับรองของเจาหนาท่ีกงสุล    
หรือสถานทูตไทย 

- 

9) 
 

ใบอนุญาตทํางานของผูรับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทย  
 ฉบับจริง  1  ฉบับ 
 สําเนา   0  ฉบับ 
หมายเหตุ : กรณีเปนบุคคลตางดาว 

- 



 

4 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
10) 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว หรือหนังสือรับรองการใช
สิทธิตามสนธิสัญญา (ถามี) 
 ฉบับจริง  1  ฉบับ 
 สําเนา   0  ฉบับ 

- 

11) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 
 ฉบับจริง  1  ฉบับ 
 สําเนา   0  ฉบับ 

- 

12) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 
 ฉบับจริง  0  ฉบับ 
 สําเนา   1  ฉบับ 

กรมการปกครอง 

13) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือให
เชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาท่ีขายหรือใหเชา 
หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซ้ือ
ขายจากตางประเทศ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 ฉบับจริง  0  ฉบับ 
 สําเนา   1  ฉบับ 
หมายเหตุ : ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน  ดีวีดี หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิทัล
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง 

- 

14) 
 

หนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนและหลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจาหนาท่ีเ พ่ือทําบันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได 
 ฉบับจริง  1  ฉบับ 
 สําเนา   0  ฉบับ 
หมายเหตุ : ใช ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณี 

- 

15) 
 

หลักฐานหรือหนังสือช้ีแจงการประกอบอาชีพหุนสวนจําพวกไม
จํากัดความรับผิด หรือกรรมการผูมีอํานาจของหางหุนสวนหรือ
บริษัท แลวแตกรณี 
 ฉบับจริง  1  ฉบับ 
 สําเนา   0  ฉบับ 
หมายเหตุ : ใช ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณี 

- 



 

5 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 50 บาท 
2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 

 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 
หมายเหตุ : 11 หมู 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท : 056-241323  
เว็บไซต : www.takfacity.go.th 

2) รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ การคากระทรวงพาณิชย 
หมายเหตุ : 0-2547-4446-7 

3) โทรศัพท : Call Center 1570 
4) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1) คูมือการกรอกเอกสาร 
 

 


