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คู่มือสาหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่ ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตาบลตลาดโพธิ์ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499 กรณี ผขู ้ อจดทะเบียนเป็ น
บุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนตาบลตลาดโพธิ์ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่ วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็ นพาณิ ชยกิจพ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่ า
ด้ วยทะเบียนพาณิ ชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับแห่ งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิ ชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องแต่ งตัง้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องการตัง้ สานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แต่ งตัง้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ เพื่อใช้ ในการให้ บริ การข้ อมูลทะเบียนพาณิ ชย์พ .ศ. 2555
9) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
11)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0นาที
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9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 01
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริ การ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลตลาดโพธิ์ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ /ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ
หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่ เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจต้องยืน่ ขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั เริ่ มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนพาณิ ชย์ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นยืน่ จดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่งเป็ นเจ้าของกิจการเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุข้นั ตอนการดาเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรื อมีความบกพร่ องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ตอ้ ง
ยืน่ เพิม่ เติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสารเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว
มิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ
จะมอบสาเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

2)

ประเภทขั้นตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

-

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/ 15 นาที
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

-

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ คา
ขอ

-

-

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

10 นาที

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
1) ประชาชน

หน่ วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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ที่
2)

ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนาทะเบียน
บ้าน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 0
1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
พาณิ ชย์ (แบ
การค้า
บทพ.)
หนังสือให้ความ ยินยอมให้ใช้
สถานที่ต้งั
สานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรื อ
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลง
นามและให้มี
พยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย
1 คน
สาเนาทะเบียน บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผูใ้ ห้ความ
ยินยอมเป็ นเจ้า
บ้านหรื อสาเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผูใ้ ห้ความยินยอม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณี ผปู ้ ระกอบ
พาณิ ชยกิจมิได้
เป็ นเจ้าบ้าน )

0

1

ฉบับ

(กรณี ผปู ้ ระกอบ
พาณิ ชยกิจมิได้
เป็ นเจ้าบ้าน )
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ที่

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เป็ นผูเ้ ช่าหรื อ
เอกสารสิทธิ์อย่าง
อื่นที่ผเู ้ ป็ น
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผูใ้ ห้ความยินยอม
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
แผนที่แสดง
สถานที่ซ่ ึงใช้
ประกอบพาณิ ชย
กิจและสถานที่
สาคัญบริ เวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผูร้ ับมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสือ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
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ที่

8)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

อนุญาตหรื อ
หนังสือรับรอง
ให้เป็ นผูจ้ าหน่าย
หรื อให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย
หรื อให้เช่าหรื อ
สาเนา
ใบเสร็ จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรื อ
หลักฐานการซื้อ
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
หนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริ งของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จานวนเงินทุน
หรื ออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพือ่ ทา
บันทึกถ้อยคา
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริ งของ
แหล่งที่มาของ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ประกอบพาณิ ชย
กิจการขายหรื อให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทศั น์
แผ่นวีดิทศั น์ดีวดี ี
หรื อแผ่นวีดีทศั น์
ระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิ ชย
กิจการค้าอัญมณี
หรื อเครื่ องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจานวน
เงินทุนก็ได้
16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ)

ค่าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1)

2)
3)

ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริ หารส่วนตาบลตลาดโพธิ์ ตาบลตลาดโพธิ์ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 044-187500 หรื อ.www.taladpho.go.th
หมายเหตุผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด
ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร
-

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ

21/07/2558
รออนุมตั ิข้นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน

จัดทาโดย

องค์การบริ หารส่วนตาบลตลาด
โพธิ์ อาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่ โดย

-

