
คู�มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย� (ต้ังใหม�,เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน,เลิกประกอบ

พาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 กรณีผู/ขอจดทะเบียนเป1นบุคคลธรรมดา 

หน�วยงานที่ให/บริการ : กองคลัง เทศบาลตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม�  

กระทรวง : มหาดไทย 
 

1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย% (ตั้งใหม�,เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน,เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 

ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย%พ.ศ. 2499 กรณีผู�ขอจดทะเบียนเป2นบุคคลธรรมดา 
2. หน�วยงานเจ/าของกระบวนงาน:กองคลัง เทศบาลตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม�  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให�บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให/อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข/อง: 

  ๑) กฎกระทรวงพาณิชย�ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย�          
พ.ศ. 2499 

๒) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค%าเรื่องกําหนดแบบพิมพ� พ.ศ. 2549 

๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจที่ไม-อยู-ภายใต%บังคับ
ของกฎหมายว-าด%วยทะเบียนพาณิชย� 

๔) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม-อยู-ภายใต%บังคับ
แห-งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 

๕) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เร่ืองแต-งตั้งพนักงานเจ%าหน%าที่และนายทะเบียนพาณิชย� (ฉบับที่ 8)   
พ.ศ. 2552 

๖) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย�แต-งตั้งพนักงานเจ%าหน%าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย� (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 

 ๗) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องให%ผู%ประกอบพาณิชยกิจต%องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบับที่ 11)    
พ.ศ. 2553 

๘) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค%าเร่ืองกําหนดแบบพิมพ�เพื่อใช%ในการให%บริการข%อมูลทะเบียน
พาณิชย�พ.ศ. 2555   

๙) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียน

พาณิชย�และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย� 



๑๐)คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ที่ 1/2554 เร่ืองหลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียน
พาณิชย�และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย�จังหวัดเชียงใหม- 
๑๑) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป?นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๒) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด�านเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให/บริการ: ในเขตเทศบาลตําบลบ�านแปะ  
8. กฎหมายข/อบังคับ/ข/อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไม�มี  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข/อกําหนด ฯลฯ 0 นาที 

9. ข/อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน    0  
 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอที่น/อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ/างอิงของคู�มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย% (ตั้ งใหม� , เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน,          

เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย%พ.ศ. 2499 กรณีผู�ขอจดทะเบียนเป2นบุคคลธรรมดา 
๑๑.ช�องทางการให/บริการ  
 สถานที่ให/บริการ   กองคลัง เทศบาลตําบลบ%านแปะ  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม- 

โทรศัพท� : ๐๕๓-๐๓๒๑๒๘ ต-อ 15    Fax: ๐๕๓-๐๓๒๑๒๙  
ติดต-อด%วยตนเองณหน-วยงาน 

ระยะเวลาเปDดให/บริการ เปBดให%บริการวันจันทร�ถึงวนัศุกร� (ยกเว%นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต-

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

๑๒.หลักเกณฑ� วิธีการ เงื่อนไข (ถ/ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู�ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย%ไว�ต�อมาได�เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็

ตามเช�นขาดทุนไม� ประสงค%จะประกอบการค�าต�อไปเจ�าของสถานที่เรียกห�องคืนเพราะหมดสัญญาเช�าหรือเลิกห�าง

หุ�นส�วนบริษัทให�ย่ืนคําขอจด ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต�อพนักงานเจ�าหน�าที่ภายในกําหนด 30 วันนับตั้งแต�

วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)  



2. กรณีผู�ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข�องไม�สามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกด�วยตนเองเช�นวิกลจริตตาย

สาบสูญเป2นต�นให� ผู�ที่มีส�วนได�เสียตามกฎหมายเช�นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรย่ืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบ

พาณิชยกิจแทนผู�ประกอบ พาณิชยกิจนั้นได�โดยให�ผู�มีส�วนได�เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิก

พร�อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู� ประกอบพาณิชยกิจไม�สามารถมาย่ืนคําขอจดทะเบียนได�ด�วยตนเองเช�นใบ

มรณะบัตรคําส่ังศาลเป2นต�น  

 

๓. ผู�ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย%ด�วยตนเองหรอืจะมอบอํานาจให�ผู�อืน่ย่ืนแทนก็ได� 

 

๔.ให�ผู�ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป2นเจ�าของกิจการหรือผู�มีส�วนได�เสีย (แล�วแต�กรณี) เป2นผู�ลงลายมือชื่อ 

รับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 

  ๕. แบบพิมพ%คําขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได�จากพนักงานเจ�าหน�าที่  

หรือดาวน%โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคู�มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต�เจ�าหน�าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ�วนตามที่

ระบุไว�ในคู�มือประชาชนเรียบร�อยแล�ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม�ครบถ�วน และ/หรอืมีความ

บกพร�องไม�สมบูรณ% เป2นเหตุให�ไม�สามารถพิจารณาได� เจ�าหน�าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร�องของรายการเอกสาร

หรือเอกสารหลักฐานที่ต�องย่ืนเพิ่มเติม โดยผู�ย่ืนคําขอจะต�องดําเนนิการแก�ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทกึดังกล�าว มิเช�นนัน้จะถือว�าผู�ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ�าหน�าที่และผู�ย่ืนคําขอหรือผู�

ได�รับมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกล�าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร�องดังกล�าวให�ผู�ย่ืนคําขอหรือผู�ได�รับ

มอบอํานาจไว�เป2นหลักฐาน 

  

 

 

 

 

 



๑๓.ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของ
ขั้นตอนการให/บริการ 

ระยะเวลา 
การให/บริการ 

ส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
  

นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาเอกสาร/แจ�ง
ผล 

30 นาท ี กองคลัง
เทศบาลตําบล
บ�านแปะ 

 

