
คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.บริหารทัว่ไป ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ   

 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น.  และ  ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๓๐ น. 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาตทีเ่กีย่วข้อง 
               ๑)กฎกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฏหมาย

วา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
๔)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ 
๕)ประกาศกระทรวงพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบั ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการตั้งส านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบบั ท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบบั ท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพเ์พ่ือใชใ้นการใหบ้ริการขอมูลทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๘)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ ๑/๒๕๕๓ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์
๙)ประกาศกระทรวงฉบบัท่ี ๙๓ (พ.ศ.๒๕๒๐)เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติั

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

๑)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน ๓๐ วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมกิจการ (มาตรา ๑๑) 

๒)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนก็

ได ้

๓)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งรายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

๔)แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบทพ.)หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

http://www.dbd.go.th/


ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและแจง้ผล 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลา  ๓  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ
จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ผูมี้อ านาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ขอ ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๘  นาทีต่อราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอการจดทะเบียนพาณิชย ์ ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา        

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น          

 (๓)ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)         

 (๔)แผนท่ีแสดงท่ีตั้งกิจการ 

 (๕)อ่ืนๆ เช่น หนงัสือยนิยอมเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูย้นิยอม 

             

ค่าธรรมเนียม 
- ค่าจดทะเบียนค าขอละ ๕๐ บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
  

 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหาร

ทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท์ 

  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

  

 

http://www.siriwiangchai.go.th/


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ จดทะเบียนเปลีย่นแปลงรายการ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.บริหารทัว่ไป ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ   

 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น.  และ  ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๓๐ น. 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาตทีเ่กีย่วข้อง 
               ๑) กฎกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฏหมาย

วา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
๔) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ 
๕) ประกาศกระทรวงพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบั ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการตั้งส านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย ์ (ฉบบั ท่ี ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๒  
๗) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพเ์พ่ือใชใ้นการใหบ้ริการขอมูลทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๘) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ ๑/๒๕๕๓ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์
๙) ประกาศกระทรวงฉบบัท่ี ๙๓  (พ.ศ.๒๕๒๐)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติั

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

๑)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน ๓๐ วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมกิจการ (มาตรา ๑๑) 

๒)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนก็

ได ้

๓)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งรายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

๔)แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบทพ.)หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

http://www.dbd.go.th/


ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและแจง้ผล 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลา  ๓  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ
จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ผูมี้อ านาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ขอ ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๘  นาทีต่อราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอการจดทะเบียนพาณิชย ์ ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา        

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น          

 (๓)ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)         

 (๔)แผนท่ีแสดงท่ีตั้งกิจการ 

 ๕)อ่ืนๆ เช่น หนงัสือยนิยอมเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูย้นิยอม 

             

ค่าธรรมเนียม 
- ค่าจดทะเบียนค าขอละ ๒๐ บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
  ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งาน

บริหารทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลข

โทรศพัท ์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

  

 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ จดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกจิ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.บริหารทัว่ไป ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ   

 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น.  และ  ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๓๐ น. 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาตทีเ่กีย่วข้อง 
               ๑) กฎกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฏหมาย

วา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
๔) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ 
๕) ประกาศกระทรวงพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบั ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการตั้งส านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย ์ (ฉบบั ท่ี ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๒  และ (ฉบบัท่ี  ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๕๓  
๗) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพเ์พ่ือใชใ้นการใหบ้ริการขอมูลทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๘) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ ๑/๒๕๕๓ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์
๙) ประกาศกระทรวงฉบบัท่ี ๙๓  (พ.ศ.๒๕๒๐)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติั

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

๑)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน ๓๐ วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมกิจการ (มาตรา ๑๑) 

๒)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนก็

ได ้

๓)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งรายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

๔)แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบทพ.)หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

http://www.dbd.go.th/


ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและแจง้ผล 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลา  ๓  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ
จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ผูมี้อ านาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ขอ ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๘  นาทีต่อราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอการจดทะเบียนพาณิชย ์ ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา        

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น          

 (๓)ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)         

 (๔)แผนท่ีแสดงท่ีตั้งกิจการ 

 ๕)อ่ืนๆ เช่น หนงัสือยนิยอมเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูย้นิยอม 

             

ค่าธรรมเนียม 
- ค่าจดทะเบียนค าขอละ ๒๐ บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหาร

ทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท์ 

  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

 

 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.บริหารทัว่ไป ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ   

 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น.  และ  ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๓๐ น. 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาตทีเ่กีย่วข้อง 
               ๑) กฎกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฏหมาย

วา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
๔) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ 
๕) ประกาศกระทรวงพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบั ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการตั้งส านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย ์ (ฉบบั ท่ี ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๒  และ (ฉบบัท่ี  ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๕๓  
๗) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพเ์พ่ือใชใ้นการใหบ้ริการขอมูลทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๘) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ ๑/๒๕๕๓ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์
๙) ประกาศกระทรวงฉบบัท่ี ๙๓  (พ.ศ.๒๕๒๐)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติั

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

๑)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน ๓๐ วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมกิจการ (มาตรา ๑๑) 

๒)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนก็

ได ้

๓)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งรายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

๔)แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบทพ.)หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

http://www.dbd.go.th/


ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและแจง้ผล 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลา  ๓  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ
จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ผูมี้อ านาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ขอ ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๘  นาทีต่อราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอการจดทะเบียนพาณิชย ์ ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา        

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น          

 (๓)ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)         

 (๔)แผนท่ีแสดงท่ีตั้งกิจการ 

 ๕)อ่ืนๆ เช่น หนงัสือยนิยอมเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูย้นิยอม 

             

ค่าธรรมเนียม 
- ขอใหอ้อกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ์    ฉบบัละ ๓๐ บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหาร

ทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท์ 

  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

 

 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ ขอตรวจดูเอกสารเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.บริหารทัว่ไป ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ   

 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น.  และ  ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๓๐ น. 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาตทีเ่กีย่วข้อง 
               ๑) กฎกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฏหมาย

วา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
๔) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ 
๕) ประกาศกระทรวงพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบั ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการตั้งส านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย ์ (ฉบบั ท่ี ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๒  และ (ฉบบัท่ี  ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๕๓  
๗) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพเ์พ่ือใชใ้นการใหบ้ริการขอมูลทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๘) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ ๑/๒๕๕๓ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์
๙) ประกาศกระทรวงฉบบัท่ี ๙๓  (พ.ศ.๒๕๒๐)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติั

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

๑)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน ๓๐ วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมกิจการ (มาตรา ๑๑) 

๒)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนก็

ได ้

๓)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งรายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

๔)แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบทพ.)หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

http://www.dbd.go.th/


ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและแจง้ผล 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลา  ๓  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ
จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ผูมี้อ านาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ขอ ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๘  นาทีต่อราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอการจดทะเบียนพาณิชย ์ ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา        

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น          

 (๓)ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)         

 (๔)แผนท่ีแสดงท่ีตั้งกิจการ 

 ๕)อ่ืนๆ เช่น หนงัสือยนิยอมเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูย้นิยอม 

             

ค่าธรรมเนียม 
- ขอตรวจดูเอกสารเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์    ฉบบัละ ๓๐ บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหาร

ทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์

  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/

