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คู่มือสําหรั บประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง! ใหม่ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
' ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
1. ชื2อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่
กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลําปาง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน
(กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน
5. กฎหมายที2ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที2เกี2ยวข้ อง :
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กํ าหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จ พ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515) เรื อง กํ าหนดพาณิ ชยกิ จที ไม่อยู่ภายใต้บงั คับของ
กฎหมายว่าด้วยทะเบี ยนพาณิ ชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที 93 (พ.ศ. 2520) เรื อง กํ าหนดพาณิ ชยกิ จที ไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง ให้ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง แต่งตัง- พนักงานเจ้าหน้าที และนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง การตัง- สํานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์แต่งตัง- พนักงานเจ้าหน้าที และนายทะเบี ยน
พาณิ ชย์ (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื อง กํ าหนดแบบพิ มพ์เพือใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์
พ.ศ. 2555
9) คําสังสํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที 1/2553 เรื อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบี ยนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื อง กํ าหนดแบบพิ มพ์ พ.ศ. 2549
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6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
7. พืน! ที2ให้ บริการ : ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที2กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที2กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ

0

นาที

9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี2ยต่ อเดือน
0
จํานวนคําขอที2มากที2สุด 0
จํานวนคําขอที2น้อยที2สุด 0
10. ชื2ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่
' ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา อบต.วิเชตนคร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการกองคลัง อบต.วิ เชตนคร/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด)
ตัง- แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื2อนไข(ถ้ ามี) ในการยื2นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้ องยืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตังแต่
' วนั เริ มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนยืนจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึงเป็ นเจ้ าของกิจการ เป็ นผู้ลงลายมือชือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขันตอนการดํ
'
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
' เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
' ' ในกรณีทีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสาร
หลักฐานทีต้ องยืนเพิมเติม โดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
' อว่าผู้ยืนคําขอละทิ 'งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
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13. ขัน! ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที2รับผิดชอบ
ที2

ประเภทขัน! ตอน

รายละเอียดของขัน! ตอน ระยะเวลา
การบริการ
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาเอกสาร/แจ้ งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าทีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

1)

2)

หมายเหตุ

กองคลัง
อบต.วิเชตนคร

องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

กองคลัง
อบต.วิเชตนคร

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อมูลเข้ า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

กองคลัง
อบต.วิเชตนคร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบทะเบียน
พาณิชย์ให้ ผ้ ยู ืนคําขอ

องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

กองคลัง
อบต.วิเชตนคร

3)

4)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที2
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ! ่ านการดําเนินการลดขัน! ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
'
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื2นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที2ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงานภาครั ฐ จํานวน จํานวน หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที2
เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(พร้ อมลงนามรับรอง
1)
สําเนาถูกต้ อง)
สําเนาทะเบียนบ้ าน
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(พร้ อมลงนามรับรอง
2)
สําเนาถูกต้ อง)
15.2) เอกสารอื2น ๆ สําหรั บยื2นเพิ2มเติม
ที2

รายการเอกสารยื2น
เพิ2มเติม

หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร

คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจ
(แบบ ทพ.)
การค้ า
หนังสือให้ ความยินยอมให้ ใช้ สถานที0ตงสํ
ั 1 านักงานแห่ง
ใหญ่ โดยให้ เจ้ าของร้ าน
2) หรื อเจ้ าของกรรมสิทธิ5ลง
นาม และให้ มีพยานลงชื0อ
รับรองอย่างน้ อย 1 คน
1)

สําเนาทะเบียนบ้ านที0แสดง ให้ เห็นว่าผู้ให้ ความยินยอม
เป็ นเจ้ าบ้ านหรื อสําเนา
สัญญาเช่าโดยมีผ้ ใู ห้ ความ
3) ยินยอมเป็ นผู้เช่า หรื อ
เอกสารสิทธิ5อย่างอื0นที0ผ้ ู
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ5เป็ น
ผู้ให้ ความยินยอม พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง

จํานวน จํานวน หน่ วยนับ
เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้ เป็ น
เจ้ าบ้ าน )

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้ เป็ น
เจ้ าบ้ าน )
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ที2

4)

5)

6)

7)

8)

-

จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย
หรื อให้ เช่า แผ่นซีดี
แถบบันทึก วีดทิ ศั น์
แผ่นวีดทิ ศั น์ ดีวีดี
หรื อแผ่นวีดีทศั น์
ระบบดิจิทลั เฉพาะที0
เกี0ยวกับการบันเทิง)

-

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการ
ค้ าอัญมณีหรื อ
เครื0 องประดับซึง0
ประดับด้ วยอัญมณี)

หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร

รายการเอกสารยื2น
เพิ2มเติม
แผนที0แสดงสถานที0ซงึ0 ใช้
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานที0สําคัญบริ เวณ
ใกล้ เคียงโดยสังเขป พร้ อม
ลงนามรับรองเอกสาร
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์
10 บาท
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้รับมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง
สําเนาหนังสืออนุญาต หรื อ
หนังสือรับรองให้ เป็ นผู้
จําหน่ายหรื อให้ เช่าสินค้ า
ดังกล่าวจากเจ้ าของ
ลิขสิทธิ5ของสินค้ าที0ขาย
หรื อให้ เช่า หรื อ สําเนา
ใบเสร็ จรับเงินตามประมวล
รัษฎากร หรื อหลักฐานการ
ซื 1อขายจากต่างประเทศ
พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
หนังสือชี 1แจงข้ อเท็จจริ งของ
แหล่งที0มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุน หรื อ อาจมาพบ
เจ้ าหน้ าที0เพื0อทําบันทึก
ถ้ อยคําเกี0ยวกับข้ อเท็จจริ ง

หมายเหตุ
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ที2

รายการเอกสารยื2น
เพิ2มเติม

หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร

ของแหล่งที0มาของเงินทุน
พร้ อมแสดงหลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนก็ได้

จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
ค่ าธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน อบต.วิเชตนคร โทร. 054 369847
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ (0-2547-4446-7 )
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
-
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19. หมายเหตุ
วันที2พมิ พ์
สถานะ

04/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ' 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่
โดย

