
คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงพาณิชย 
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 
 
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึง่เปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาํขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรอืหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรอืดาวนโหลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามทีร่ะบุไวในคูมือ
ประชาชนเรยีบรอยแลวทั้งน้ีในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไม
สามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทกึความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีต่องยื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่น
คําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนน้ันจะถือวาผูยื่นคํา
ขอละทิ้งคาํขอโดยเจาหนาทีแ่ละผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสาํเนาบันทึกความพรอง
ดังกลาวใหผูยืน่คําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
งานทะเบียนพาณิชยกองคลัง 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
โทรศัพท 054 225052 
โทรสาร 054 224137 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :2 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูประกอบการยืน่แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาทีต่รวจสอบขอมูล 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาที่ออกตรวจสอบสถานที่ที่ขอจดทะเบียนพาณิชย 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
เสนอใหผูรับมอบหมายลงนาม 
(หมายเหต:ุ -) 

3 นาท ี - 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
อนุมัติลงนาม 

2 นาท ี - 
 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

6) - 
ออกใบเสร็จรับเงิน 
(หมายเหต:ุ -) 

2 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณิชย (แบบทพ.) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

2) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
เจาของกิจการอายุไมถึง  20  ปบริบูรณตองมีหนังสือยนิยอมและสําเนา
บัตรประจําตัว 
ประชาชนของผูปกครองอยางละ  1  ฉบับ 
) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอม
ลงนามรบัรองสําเนาถกูตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

6) 
 

สําเนาทะเบียนบานผูรบัมอบอาํนาจ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน  ) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุติดอากรแสตมป  10  บาท) 

กรมการปกครอง 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

(หมายเหต:ุ -) 
คาธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 30 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรียนไดที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

เทศบาลเมืองเขลางคนคร http://www.kelangnakorn.go.th/slider/index.php หรือทางโทรศัพทโทร  054 - 
223701  หรืองานทะเบียนพาณิชยกองคลังเทศบาลเมืองเขลางคนครโทร  054 - 225052 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคล
ธรรมดา 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการคากรมพัฒนาธุรกิจการคากรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วของ: 

 
1)กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 
 
2)พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
 
3)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย
ทะเบียนพาณิชย 
 
4)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญตัิทะเบียน
พาณิชยพ.ศ. 2499 
 
5)ประกาศกระทรวงพาณิชยเรือ่งใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552 
 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
 
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   
 
9)คําสั่งสํานักงานกลางทะเบยีนพาณิชยที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคําขอจด
ทะเบียนพาณิชย 
 
10)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่



 
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 
ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ไป 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:ไมมี 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0 
 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน
เปนบุคคลธรรมดา 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


