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คู่มอื สำหรับประชำชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวง

: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
: องค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย
: กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยูภ่ ายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตัง้ สานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
9) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมภิ าค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0
นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
0
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ
0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สดุ
0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มอื ประชำชน สพจ. ทก. 01
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร องค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย 109 หมูท่ ี่ 7 ตาบลช้างซ้าย อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7534-8764 , 0-7534-8717
โทรสาร 0-7534-8717 ต่อ 12
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (ไม่พักเที่ยง)
หมำยเหตุ (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยืน่ ขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยืน่ จดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนั้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มอื ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมโดยผู้ย่นื คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็
หลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงำนที่
บริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณา
3 นาที
1)
เอกสาร/แจ้งผล
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
2 นาที
2)
ค่าธรรมเนียม
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
5 นาที
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
3)
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญการ
จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สาเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจเอกสารและ 5นาที
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15นาที
13. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ออกเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
1) ประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง

0

1

2)

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ
(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
ฉบับ
(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

หน่วยงำนภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำรยืน่ เพิ่มเติม
ออกเอกสำร
คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบ
บทพ.)
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้
สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและ
ให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่าง
น้อย 1 คน
สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็น
เจ้าบ้านหรือสาเนาสัญญาเช่า
โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
-

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวน
หน่วยนับ
เอกสำร
หมำยเหตุ
เอกสำร
สำเนำ
0
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็น
เจ้าบ้าน )

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็น
เจ้าบ้าน )
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ที่

4)

5)

6)

7)

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย
หรือให้เช่าแผ่นซีดี
แถบบันทึกวีดิทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์ดวี ดี ี
หรือแผ่นวีดีทัศน์
ระบบดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง)

-

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการ
ค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่ง
ประดับด้วยอัญมณี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำรยืน่ เพิ่มเติม
ออกเอกสำร
เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่น
ที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอมพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานที่สาคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลง
นามรับรองเอกสาร
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10
บาท
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบ
อานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสืออนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้
จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า
หรือสาเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือ
หลักฐานการซือ้ ขายจาก
ต่างประเทศพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อ
ทาบันทึกถ้อยคาเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจานวนเงินทุนก็ได้

หมำยเหตุ
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15. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คำขอละ)
ค่ำธรรมเนียม 50 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
ค่ำธรรมเนียม 30 บาท
หมำยเหตุ 16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย 109 หมูท่ ี่ 7 ตาบลช้างซ้าย อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7534-8764 , 0-7534-8717
โทรสาร 0-7534-8717 ต่อ 12
หมำยเหตุ
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 0-7534-8764 , 0-7534-8717
3. ทางไปรษณีย์ (ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย 109 หมูท่ ี่ 7 ตาบลช้างซ้าย
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
4. ตูร้ ับฟังความคิดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย)

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มอื การกรอกเอกสาร
-

18. หมำยเหตุ
-

