
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ั!งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานที2ใหบ้รกิาร :เทศบาลตําบลป่าออ้ดอนชยัอําเภอเมอืงเชยีงรายจังหวัดเชยีงรายกระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื2อนไข (ถา้ม)ี ในการยื2นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยื&นขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนันับตั +งแตว่นัเริ&มประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยื&นจดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ื&นยื&นจดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึ&งเป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชื&อรับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพค์ําขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอาํนาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที&หรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุั +นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ&มนับระยะเวลาตั +งแตเ่จา้หนา้ที&ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที&ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทั +งนี+ในกรณีที&คาํขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ที&จะจัดทําบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานที&ตอ้งยื&นเพิ&มเตมิโดยผูย้ื&น
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยื&นเอกสารเพิ&มเตมิภายในระยะเวลาที&กําหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นั+นจะถอืวา่ผูย้ื&นคํา
ขอละทิ+งคําขอโดยเจา้หนา้ที&และผูย้ื&นคําขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพรอ่ง
ดงักลา่วใหผู้ย้ื&นคําขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานที2ใหบ้รกิาร 
สาํนักงานเทศบาลตําบลป่าออ้ดอนชยั 222 หมู ่5 ตําบลป่าออ้
ดอนชยัอําเภอเมอืงเชยีงรายจังหวัดเชยีงราย 57000/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั +งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที&ยง) 

 

ข ั!นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที2รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี
 

ลําดบั ข ั!นตอน ระยะเวลา สว่นที2รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี เทศบาลตําบลป่าออ้
ดอนชยัอําเภอเมอืง

เชยีงรายจังหวัด
เชยีงราย 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ที&การเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี เทศบาลตําบลป่าออ้
ดอนชยัอําเภอเมอืง

เชยีงรายจังหวัด
เชยีงราย 

 
3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน/เจา้หนา้ที&บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสาํคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สาํเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 
 
 

15 นาท ี เทศบาลตําบลป่าออ้
ดอนชยัอําเภอเมอืง

เชยีงรายจังหวัด
เชยีงราย 

 



ลําดบั ข ั!นตอน ระยะเวลา สว่นที2รบัผดิชอบ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ื&นคาํขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลป่าออ้
ดอนชยัอําเภอเมอืง

เชยีงรายจังหวัด
เชยีงราย 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื2อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ2มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานที2ต ั!งสํานกังานแหง่ใหญโ่ดยให้
เจา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธ ิ=ลงนามและใหม้พียานลงชื2อ
รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูป้ระกอบพาณิชยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นที2แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสาํเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่หรอื
เอกสารสทิธ ิ=อยา่งอื2นที2ผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิ=เป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอมพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูป้ระกอบพาณิชยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

6) 
 

แผนที2แสดงสถานที2ซ ึ2งใชป้ระกอบพาณชิยกจิและสถานที2สําคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

9) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตหรอืหนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ําหนา่ยหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิ=ของสนิคา้ที2ขายหรอืใหเ้ชา่
หรอืสาํเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากรหรอืหลกัฐานการซื!อ
ขายจากตา่งประเทศพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

- 



ลําดบั ชื2อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ2มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขายหรอืใหเ้ชา่แผน่ซดีี
แถบบนัทกึวดีทิัศนแ์ผ่นวดีทัิศนด์วีดีหีรอืแผน่วดีทีัศนร์ะบบดจิทัิลเฉพาะที&
เกี&ยวกบัการบนัเทงิ) 

10) 
 

หนงัสอืชี!แจงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ที2มาของเงนิทุนและหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนหรอือาจมาพบเจา้หนา้ที2เพื2อทําบนัทกึถอ้ยคํา
เกี2ยวกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ที2มาของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครื&องประดับซึ&งประดบัดว้ยอัญมณี) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น  (คํ า ข อ ล ะ ) 
 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตําบลป่าออ้ดอนชยั 

(หมายเหต:ุ (222 หมู ่5 ตําบลป่าออ้ดอนชยัอําเภอเมอืงเชยีงรายจังหวดัเชยีงราย 57000  หมายเลขโทรศพัท ์/
โทรสาร 053-170363)) 

2) เว็บไซต ์ : www.paoordonchai.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที& 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื2อแบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