- 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
  

เจ�าหน�าที่การเงิน 
รับชําระค�าธรรมเนียม 
 

5 นาท ี กองคลัง
เทศบาลตําบล
บ�านแปะ 

 

- 
 

 

3) การพิจารณา 
  

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ�าหน�าที่
บันทกึข�อมูลเข�าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการ

จดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที กองคลัง
เทศบาลตําบล
บ�านแปะ 

 

- 
 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมี
มติ 
  

นายทะเบียนตรวจ
เอกสารและลงนาม/

มอบใบทะเบียนพาณิชย%
ให�ผู�ย่ืนคําขอ 
 

๑๐ นาท ี กองคลัง
เทศบาลตําบล

บ�านแปะ 
 

- 
 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖0 นาที 

 

๑๔. งานบริการนี้ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล/ว 
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน 



๑๕.รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

 ๑๕.๑) เอกสารยืนยนัตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร ยืนยัน
ตัวตน  

หน�วยงาน
ภาครัฐผู� 

ออกเอกสาร  

จํานวน
เอกสาร ฉบับ

จริง  

จํานวน
เอกสาร 

สําเนา  

หน�วยนับ 
เอกสาร  

หมายเหตุ  

1)  
 
 

 

บัตรประจําตัว ประชาชน  กรมการ
ปกครอง  

0 1 ฉบับ (พร�อมลง
นามรับรอง

สําเนา

ถูกต�อง)  

๒) สําเนาทะเบียนบ�าน 

 

กรมการ

ปกครอง 

๐ 

 

๑ 

 

ฉบับ (พร�อมลง

นามรับรอง
สําเนา

ถูกต�อง) 
 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู/ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 

ฉบับ
จริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียนพาณิชย% 
(แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค�า 

1 0 ฉบับ - 

๒) 
 

หนังสอืให�ความยินยอมให�
ใช�สถานที่ตั้งสํานักงาน
แห�งใหญ� โดยให�เจ�าของ

ร�านหรือเจ�าของกรรมสิทธ์ิ
ลงนามและให�มีพยานชื่อ
รับรองอย�างน�อย 1 คน 
 
 

- 
 

1 0 ฉบับ (กรณีผู�ประกอบ
พาณิชยกิจมไิด�
เป2นเจ�าบ�าน) 



ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู/ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 

ฉบับ
จริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

3) 

สําเนาทะเบียนบ�านที่แสดง
ให�เหน็ว�าผู�ให�ความยินยอม

เป2นเจ�าบ�านหรือสําเนา
สัญญาเช�าโดยมีผู�ให�ความ
ยินยอมเป2นผู�เช�าหรอื
เอกสารสิทธ์ิอย�างอื่นที่ผู�

เป2นเจ�าของกรรมสิทธ์ิเป2น
ผู�ให�ความยินยอมพร�อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต�อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู�ประกอบ
พาณิชยกิจมไิด�

เป2นเจ�าบ�าน) 

4) 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช�
ประกอบพาณิชยกิจและ

สถานที่สําคัญบริเวณ
ใกล�เคียงโดยสังเขปพร�อม
ลงนามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
หนังสอืมอบอํานาจ (ถ�ามี) 
พร�อมป[ดอากรแสตมป\ 

10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู�รับมอบ
อํานาจ (ถ�าม)ี พร�อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต�อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 

สําเนาหนังสืออนุญาตหรอื
หนังสอืรับรองให�เป2นผู�
จําหน�ายหรือให�เช�าสินค�า
ดังกล�าวจากเจ�าของ
ลิขสิทธ์ิของสินค�าที่ขาย

- 0 1 ฉบับ (ใช�ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให�
เช�าแผ�นซีดีแถบ
บันทกึวีดิทัศน%



ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู/ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 

ฉบับ
จริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือให�เช�าหรอืสําเนา
ใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรอื
หลักฐานการซื้อขายจาก

ต�างประเทศพร�อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต�อง 

แผ�นวีดิทศัน%ดีวีดี
หรือแผ�นวีดีทัศน%
ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับ

การบันเทิง) 

8) 

หนังสอืชี้แจงข�อเท็จจริง
ของแหล�งที่มาของเงนิทุน
และหลักฐานแสดงจํานวน

เงินทุนหรอือาจมาพบ
เจ�าหน�าที่เพื่อทําบันทกึ
ถ�อยคําเกี่ยวกับข�อเท็จจริง
ของแหล�งที่มาของเงนิทุน
พร�อมแสดงหลักฐานแสดง

จํานวนเงินทุนก็ได� 

- 1 0 ฉบับ (ใช�ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค�าอัญมณี

หรือเครือ่งประดับ
ซึ่งประดับด�วยอัญ
มณ)ี 

 
16. ค�าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร/อยละ) 
1) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

     -   ต้ังใหม� 
- เปลี่ยนแปลง คร้ังละ 

- เลิก 

- ออกใบแทน ฉบับละ 

- ตรวจเอกสาร ครั้งละ 

 
50 บาท 

20 บาท 
20 บาท 
30 บาท 
20 บาท 

 

 



ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร/อยละ) 
2) ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 

 ค�าธรรมเนียม 30 บาท 

  
 

 

๑๗.ช�องทางการร/องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช�องทางการร/องเรียน / แนะนําบริการ 
1) เทศบาลตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม� โทร.053-032128 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย%บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด-วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู% ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

๑๘.แบบฟอร�ม ตัวอย�างและคู�มือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอร�ม 
1) คู�มอืการกรอกเอกสาร 

  

 

๑๙.หมายเหตุ 

วันท่ีพิมพ� 28/04/2559 

สถานะ รออนมุตัิข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลบ�านแปะ   
อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม�  

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร�โดย - 

 

 


