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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบยีนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอ
จดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบยีน

เปนบคุคลธรรมดา 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีใ่หบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณชิย ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบยีนพาณชิย พ.ศ. 2499 
 

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

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบบัที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
วาดวยทะเบยีนพาณิชย 
 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง กาํหนดพาณชิยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติทะเบยีนพาณชิย พ.ศ. 2499 
 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง ใหผูประกอบพาณิชยกจิตองจดทะเบียนพาณชิย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
 

6)  ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบยีนพาณชิย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2552 
 

7)  ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนาย
ทะเบยีนพาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
 

8)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียน
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พาณิชย พ.ศ. 2555   
 

9) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณชิย ที่ 1/2553  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบยีนพาณิชย และ
เลขคําขอจดทะเบยีนพาณิชย 
 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย พ.ศ. 2499 
 

11)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ  พ.ศ. 2549 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 16/07/2015 15:07  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ เทศบาลตําบลบอแฮว 99/9 หมู13  ต.บอแฮว  อ. เมือง จ.ลําปาง   โทร.0-5423-1351 
โทรสาร. 0-5423-1373/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณชิยภายใน 30 วัน นับตัง้แตวันเร่ิมประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบยีนพาณชิยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบยีนแทนก็ได 
 
3. ใหผูประกอบพาณชิยกิจซึ่งเปนเจาของกจิการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสาร
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ประกอบคําขอจดทะเบยีน 
 
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบไุวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ 
เปนเหตใุหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทกึความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาว มิเชนนัน้จะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึ
ดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล 
 

30 นาท ี - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด
ทะเบยีน/เจาหนาที่บนัทึก
ขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบยีน/
หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 
 

15 นาท ี - - 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ

10 นาท ี - - 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ทะเบยีนพาณิชยใหผูยื่นคํา
ขอ 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   60 นาท ี
 

14. งานบริการน้ี ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

2) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย (แบบ 
ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกจิ
การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือใหความ
ยินยอมใหใช
สถานที่ตั้ง
สํานักงานแหง

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิได
เปนเจาบาน ) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ใหญ โดยให
เจาของรานหรือ
เจาของ
กรรมสิทธ์ิลงนาม 
และใหมีพยานลง
ชื่อรับรองอยาง
นอย 1 คน 

3) 

สําเนาทะเบียน
บานที่แสดงให
เห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจา
บานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมี
ผูใหความ
ยินยอมเปนผูเชา 
หรือเอกสารสิทธ์ิ
อยางอ่ืนที่ผูเปน
เจาของ
กรรมสิทธ์ิเปน
ผูใหความ
ยินยอม พรอมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิได
เปนเจาบาน ) 

4) 

แผนที่แสดง
สถานทีซ่ึ่งใช
ประกอบพาณชิย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกลเคียง

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

โดยสังเขป พรอม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี) 
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ 
(ถามี) พรอมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 

สําเนาหนังสือ
อนุญาต หรือ 
หนังสือรับรองให
เปนผูจําหนาย
หรือใหเชาสินคา
ดังกลาวจาก
เจาของลิขสิทธ์ิ
ของสินคาที่ขาย
หรือใหเชา หรือ 
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากร หรือ
หลักฐานการซื้อ
ขายจาก

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี
ประกอบพาณชิย
กิจการขาย หรือ
ใหเชา แผนซีดี  
แถบบันทึก วีดิ
ทัศน แผนวีดทิัศน  
ดีวีดี หรือแผนวีดี
ทัศนระบบดิจทิัล
เฉพาะทีเ่กี่ยวกบั
การบันเทิง) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ตางประเทศ 
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

8) 

หนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของ
เงินทนุและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน 
หรือ อาจมาพบ
เจาหนาทีเ่พ่ือทํา
บันทึกถอยคํา
เกี่ยวกบั
ขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของ
เงินทนุพรอม
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทนุก็ได 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี
ประกอบพาณชิย
กิจการคาอัญมณี
หรือเคร่ืองประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญ
มณ)ี 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

 
 
 คาธรรมเนียม 50 บาท 
หมายเหตุ -   
 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
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 คาธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลบอแฮว 99/9 หมู13  ต.บอแฮว  อ. เมือง จ.ลําปาง   โทร.0-5423-1351 

โทรสาร. 0-5423-1373 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ศนูยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันท่ีพิมพ 28/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลตําบลบอแฮว อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


