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คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์

1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

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

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)

เร่ืองกำหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520)

เร่ืองกำหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.

2552

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการต้ังสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553

8)
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ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองกำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555

9) คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2553

เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองกำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา ไม่มี

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

9. ข้อมูลสถิติ

 จำนวนเฉล่ียต่อเดือน0

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่)

ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดากองคลัง19/08/2015 09:13

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการกองคลังเทศบาลตำบลบ้านผือ  7/5 หมู่ท่ี  4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโทร.043-295900 ต่อ 14/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11)
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2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้

3.

ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในคำข

อจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบทพ.)

หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

หมายเหตุข้ันตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอ

บเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังน้ีในกรณีท่ีคำขอหร

ือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจ

ารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้

องย่ืนเพิ่มเติมโดยผู้ย่ืนคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภา

ยในระยะเวลาท่ีกำหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ย่ืนคำขอละท้ิงคำขอ

โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ย่ืนคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ

มอบสำเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ย่ืนคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจาร

ณาเอกสาร/แจ้งผล

30 นาที - -

2)
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีการเงินร

ับชำระค่าธรรมเนียม

5 นาที - -

3) การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบ

ียน/เจ้าหน้าท่ีบัน

ทึกข้อมูลเข้าระบบ/

15 นาที - -
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดเตรียมใบสำคัญก

ารจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/สำเนาเอกสาร

4)

การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบทะเบี

ยนพาณิชย์ให้ผู้ย่ืนคำขอ

10 นาที - -

ระยะเวลาดำเนินการรวม 60 นาที

14. งานบริการน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)

บัตรประจำต

ัวประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนามร

ับรองสำเนาถ

ูกต้อง)

2)

สำเนาทะเบีย

นบ้าน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนามร

ับรองสำเนาถ

ูกต้อง)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1) คำขอจดทะเบ

ียนพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรก

ิจการค้า

1 0 ฉบับ -
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

(แบบทพ.)

2)

หนังสือให้ค

วามยินยอมให

้ใช้สถานท่ี

ต้ังสำนักง

านแห่งใหญ่โ

ดยให้เจ้าของ

ร้านหรือเจ้า

ของกรรมสิทธ

ิ์ลงนามและใ

ห้มีพยานลงช

ื่อรับรองอย

่างน้อย 1 คน

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประก

อบพาณิชยกิจ

มิได้เป็นเจ้าบ้าน )

3) สำเนาทะเบีย

นบ้านท่ีแส

ดงให้เห็นว่

าผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นเ

จ้าบ้านหรือ

สำเนาสัญญ

าเช่าโดยมีผ

ู้ให้ความยิ

นยอมเป็นผู้

เช่าหรือเอกส

ารสิทธิ์อย่

างอ่ืนท่ีผ

ู้เป็นเจ้าข

องกรรมสิทธิ

์เป็นผู้ให

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประก

อบพาณิชยกิจ

มิได้เป็นเจ้าบ้าน )
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

้ความยินยอม

พร้อมลงนามร

ับรองสำเนาถ

ูกต้อง

4)

แผนท่ีแสดงส

ถานท่ีซ่ึงใ

ช้ประกอบพาณ

ิชยกิจและสถ

านท่ีสำคั

ญบริเวณใกล้

เคียงโดยสังเ

ขปพร้อมลงนา

มรับรองเอกสาร

- 1 0 ฉบับ -

5)

หนังสือมอบอ

ำนาจ (ถ้ามี)

พร้อมปิดอาก

รแสตมป์ 10

บาท

- 1 0 ฉบับ -

6)

สำเนาบัตรปร

ะจำตัวประช

าชนของผู้รั

บมอบอำนาจ

(ถ้ามี)

พร้อมลงนามร

ับรองสำเนาถ

ูกต้อง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

7) สำเนาหนังส

ืออนุญาตหร

ือหนังสือรั

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีปร

ะกอบพาณิชยก

ิจการขายหรือใ
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

บรองให้เป็นผ

ู้จำหน่าย

หรือให้เช่าส

ินค้าดังกล

่าวจากเจ้าขอ

งลิขสิทธิ์ข

องสินค้าที

่ขายหรือให้เ

ช่าหรือสำเ

นาใบเสร็จรับ

เงินตามประมว

ลรัษฎากรหรื

อหลักฐานการ

ซ้ือขายจากต

่างประเทศพร้

อมลงนามรับร

องสำเนาถูกต้อง

ห้เช่าแผ่นซี

ดีแถบบันทึก

วีดิทัศน์แผ

่นวีดิทัศน์

ดีวีดีหรือแ

ผ่นวีดีทัศน

์ระบบดิจิทั

ลเฉพาะท่ีเกี

่ยวกับการบั

นเทิง)

8) หนังสือช้ี

แจงข้อเท็จจร

ิงของแหล่งท

ี่มาของเงิน

ทุนและหลักฐ

านแสดงจำนว

นเงินทุนหรื

ออาจมาพบเจ้า

หน้าท่ีเพื

่อทำบันทึ

กถ้อยคำเกี

่ยวกับข้อเท

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีปร

ะกอบพาณิชยก

ิจการค้าอัญ

มณีหรือเครื

่องประดับซึ

่งประดับด้วย

อัญมณี)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

็จจริงของแห

ล่งท่ีมาของ

เงินทุนพร้อ

มแสดงหลักฐา

นแสดงจำนวนเ

งินทุนก็ได้

16. ค่าธรรมเนียม

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คำขอละ)

ค่าธรรมเนียม50 บาท

หมายเหตุ -

2) ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ)

ค่าธรรมเนียม30 บาท

หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ 7/5 หมู่ท่ี 4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40240 โทร.043-295900 ต่อ 13

หมายเหตุ((สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ))

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1) คู่มือการกรอกเอกสาร

-
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19. หมายเหตุ

-


