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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน
บุคคลธรรมดา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ งกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรือ่ งใหผปู ระกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรือ่ งแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรือ่ งการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรือ่ งกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรือ่ งหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 01
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11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบางกราง (ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูล งลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่น
เพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว
มิเ ชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้ง คําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับ มอบอํานาจจะลงนามบันทึกดัง กลาว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล
เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

30 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง/
อบต.บางกราง
กองคลัง/
อบต.บางกราง

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การตรวจสอบเอกสาร

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

15 นาที

กองคลัง/
อบต.บางกราง

-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ

10 นาที

กองคลัง/
อบต.บางกราง

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

5 นาที

-
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน
รายการเอกสารยื
น
ยั
น
จํานวนเอกสาร
ที่
เอกสาร
ภาครั
ฐ
ผู
อ

อก
ตัวตน
สําเนา
ฉบับจริง
เอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง
0
1
2) สําเนาทะเบียนบาน
กรมการปกครอง
0
1
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
จํานวน
รายการเอกสารยื
น
่
จํ
า
นวนเอกสาร
ที่
เอกสาร
ภาครัฐผูออก
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1) คําขอจดทะเบียน
กรมพัฒนา
1
0
พาณิชย (แบบ ทพ.)
ธุรกิจการคา
2) หนังสือใหความยินยอม
1
0
ใหใชสถานที่ตั้งสํานักงาน
แหงใหญโดยใหเจาของ
รานหรือเจาของ
กรรมสิทธิ์ลงนามและใหมี
พยานลงชื่อรับรองอยาง
นอย 1 คน
3) สําเนาทะเบียนบานที่
0
1

4)

5)

แสดงใหเห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจาบานหรือ
สําเนาสัญญาเชาโดยมีผูให
ความยินยอมเปนผูเชา
หรือเอกสารสิทธิ์อยางอื่น
ที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์
เปนผูใหความยินยอม
พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
แผนทีแ่ สดงสถานที่ซึ่งใช
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานที่สาํ คัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขปพรอม
ลงนามรับรองเอกสาร

หนังสือมอบอํานาจ (ถา
มี) พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ
หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

-

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่
6)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนวยงาน
จํานวนเอกสาร
ภาครัฐผูออก
ฉบับจริง
เอกสาร
กรมการ
0
ปกครอง

สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรบั มอบ
อํานาจ (ถามี) พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง
7) สําเนาหนังสืออนุญาต
หรือหนังสือรับรองให
เปนผูจําหนายหรือใหเชา
สินคาดังกลาวจาก
เจาของลิขสิทธิ์ของ
สินคาที่ขายหรือใหเชา
หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากร
หรือหลักฐานการซื้อขาย
จากตางประเทศพรอม
ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
8) หนังสือชี้แจงขอเท็จจริง
ของแหลงทีม่ าของ
เงินทุนและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจาหนาทีเ่ พื่อ
ทําบันทึกถอยคําเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุน
พรอมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได
16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
คาธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ –

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางกราง เบอรโทร 02-4463434 ,
02-446-3567 ตอ 115 หรือ 129, 02-497-6067 Fax. 02-497-6069
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.bangkrang.go.th
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

17/07/2558
อยูระหวางนําเขาขอมูลของ อปท.
องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
นางสาวสุวรรณา โลสมบูรณ
สํานักปลัดฯ อบต.บางกราง

