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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตัง้ ใหม่ ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ูขอ
จดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่
้ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียน
เป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กาหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จ พ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่อง กาหนดพาณิ ชยกิ จที ไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่อง กาหนดพาณิ ชยกิ จที ไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่ อง ให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่อง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่อง การตัง้ สานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบี ยน
พาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื ่อง กาหนดแบบพิ มพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ.
2555
9) คาสัง่ สานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที ่ 1/2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื ่อง กาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
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ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่
้ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผูู้
ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้ องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั เริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็ นเจ้ าของกิจการ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรื อหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่
ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เอกสาร/แจ้ งผล

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้ าหน้ าที่บนั ทึก
ข้ อมูลเข้ าระบบ/จัดเตรี ยม
ใบสาคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สาเนา
เอกสาร

15 นาที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคา
ขอ

2)

3)

4)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ตาบลท่าเจ้ าสนุก
อาเภอท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
องค์การบริหารส่วน ตาบลท่าเจ้ าสนุก
อาเภอท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
องค์การบริหารส่วน ตาบลท่าเจ้ าสนุก
อาเภอท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

องค์การบริหารส่วน ตาบลท่าเจ้ าสนุก
อาเภอท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(พร้ อมลงนำม
1) ประชำชน
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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ที่
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขอจดทะเบียน องค์กำรบริหำร
1
พำณิชย์ (แบบ ส่วนตำบลท่ำเจ้ ำ
ทพ.)
สนุก อำเภอท่ำเรื อ
จังหวัด
พระนครศรี อยุธยำ
หนังสือให้ ควำม 1
ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ตงั ้
สำนักงำนแห่ง
ใหญ่ โดยให้
เจ้ ำของร้ ำนหรื อ
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ลงนำม
และให้ มีพยำนลง
ชื่อรับรองอย่ำง
น้ อย 1 คน
สำเนำทะเบียน 0
บ้ ำนที่แสดงให้
เห็นว่ำผู้ให้ ควำม
ยินยอมเป็ นเจ้ ำ
บ้ ำนหรื อสำเนำ
สัญญำเช่ำโดยมี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พำณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ ำบ้ ำน )

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พำณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ ำบ้ ำน )
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

4)

ผู้ให้ ควำม
ยินยอมเป็ นผู้เช่ำ
หรื อเอกสำรสิทธิ์
อย่ำงอื่นที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผู้ให้ ควำม
ยินยอม พร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
แผนที่แสดง
สถำนที่ซงึ่ ใช้
ประกอบพำณิชย
กิจและสถำนที่
สำคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขป พร้ อม
ลงนำมรับรอง
เอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจ (ถ้ ำมี)
พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
สำเนำบัตร
กรมกำรปกครอง
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
(ถ้ ำมี) พร้ อมลง
นำมรับรอง

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

6/8

ที่

7)

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำถูกต้ อง
สำเนำหนังสือ
อนุญำต หรื อ
หนังสือรับรองให้
เป็ นผู้จำหน่ำย
หรื อให้ เช่ำสินค้ ำ
ดังกล่ำวจำก
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
ของสินค้ ำที่ขำย
หรื อให้ เช่ำ หรื อ
สำเนำ
ใบเสร็จรับเงิน
ตำมประมวล
รัษฎำกร หรื อ
หลักฐำนกำรซื ้อ
ขำยจำก
ต่ำงประเทศ
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
หนังสือชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงของ
แหล่งที่มำของ
เงินทุนและ
หลักฐำนแสดง
จำนวนเงินทุน
หรื อ อำจมำพบ
เจ้ ำหน้ ำที่เพื่อทำ
บันทึกถ้ อยคำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรขำย หรื อ
ให้ เช่ำ แผ่นซีดี
แถบบันทึก วีดิ
ทัศน์ แผ่นวีดิทศั น์
ดีวีดี หรื อแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทลั
เฉพำะที่เกี่ยวกับ
กำรบันเทิง)

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรค้ ำอัญมณี
หรื อเครื่ องประดับ
ซึง่ ประดับด้ วยอัญ
มณี)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

เกี่ยวกับ
ข้ อเท็จจริงของ
แหล่งที่มำของ
เงินทุนพร้ อม
แสดงหลักฐำน
แสดงจำนวน
เงินทุนก็ได้
16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คำขอละ)
ค่ ำธรรมเนียม 50 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
ค่ ำธรรมเนียม 30 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ (0-3576-0436 ต่อ 12)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ (0-2547-4446-7 )
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
-
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19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

17/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ า
สนุก อาเภอท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

