
คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั �งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
                               กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย 

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์ 

 

1. ชื�อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั �งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499                                      

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองคลงั เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที�ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ�น (กระบวนงานบริการที�

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที� 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

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

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที� 83 (พ.ศ. 2515)  เรื�องกําหนดพาณิชยกิจที�ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย 

ว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที� 93 (พ.ศ. 2520) เรื�องกําหนดพาณิชยกิจที�ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที� 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องแต่งตั�งพนกังานเจ้าหนา้ที�และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที� 8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องการตั�งสํานกังานทะเบียนพาณิชย์แตง่ตั�งพนกังานเจ้าหนา้ที�และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัที� 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที� 10) พ.ศ. 2553  

8) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื�องกําหนดแบบพิมพ์เพื�อใช้ในการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555  

9) คําสั�งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที� 1/2553  เรื�องหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื�องกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที�มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมม่ ี  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 นาที 



 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั �งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี 

ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ กองคลงั  เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย  57340  

โทรศพัท์ 053-606223 ต่อ 15,25/ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด)  

ตั�งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื�นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนันบัตั �งแตว่นัเริ�มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื�นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื�นยื�นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ�งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื�อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร 

    ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าที�หรือ 

   ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ

 

  ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูม่ือจะเริ�มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที�ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที�ระบุไว้ใน

คูม่ือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั �งนี �ในกรณีที�คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์

เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที�จะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานที�ต้อง

ยื�นเพิ�มเติมโดยผู้ ยื�นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื�นเอกสารเพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กําหนดในบันทึก

ดงักลา่วมิเช่นนั �นจะถือว่าผู้ ยื�นคําขอละทิ �งคําขอโดยเจ้าหน้าที�และผู้ ยื�นคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก

ดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ ยื�นคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 



13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผดิชอบ 
 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื�นคําขอจดทะเบียน

พาณิชย์ (แบบ ทพ.)    

พร้อมด้วยหลกัฐาน 
 

5 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองคลงั 

โทรศพัท์         

053-606223    

ตอ่ 15 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบข้อมลู

และเอกสาร 
 

5 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองคลงั 

โทรศพัท์         

053-606223    

ตอ่ 15 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด

ทะเบียน/เจ้าหน้าที�บนัทึก

ข้อมลูเข้าระบบ/จดัเตรียม

ใบสําคญัการจดทะเบียน/

หนงัสือรับรอง/สําเนา

เอกสาร 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองคลงั 

โทรศพัท์         

053-606223    

ตอ่ 15 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื�นคํา

ขอพร้อมชําระคา่ธรรมเนียม 
 

10 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองคลงั 

โทรศพัท์         

053-606223    

ตอ่ 15 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 35 นาที 

 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 

 

 

 



15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียน

พาณิชย์        

(แบบ ทพ.) 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) หนงัสือให้ความ

ยินยอมให้ใช้

สถานที�ตั �ง

สํานกังานแหง่

ใหญ่โดยให้

เจ้าของร้านหรือ

เจ้าของ

กรรมสิทธิ�ลงนาม

และให้มีพยานลง

ชื�อรับรองอย่าง

น้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) สําเนาทะเบียน

บ้านที�แสดงให้

เห็นวา่ผู้ให้ความ

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 



ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรือสําเนา

สญัญาเช่าโดยมี

ผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นผู้เช่า

หรือเอกสารสิทธิ�

อย่างอื�นที�ผู้ เป็น

เจ้าของ

กรรมสิทธิ�เป็น

ผู้ให้ความ

ยินยอมพร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

4) แผนที�แสดง

สถานที�ซึ�งใช้

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานที�

สําคญับริเวณ

ใกล้เคียง

โดยสงัเขปพร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของ

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 



ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้รับมอบอํานาจ 

(ถ้าม)ี พร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

7) สําเนาหนงัสือ

อนญุาตหรือ

หนงัสือรับรองให้

เป็นผู้จําหน่าย

หรือให้เช่าสินค้า

ดงักลา่วจาก

เจ้าของลิขสิทธิ�

ของสินค้าที�ขาย

หรือให้เช่าหรือ

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ตามประมวล

รัษฎากรหรือ

หลกัฐานการซื �อ

ขายจาก

ตา่งประเทศ

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขายหรือให้

เช่าแผน่ซีดีแถบ

บนัทึกวดีิทศัน์

แผน่วีดิทศัน์ดีวีดี

หรือแผน่วีดีทศัน์

ระบบดิจิทลั

เฉพาะที�เกี�ยวกบั

การบนัเทิง) 

8) หนงัสือชี �แจง

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ที�มาของ

เงินทนุและ

หลกัฐานแสดง

จํานวนเงินทนุ

- 1 0 ฉบบั (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการค้าอญัมณี

หรือเครื�องประดบั

ซึ�งประดบัด้วยอญั

มณี) 



ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรืออาจมาพบ

เจ้าหน้าที�เพื�อทํา

บนัทึกถ้อยคํา

เกี�ยวกบั

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ที�มาของ

เงินทนุพร้อม

แสดงหลกัฐาน

แสดงจํานวน

เงินทนุก็ได้ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาํขอละ) 

ค่าธรรมเนียม  50  บาท 

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนียม  30  บาท 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน งานจดัเก็บรายได้ กองคลงั เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

57340 โทรศพัท์  053-606223 ตอ่ 15,25 

2) ช่องทางการร้องเรียน  www.yanghom.go.th 

3) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th  

 ตูป้ณ.1111 เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 

 
 

 
 


