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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
กระทรวง: มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. ก้าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องก้าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก้าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตังส้านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก้าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
9) ค้าสั่งส้านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก้าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข
ค้าขอจดทะเบียนพาณิชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก้าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 01

2/6

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร ติดต่อ
(1) องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5582-6538 หรือ 08-1973-5546
(ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตังแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ้านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค้าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
ค้าขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์ค้าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ้านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขันตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วทังนีในกรณีที่ค้าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท้าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดย
ผู้ยื่นค้าขอจะต้องด้าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถือว่า
ผู้ยื่นค้าขอละทิงค้าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอหรือผู้ได้รับมอบอ้านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส้าเนาบันทึก
ความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค้าขอหรือผู้ได้รับมอบอ้านาจไว้เป็นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)

3)

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับช้าระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/ 15 นาที
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส้าคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/ส้าเนาเอกสาร

-
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ที่

4)

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค้าขอ

-

หมำยเหตุ
-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจ้าตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(พร้อมลงนาม
1) ประชาชน
รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
ส้าเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(พร้อมลงนาม
2) บ้าน
รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ค้าขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
ฉบับ
1) พาณิชย์ (แบ
การค้า
บทพ.)
หนังสือให้ความ 1
0
ฉบับ
(กรณีผู้ประกอบ
ยินยอมให้ใช้
พาณิชยกิจมิได้เป็น
สถานที่ตัง
เจ้าบ้าน )
ส้านักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
2) เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์
ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย
1 คน
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ที่

3)

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ส้าเนาทะเบียน
บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือส้าเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอม
เป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่าง
อื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนาม
รับรองส้าเนา
ถูกต้อง
แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
ส้าคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อ้านาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอ้านาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส้าเนา
ถูกต้อง

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
0
1
ฉบับ
(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็น
เจ้าบ้าน )

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-
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ที่

7)

8)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ส้าเนาหนังสือ
0
1
ฉบับ
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้
เป็นผู้จ้าหน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือ
ส้าเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซือ
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองส้าเนา
ถูกต้อง
หนังสือชีแจง
1
0
ฉบับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จ้านวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อท้า
บันทึกถ้อยค้า
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจ้านวน
เงินทุนก็ได้

หมำยเหตุ
(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน์แผ่น
วีดิทัศน์ดีวีดีหรือ
แผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการ
บันเทิง)

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)
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16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คำขอละ)
ค่ำธรรมเนียม50 บาท
หมำยเหตุ 2)

ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
ค่ำธรรมเนียม30 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นค้าขอ
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
หมายเหตุ (0-5582-6538 )
3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศัพท์ : 08-1973-5546
หมายเหตุ4) ช่องทำงกำรร้องเรียนเว็บไซต์ : www.thamchalong.go.th
หมายเหตุ5) ช่องทำงกำรร้องเรียน
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนันทิกานต์ เครือประดิษฐ์
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

