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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์

1. ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตงัใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นบคุคลธรรมดา

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที 83 (พ.ศ. 2515) เรือง กําหนดพาณิชยกิจทีไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย
ว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย์

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที 93 (พ.ศ. 2520) เรือง กําหนดพาณิชยกิจทีไม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที 11) พ.ศ. 2553

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรือง  แต่งตังพนกังานเจ้าหน้าทีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที 8) พ.ศ.
2552

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรือง การตังสํานกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตังพนกังานเจ้าหนา้ทีและนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที 10) พ.ศ. 2553

8) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือง  กําหนดแบบพิมพ์เพือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียน
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พาณิชย์ พ.ศ. 2555

9) คําสังสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที 1/2553 เรือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

11) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือง  กําหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน 0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 15/08/2015 12:15การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม)่ ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา

11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการ กองคลงั เทศบาลตําบลอโุมงค์ 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู/ติดต่อด้วยตนเอง ณ

หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -

2) สถานทีให้บริการ จงัหวดัอืน ติดต่อ
(1) สํานกังานเทศบาล
โทรศพัท์ : ติดต่อเทศบาล
(2) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
โทรศพัท์ : ติดต่อ อบต.
(3) เมืองพทัยา
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โทรศพัท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตังอยู่ในพืนทีรับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพทัยาใหไ้ปเทศบาลหรือ
อบต.หรือเมืองพทัยานัน)/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนั นบัตั งแตว่นัเริมประกอบกิจการ (มาตรา 11)

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อืนยืนจดทะเบียนแทนก็ได้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึงเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าที หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th

หมายเหต ุขั นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตั งแตเ่จ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั งนี  ในกรณีทีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์
เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าทีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานที
ต้องยืนเพิมเตมิ โดยผู้ ยืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยืนเอกสารเพิมเตมิภายในระยะเวลาทีกําหนดในบนัทกึ
ดงักลา่ว มิเชน่นั นจะถือวา่ผู้ ยืนคําขอละทิ งคําขอ โดยเจ้าหน้าทีและผู้ ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึ
ดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า

-
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2)
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีการเงินรับชําระ

คา่ธรรมเนียม
5 นาที กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า
-

3)

การพิจารณา นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้าหน้าทีบนัทกึ
ข้อมลูเข้าระบบ/จดัเตรียม
ใบสําคญัการจดทะเบียน/
หนงัสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร

15 นาที กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า

-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ยืนคํา
ขอ

10 นาที กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า

-

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 นาที

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
บตัรประจําตวั
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง)

2)
สําเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
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ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ถกูต้อง)

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ
ทพ.)

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า

1 0 ฉบบั -

2)

หนงัสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้
สถานทีตั ง
สํานกังานแหง่
ใหญ่ โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของ
กรรมสิทธิลงนาม
และให้มีพยานลง
ชือรับรองอย่าง
น้อย 1 คน

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน )

3)

สําเนาทะเบียน
บ้านทีแสดงให้
เห็นวา่ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสําเนา
สญัญาเชา่โดยมี
ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้ เชา่
หรือเอกสารสิทธิ
อยา่งอืนทีผู้ เป็น

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน )
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ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

เจ้าของ
กรรมสิทธิเป็น
ผู้ให้ความ
ยินยอม พร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถกูต้อง

4)

แผนทีแสดง
สถานทีซึงใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที
สําคญับริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสงัเขป พร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร

- 1 0 ฉบบั -

5)

หนงัสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท

- 1 0 ฉบบั -

6)

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของ
ผู้ รับมอบอํานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถกูต้อง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั -

7)
สําเนาหนงัสือ
อนญุาต หรือ
หนงัสือรับรองให้

- 0 1 ฉบบั (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขาย หรือ
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ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

เป็นผู้ จําหนา่ย
หรือให้เชา่สินค้า
ดงักลา่วจาก
เจ้าของลิขสิทธิ
ของสินค้าทีขาย
หรือให้เชา่ หรือ
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากร หรือ
หลกัฐานการซื อ
ขายจาก
ตา่งประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง

ให้เชา่ แผน่ซีดี
แถบบนัทกึ วีดิ
ทศัน์ แผ่นวีดิทศัน์
ดีวีดี หรือแผน่วีดี
ทศัน์ระบบดจิิทลั
เฉพาะทีเกียวกบั
การบนัเทิง)

8)

หนงัสือชี แจง
ข้อเท็จจริงของ
แหลง่ทีมาของ
เงินทนุและ
หลกัฐานแสดง
จํานวนเงินทนุ
หรือ อาจมาพบ
เจ้าหน้าทีเพือทํา
บนัทกึถ้อยคํา
เกียวกบั
ข้อเท็จจริงของ
แหลง่ทีมาของ
เงินทนุพร้อม

- 1 0 ฉบบั (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอญัมณี
หรือเครืองประดบั
ซึงประดบัด้วยอญั
มณี)
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ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

แสดงหลกัฐาน
แสดงจํานวน
เงินทนุก็ได้

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาํขอละ)

ค่าธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ -

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.umongcity.go.th
2. ทางโทรศพัท์ (053-983222 )
3. ทางไปรษณีย์ (234 ม.5 ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู)
4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง (ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์)
5. ตูร้ับฟังความคิดเห็น (ตังอยู่ ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์))

2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนตอ่กองทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ (0-2547-4446-7 )

3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ -

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ -

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร

-

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมือง

ลําพนู จงัหวดัลําพนู สถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


