
คูมือกระบวนงานท่ี  65 

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

       กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี   อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม   กระทรวงพาณิชย  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th 

 

  หมายเหตุ   ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ี

ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไม

สมบูรณ เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใน

บันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอ โดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนาม

บันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
กรุงเทพมหานคร ติดตอ 
(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ใหบริการกับสถานประกอบการทุกแหงท่ีมีท่ีตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท : ติดตอสํานักงานเขต 
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเขต
ไหนใหไปยื่นจดทะเบียน ณ สํานักงานเขตนั้น)/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



 สถานท่ีใหบริการ 
จังหวัดอ่ืน ติดตอ 
(1) สํานักงานเทศบาล  
โทรศัพท : ติดตอเทศบาล  
(2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  
โทรศัพท : ติดตอ อบต.  
(3) เมืองพัทยา  
โทรศัพท : 038-253154 
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
เทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาใหไปเทศบาลหรืออบต.หรือ
เมืองพัทยานั้น)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี 
อภเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โทร.053-103454 ตอ 16  /
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 00:00 - 00:00 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 
(หมายเหตุ: -)  

30 นาที เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีการเงินรับชําระคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

5 นาที เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาที เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาที เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

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

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ โดยให
เจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลงนาม และใหมีพยานลงช่ือ

รับรองอยางนอย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน ) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสาร
สิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอม พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน ) 

- 

6) 
 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป พรอมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

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

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
8) 

 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

9) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือให
เชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาท่ีขายหรือใหเชา 
หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ

ซ้ือขายจากตางประเทศ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน  ดีวีดี หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิทัล
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง) 

- 

10) 
 

หนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจาหนาท่ีเพ่ือทําบันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณี) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น  (คํ า ข อ ล ะ ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 คาธรรมเนียม 50 บาท  
 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 30 บาท  
 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) รองเรียน ณ ชองทางท่ียื่นคําขอ 

(หมายเหตุ: -)  



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
2) รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ))  
3) โทรศัพท : Call Center 1570 

(หมายเหตุ: -)  
4) เว็บไซต  : www.dbd.go.th 

(หมายเหตุ: -)  
5) สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โทร.053 - 

103454 
(หมายเหตุ: -)  

6) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน

บุคคลธรรมดา  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา

ดวยทะเบียนพาณิชย  
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552  
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553   
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย 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  
 

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: ไมมี 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 



 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 08:52 การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม 

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา เทศบาลตําบลสารภ ี

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


