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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการคา
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรือ่ งกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย
ทะเบียนพาณิชย
3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผปู ระกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตัง้ สํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคํา
ขอจดทะเบียนพาณิชยจงั หวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
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9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 02
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําทับหมัน /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. ใหผูประกอบการพาณิชยกิจซึง่ เปนเจาของกิจการเปนผูล งลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีทคี่ ําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไม
สมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ตองยื่นเพิม่ เติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิง้ คําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรบั มอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
15 นาที
เอกสาร/แจงผล
2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที

-

-
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3)

การพิจารณา

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

15 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ

5 นาที

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 นาที
14. งานบริการนี้ผา นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
0
1
ประชาชน

2)

สําเนา
ทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

0

1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู
เปนหุนสวนทุกคน
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
ฉบับ (สําเนาทะเบียน
บานของผูเ ปน
หุนสวนทุกคน
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)
2)

3)

4)

5)

6)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

คําขอจดทะเบียน
พาณิชย (แบบทพ.)
หนังสือหรือสัญญา
จัดตัง้ หางหุนสวน
สามัญหรือคณะบุคคล
หรือกิจการรวมคา
หนังสือใหความ
ยินยอมใหใชสถาน
ที่ตั้งสํานักงานแหง
ใหญ
สําเนาทะเบียนบานที่
แสดงใหเห็นวาผูให
ความยินยอมเปนเจา
บานหรือผูขอเลขที่
บานหรือสําเนาสัญญา
เชาโดยมีผูใหความ
ยินยอมเปนผูเ ชาหรือ
เอกสารสิทธิอ์ ยางอื่น
ที่ผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์เปนผูให
ความยินยอมพรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

แผนที่แสดงที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญและ
สถานที่สําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขป
พรอมลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบอํานาจติด
อากรแสตมป 10 บาท
(ถามี)

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่
7)

8)

9)

10)

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูรับมอบอํานาจ
(ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาหนังสืออนุญาต
หรือหนังสือรับรองให
เปนผูจ ําหนายหรือให
เชาสินคาดังกลาวจาก
เจาของลิขสิทธิข์ อง
สินคาที่ขายหรือใหเชา
หรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือ
หลักฐานการซื้อขาย
จากตางประเทศ
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
หนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุน
และหลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจาหนาที่
เพื่อทําบันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับขอเท็จจริง
ของแหลงที่มาของ
เงินทุนพรอมแสดง
หลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุนก็ได
หลักฐานหรือหนังสือ
ชี้แจงการประกอบ
อาชีพหุนสวนจําพวก

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย
หรือใหเชาแผนซีดี
แถบบันทึกวีดิทัศน
แผนวีดิทศั นดีวดี ี
หรือแผนวีดีทศั น
ระบบดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง)

-

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการ
คาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่ง
ประดับดวยอัญมณี)

-

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการ
คาอัญมณีหรือ
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ที่

11)

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมจํากัดความรับผิด
หรือกรรมการผูมี
อํานาจของหาง
หุนสวนหรือบริษัท
แลวแตกรณี
หนังสือรับรองรายการ กรมพัฒนาธุรกิจ
จดทะเบียนของหาง การคา
หุนสวนจดทะเบียน
(หางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคลหางหุนสวน
จํากัดบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด
แลวแตกรณี)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เครื่องประดับซึ่ง
ประดับดวยอัญมณี)

1

0

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
คาธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ
คาธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ –
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน : ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทับหมัน
หมายเหตุ : ( เลขที่ 147 หมูที่ 6 ตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110/
โทรศัพท/โทรสาร. 056-687164 /www.thubmun.go.th)
หมายเหตุ-

ฉบับ

(ใชในกรณีเปน
กิจการรวมคา)
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
-ตัวอยางแบบคําขอฯ
-ตัวอยางการกรอกแบบคําขอฯ

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

16/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
Vimolrat Pentrakul
Samruay Daengduang
APICHITRA APIRACHAJIT
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ตัวอยางแบบคําขอการจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา
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ตัวอยางการกรอกแบบคําขอการจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา
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