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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การจดทะเบยีนพาณิชย ์ (ตัง้ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด

ทะเบยีนเป็นบุคคลธรรมดา

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ช ื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียน

เป็นบคุคลธรรมดา

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

3. ประเภทของงานบร ิการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ีเบด็เสรจ็ในหนว่ย

เดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ: จดทะเบียน

5. กฎหมายท ีใ่หอ้าํนาจการอนุญาต หร ือท ีเ่ก ีย่วข ้อง

1) กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499

2) พ.ร.ฎ. กาํหนดกจิการเป็นพาณชิยกจิพ.ศ. 2546

3) ประกาศกระทรวงพาณชิยฉ์บบัที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรือ่งกาํหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่

ดว้ยทะเบยีนพาณชิย์

4) ประกาศกระทรวงพาณชิยฉ์บบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรือ่งกาํหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่

พระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499

5) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย์ (ฉบบัที่ 11) พ.ศ. 2553

6) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งแตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย์ (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2552

7) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งการตัง้สาํนกังานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีน

พาณชิย์ (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2553

8) ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรือ่งกาํหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มูลทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555

9) คาํสัง่สาํนกังานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี่ 1/2553 เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกาํหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละ

เลขคาํขอจดทะเบยีนพาณชิย์

10) พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499

11) ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรือ่งกาํหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม

7. พ ืน้ท ีใ่หบ้ร ิการ: พืน้ท่ีตาํบลหนองอิเฒา่
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8. กฎหมายข ้อบงัคับ/ข ้อตกลงท ีก่าํหนดระยะเวลา ไมมี่

ระยะเวลาท ีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ 0 นาที

9. ข ้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0

จาํนวนคาํขอท ีม่ากท ีสุ่ด 0

จาํนวนคาํขอท ีน่ ้อยท ีส่ ุด 0

10. ช ื่ออ ้างองิของคู่ม ือประชาชน สพจ. ทก. 01

11. ช ่องทางการใหบ้ร ิการ

1) สถานทีใ่ห้บร ิการ ทีท่าํการองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอเิฒา่ / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน

โทรศพัท์ 0-4380-1135

ระยะเวลาเปิดให้บร ิการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกาํหนด) ตัง้แตเ่วลา

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ ์ วธิ ีการ เงือ่นไข(ถา้มี) ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกิจการ (มาตรา 11)

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซึง่เป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งลายมือช่ือรบัรองรายการในคาํขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคาํขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพค์าํขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรอืหนงัสือมอบอาํนาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรอืดาวนโ์หลด

จาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที่ระบไุวใ้น

คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคาํขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมีความบกพรอ่งไมส่มบรูณ์

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาไดเ้จา้หนา้ที่จะจดัทาํบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานที่ตอ้ง

ย่ืนเพิ่มเติมโดยผูย่ื้นคาํขอจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขและ/หรอืย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในบนัทกึ

ดงักลา่วมิเชน่นัน้จะถือวา่ผูย่ื้นคาํขอละทิง้คาํขอโดยเจา้หนา้ท่ีและผูย้ื่นคาํขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทกึ

ดงักลา่วและจะมอบสาํเนาบนัทกึความพรอ่งดงักลา่วใหผู้ย้ื่นคาํขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน

13. ข ัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท ีร่ ับผิดชอบ
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ที่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจง้ผล

30 นาที องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

-

2)

การตรวจสอบเอกสาร เจา้หนา้ท่ีการเงินรบัชาํระ

คา่ธรรมเนียม

5 นาที องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

-

3)

การพิจารณา นายทะเบียนรบัจดทะเบียน

/เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลูเขา้

ระบบ/จดัเตรยีมใบสาํคญั

การจดทะเบียน/หนงัสือ

รบัรอง/สาํเนาเอกสาร

15 นาที องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

-

4)

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย่ื้นคาํ

ขอ

10 นาที - -

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 นาท ี

14. งานบร ิการนีผ้ ่านการดาํเนินการลดข ัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คาํขอ

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนท ีอ่อกโดยหน่วยงานภาคร ัฐ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บตัรประจาํตวั

ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง)
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ที่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2)

สาํเนาทะเบียน

บา้น

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง)

15.2) เอกสารอ ืน่ ๆ สาํหร ับยืน่เพ ิม่เตมิ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

คาํขอจดทะเบียน

พาณิชย์ (แบ

บทพ.)

