
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555   
8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 
10) ประกาศกระทรวงฉบับที่ 93  (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ : ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0  นาท ี  
9. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 
 



 
 

10. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 
11) 
  2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได ้
  3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
  4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ /หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้
ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
11. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 30 นาที ส่วนการคลัง - 
2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 5 นาที ส่วนการคลัง - 

3) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีรับจดทะเบยีน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรยีมใบส าคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที ส่วนการคลัง - 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ

เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ใหผู้้ยื่นค าขอ 

10 นาที ส่วนการคลัง - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  60  นาท ี
12. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

13.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูร้ับผดิชอบใน
การประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบใน
การประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

 
 



 
 

13.2) เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

1) 
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบทพ.) กรมพัฒนาธุรกจิ

การค้า 
1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มพียานลงชื่อรบัรอง
อย่างน้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

ส าเนาทะเบียนบา้นที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจา้บ้านหรอืผู้ขอเลขที่บ้าน หรือ
ส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า 
หรือเอกสารสิทธิอ์ย่างอื่นที่ผู้เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ - 

4) 
แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่
ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนาม
รับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

ส าเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ซ่ึงมีรายการเกี่ยวกับชื่อวัตถุที่ประสงค์ทนุที่ตั้ง
ส านักงานรายชือ่กรรมการและอ านาจกรรมการ
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (หากเป็นเอกสารที่ท าขึ้นใน
ต่างประเทศจะต้องมีค า
รับรองของโนตารีพับลิค 
หรือบุคคลซ่ึงกฎหมายของ
ประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้มี
อ านาจรับรองเอกสาร พร้อม
ด้วยค ารับรองของเจ้าหนา้ที่
กงสุลหรือสถานทูตไทย) 

6) 

หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการใน
ประเทศไทย 

- 1 0 ฉบับ (หากเป็นเอกสารที่ท าขึ้นใน
ต่างประเทศจะต้องมีค า
รับรองของโนตารีพับลิค 
หรือบุคคลซ่ึงกฎหมายของ
ประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้มี
อ านาจรับรองเอกสาร พร้อม
ด้วยค ารับรองของเจ้าหนา้ที่
กงสุลหรือสถานทูตไทย) 

7) 
ใบอนุญาตท างานของผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการ
ในประเทศไทย (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 

- 1 0 ฉบับ - 

8) 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือ
หนังสือรับรองการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา (ถ้ามี) 

- 1 0 ฉบับ - 

9) 
หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

10) 
ส าเนาบัตรประจ าตวัของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

11) 

ส าเนาหนังสืออนุญาตหรอืหนังสือรับรองให้เป็นผู้
จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกลา่วจากเจา้ของ
ลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือส าเนา
ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรอืหลักฐาน
การซ้ือขายจากต่างประเทศพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย
กิจ การขายหรือให้เช่าแผ่น
ซีด ีแถบบันทึกวีดิทัศน์ แผ่น
วีดิทัศน์ ดีวีดี หรอืแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกบัการบันเทิง) 

12) 
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน
และหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนหรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี หรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับ



 
 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

ของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ 

ด้วยอัญมณ)ี 

13) 

หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพ
หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดหรือกรรมการ
ผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแลว้แต่กรณี 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี หรือ
เครื่องประดับซ่ึงประดับ
ด้วยอัญมณ)ี 

 

14. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ)  50  บาท 
2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ      30  บาท 

 

15. ช่องทางการร้องเรียน 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์ 053 – 730322 /  www.maesalongnai.go.th 
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1     
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 1030 

 


