
คู่มอืส ำหรบัประชำชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ัง้ใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 

2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้ส่วนสามญั คณะบุคคล และกจิการร่วมคา้ 
หน่วยงำนท่ีให้บรกิำร : เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กระทรวงพาณิชย์  

 

หลกัเกณฑ ์ วธิีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต  

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11)  

 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ดว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจา้ของกิจการ เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน 

และเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ท่ี หรือดาวน์โหลดจาก 

www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบร ้

อยแลว้ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 

เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพิจารณาได ้

เจา้หนา้ท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตอ้งยื่นเพ่ิมเติม 

โดยผูย้ื่นค าขอจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึกดังกล่าว 

มิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ื่นค าขอละท้ิงค าขอ โดยเจา้หนา้ท่ีและผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้ับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว 

และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวใหผู้ย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้ับมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน  

  

 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 

 สถำนท่ีให้บรกิำร 

กองคลัง  เทศบาลต าบลแม่ค า  อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 60 นาที 
 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหตุ: -)  

30 นาที เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  

5 นาที เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 

3) การพจิารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจา้หนา้ท่ีบันทึกขอ้มูลเขา้ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบี

ยน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  

15 นาที เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 



ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ใ

หผู้ย้ื่นค าขอ 

(หมายเหตุ: -)  

10 นาที เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์ (แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสือหรือสญัญาจดัตั้งห้างหุ้นส่วนสาม ัญหรือคณะบุคคลหรือก ิจ

การร่วมค้า 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

5) 

 

หนงัสือให้ความยนิยอมให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านกังานแห่งใหญ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

6) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็นเจ้าบ้าน

หรือผู้ขอเลขท่ีบ้าน 

หรือส าเนาสญัญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยนิยอมเป็นผู้เช่า 

หรือเอกสารสทิธิ์อย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ์ เป็นผู้ให้ความย ิ

นยอม พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

7) 

 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ส านกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคัญบร ิเวณใกล้เ

คียงโดยสงัเขป พร้อมลงนามรบัรองเอกสาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

8) 

 

หนงัสือมอบอ านาจ ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

9) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้รบัมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

10) 

 

ส าเนาหนงัสืออนุญาต หรือ 

หนงัสือรบัรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสนิค้าดงักล่าวจากเจ้าข

องลขิสทิธิ์ของสนิค้าท่ีขายหรือให้เช่า หรือ 

ส าเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลร ัษฎากร 

หรือหลกัฐานการซ้ือขายจากต่างประเทศ 

พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ใชใ้นกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเ้ช่า แผ่นซีดี  

แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี 

หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง) 

- 

11) 

 

หนงัสือชี้แจงข้อเท็จจรงิของแหล่งท่ีมาของเงนิทุนและหลกัฐานแส

ดงจ านวนเงนิทุน หรือ 

อาจมาพบเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าบนัทกึถ้อยค าเกี่ยวก ับข้อเท็จจรงิของแ

หล่งท่ีมาของเงนิทุนพร้อมแสดงหลกัฐานแสดงจ านวนเงนิทุนก็ได้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ 

(ใชใ้นกรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ

ดว้ยอัญมณี) 

- 

12) 

 

หลกัฐานหรือหนงัสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ า

กดัความรบัผดิ หรือกรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วนหรือบร ิษทั 

แล้วแต่กรณี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ 

(ใชใ้นกรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ

ดว้ยอัญมณี) 

- 

13) 

 

หนงัสือรบัรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

(ห้างหุ้นส่วนสามญันิตบิุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรษิทัจ ากดั 

หรือบรษิทัมหาชนจ ากดั แล้วแต่กรณี) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ใชใ้นกรณีเป็นกิจการร่วมคา้) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 

  

 

2) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม คั ด ส า เ น า เ อ ก ส า ร ชุ ด ล ะ 

 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 

  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรียน ณ ช่องทางท่ียื่นค าขอ  เทศบาลต าบลแม่ค า  หรือโทรศัพท์ 053-779198  หรือทางเวปไซด์ 

www.tessabanmaekham.go.th/ 

(หมายเหตุ: -)  

2) รอ้งเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 

))  



ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบรกิำร 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

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

(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอรม์ 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นหา้งหุน้ส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมคา้  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น 

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: จดทะเบียน 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  

1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

  

2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง 

ก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใตบั้งคับของกฎหมายว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย์  

  

3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง 

ก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใตบั้งคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

  

4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  

  

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552  

  

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง 

การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ. 2553   

  

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใชใ้นการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    

  

8)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  

  

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  

  

ข้อมูลส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 



10)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  

ระดบัผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บรกิำร: ทอ้งถิ่น 

กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงองิของคู่มือประชำชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 18/07/2015 19:45 
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วันที่เผยแพร่คู่มอื: - 