กรมพฒันาธรุกิจ

การคา้

1 0 ฉบบั -

2)

หนงัสือใหค้วาม

ยินยอมใหใ้ช้

สถานท่ีตัง้

สาํนกังานแหง่

ใหญ่โดยให้

เจา้ของรา้นหรอื

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิลงนาม

และใหมี้พยานลง

ช่ือรบัรองอยา่ง

นอ้ย 1 คน

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจา้บา้น )

3)

สาํเนาทะเบียน

บา้นท่ีแสดงให้

เห็นวา่ผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นเจา้

บา้นหรอืสาํเนา

สญัญาเชา่โดยมี

ผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นผูเ้ชา่

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจา้บา้น )
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ที่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หรอืเอกสารสิทธ์ิ

อยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิเป็น

ผูใ้หค้วาม

ยินยอมพรอ้มลง

นามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง

4)

แผนที่แสดง

สถานท่ีซึง่ใช้

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานท่ี

สาํคญับรเิวณ

ใกลเ้คียง

โดยสงัเขปพรอ้ม

ลงนามรบัรอง

เอกสาร

- 1 0 ฉบบั -

5)

หนงัสือมอบ

อาํนาจ (ถา้มี)

พรอ้มปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท

- 1 0 ฉบบั -

6)

สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของ

ผูร้บัมอบอาํนาจ

(ถา้มี) พรอ้มลง

นามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั -

7) สาํเนาหนงัสือ - 0 1 ฉบบั (ใชใ้นกรณี
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ที่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

อนญุาตหรอื

หนงัสือรบัรองให้

เป็นผูจ้าํหนา่ย

หรอืใหเ้ชา่สินคา้

ดงักลา่วจาก

เจา้ของลิขสิทธ์ิ

ของสินคา้ที่ขาย

หรอืใหเ้ชา่หรอื

สาํเนา

ใบเสรจ็รบัเงิน

ตามประมวล

รษัฎากรหรอื

หลกัฐานการซือ้

ขายจาก

ตา่งประเทศ

พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง

ประกอบพาณิชย

กิจการขายหรอืให้

เชา่แผน่ซีดีแถบ

บนัทกึวีดิทศัน์

แผน่วีดิทศันด์ีวีดี

หรอืแผน่วีดีทศัน์

ระบบดิจิทลั

เฉพาะท่ีเก่ียวกบั

การบนัเทิง)

8)

หนงัสือชีแ้จง

ขอ้เท็จจรงิของ

แหลง่ท่ีมาของ

เงินทนุและ

หลกัฐานแสดง

จาํนวนเงินทนุ

หรอือาจมาพบ

เจา้หนา้ท่ีเพื่อทาํ

บนัทกึถอ้ยคาํ

เก่ียวกบั

ขอ้เท็จจรงิของ

- 1 0 ฉบบั (ใชใ้นกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการคา้อญัมณี

หรอืเครือ่งประดบั

ซึง่ประดบัดว้ยอญั

มณี)
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ที่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

แหลง่ท่ีมาของ

เงินทนุพรอ้ม

แสดงหลกัฐาน

แสดงจาํนวน

เงินทนุก็ได้

16. ค่าธรรมเนียม

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน (คาํขอละ)

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

หมายเหตุ -

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ)

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

หมายเหตุ -

17. ช ่องทางการร ้องเร ียน

1) ช ่องทางการร ้องเร ียน ท่ีทาํการองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

หมายเหตุ- (0-4380-1135)

2) ช ่องทางการร ้องเร ียน รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบียนธรุกิจกรมพฒันาธรุกิจการคา้กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ (0-2547-4446-7 )

3) ช ่องทางการร ้องเร ียนโทรศพัท์ : Call Center 1570

หมายเหตุ-

4) ช ่องทางการร ้องเร ียนเวบ็ไซต์ : www.dbd.go.th

หมายเหตุ-

5) ช ่องทางการร ้องเร ียน ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111

เลขที่ 1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่ม ือการกรอก
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1) คูมื่อการกรอกเอกสาร

-

19. หมายเหตุ

-

วันท ีพ่มิพ ์ 20/07/2558

สถานะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 2 โดย กพร (OPDC)

จดัทาํโดย องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

อนุมัตโิดย -

เผยแพร ่โดย 20/07/2558


