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คู่มือสําหรั บประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ูขอ
จดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียน
เป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2)

พ.ร.ฎ. กํ าหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จ พ.ศ. 2546

3)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515) เรื อง กํ าหนดพาณิ ชยกิ จที ไม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบี ยนพาณิ ชย์

4)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที 93 (พ.ศ. 2520) เรื อง กํ าหนดพาณิ ชยกิ จที ไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499

5)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง ให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 11) พ.ศ. 2553

6)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที และนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 8) พ.ศ.
2552

7)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง การตังสํานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที และนาย
ทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2553

8)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื อง กํ าหนดแบบพิ มพ์เพื อใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยน
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พาณิ ชย์ พ.ศ. 2555
9)

คําสังสํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที 1/2553 เรื อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบี ยนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์

10) พ.ร.บ. ทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
11)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื อง กํ าหนดแบบพิ มพ์ พ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 15/08/2015 12:15การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองคลัง เทศบาลตํ าบลอุโมงค์ 234 หมู่ที 5 ต.อุโมงค์ อ.เมื อง จ.ลําพูน/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 2) สถานทีให้ บริการ จังหวัดอื น ติ ดต่อ
(1) สํานักงานเทศบาล
โทรศัพท์ : ติ ดต่อเทศบาล
(2) องค์การบริ หารส่วนตําบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติ ดต่อ อบต.
(3) เมื องพัทยา
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โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตังอยู่ในพื นที รับผิ ดชอบของเทศบาลหรื ออบต.หรื อเมื องพัทยาให้ไปเทศบาลหรื อ
อบต.หรื อเมื องพัทยานัน)/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้ องยืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั งแต่วนั เริ มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนยืนจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึงเป็ นเจ้ าของกิจการ เป็ นผู้ลงลายมือชื อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั นตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตั งแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทั งนี ในกรณีทีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที
ต้ องยืนเพิมเติม โดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั นจะถือว่าผู้ยืนคําขอละทิ งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที
1)

ประเภทขั นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมพัฒนาธุรกิจ การค้ า
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ที

2)

ประเภทขั นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

กรมพัฒนาธุรกิจ การค้ า

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้ าหน้ าทีบนั ทึก
ข้ อมูลเข้ าระบบ/จัดเตรี ยม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร

15 นาที

กรมพัฒนาธุรกิจ การค้ า

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ืนคํา
ขอ

กรมพัฒนาธุรกิจ การค้ า

3)

4)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1) ประชาชน
2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ
ทพ.)
หนังสือให้ ความ
ยินยอมให้ ใช้
สถานทีตั ง
สํานักงานแห่ง
ใหญ่ โดยให้
เจ้ าของร้ านหรื อ
เจ้ าของ
กรรมสิทธิลงนาม
และให้ มีพยานลง
ชือรับรองอย่าง
น้ อย 1 คน
สําเนาทะเบียน
บ้ านทีแสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นเจ้ า
บ้ านหรื อสําเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นผู้เช่า
หรื อเอกสารสิทธิ
อย่างอืนทีผ้ เู ป็ น

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

-

-

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน )

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน )
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ที

4)

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เจ้ าของ
กรรมสิทธิเป็ น
ผู้ให้ ความ
ยินยอม พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
แผนทีแสดง
สถานทีซึงใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที
สําคัญบริ เวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขป พร้ อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
สําเนาหนังสือ
อนุญาต หรื อ
หนังสือรับรองให้

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขาย หรื อ
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ที

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เป็ นผู้จําหน่าย
หรื อให้ เช่าสินค้ า
ดังกล่าวจาก
เจ้ าของลิขสิทธิ
ของสินค้ าทีขาย
หรื อให้ เช่า หรื อ
สําเนา
ใบเสร็ จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากร หรื อ
หลักฐานการซื อ
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
หนังสือชี แจง
ข้ อเท็จจริ งของ
แหล่งทีมาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน
หรื อ อาจมาพบ
เจ้ าหน้ าทีเพือทํา
บันทึกถ้ อยคํา
เกียวกับ
ข้ อเท็จจริ งของ
แหล่งทีมาของ
เงินทุนพร้ อม

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ให้ เช่า แผ่นซีดี
แถบบันทึก วีดิ
ทัศน์ แผ่นวีดิทศั น์
ดีวีดี หรื อแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทลั
เฉพาะทีเกียวกับ
การบันเทิง)

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้ าอัญมณี
หรื อเครื องประดับ
ซึงประดับด้ วยอัญ
มณี)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทุนก็ได้

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
ค่ าธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลอุโมงค์
หมายเหตุ (1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (www.umongcity.go.th
2. ทางโทรศัพท์ (053-983222 )
3. ทางไปรษณี ย์ (234 ม.5 ต.อุโมงค์ อ.เมื อง จ.ลําพูน)
4. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง (ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์ )
5. ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น (ตังอยู่ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์))
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ (0-2547-4446-7 )
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
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หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
-

19. หมายเหตุ
21/08/2558
รออนุมตั ขิ ั นที 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพมิ พ์
สถานะ

