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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่ให้บริการ :เทศบาลต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กระทรวงพาณิชย์ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอ

จดทะเบียน 

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

www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ  ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ 

เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข

และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอ

หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบาลต าบลช่อแฮ เลขท่ี 209 หมู่ 3 ต าบลป่าแดง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 

โทร.0-5459-9021 โทรสาร. 0-5459-9021 ต่อ 102 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ:ส านักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลต าบลช่อแฮ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร ์

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :60 นาที 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

หมายเหตุ:ส านักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลต าบลช่อแฮ 

30 นาที เทศบาลต าบลช่อแฮ 

อ าเภอเมืองแพร ่

จังหวัดแพร ่

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ:ส านักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลต าบลช่อแฮ 

5 นาที เทศบาลต าบลช่อแฮ 

อ าเภอเมืองแพร ่

จังหวัดแพร ่

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

หมายเหตุ:ส านักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลต าบลช่อแฮ 

15 นาที เทศบาลต าบลช่อแฮ 

อ าเภอเมืองแพร ่

จังหวัดแพร ่

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

หมายเหตุ:ส านักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลต าบลช่อแฮ 

10 นาที เทศบาลต าบลช่อแฮ 

อ าเภอเมืองแพร ่

จังหวัดแพร ่

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ(พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือ

เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญา

เช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

6) 

 

แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียง

โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

8) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง 

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ- 

9) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าว

จากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล

รัษฎากร หรือหลักฐานการซ้ือขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก 

วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

- 

10) 

 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุน 

หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือท าบันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ

เงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ

ด้วยอัญมณ)ี 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลช่อแฮ 

เทศบาลต าบลช่อแฮ เลขท่ี 209 หมู่ 3 ต าบลป่าแดง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 

โทร.054-599021 โทรสาร.0-5459-9021 ต่อ 102 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

(หมายเหต:ุ (0-2547-4446-7 )) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมายเหต:ุ -) 

4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหตุ 

- 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันท่ีคู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/
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