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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัท
มหาชนจํากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน
หางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ที่
ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
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จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัท
จํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย 23/07/2015
15:52
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กรุงเทพมหานคร ติดตอ
(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ใหบริการกับสถานประกอบการทุกแหงที่มีที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท : ติดตอสํานักงานเขต
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนใหไปยื่นจดทะเบียน ณ สํานักงานเขตนั้น)/ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการ เทศบาลตําบลบานซอง 229 ม.2 ต.บานซอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร.
038520706/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน และเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไม
สมบูรณ เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนาม
บันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

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

15 นาที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
บานซอง อําเภอ
พนมสารคาม
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
เทศบาลตําบล
บานซอง อําเภอ
พนมสารคาม
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
เทศบาลตําบล
บานซอง อําเภอ
พนมสารคาม
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
เทศบาลตําบล
บานซอง อําเภอ
พนมสารคาม
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ
-

-

-

-

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
1)
ประชาชนของผูขอ
จดทะเบียน พรอม
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ที่

2)

ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย (แบบ
การคา
ทพ.)
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
รับรองการจด
การคา
ทะเบียนของหาง
หุนสวนหรือ
บริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงค
ตามที่ขอจด
ทะเบียน พรอม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ตนฉบับ) หนังสือ ใหความยินยอม
ใหใชสถานที่ตั้ง
สํานักงานแหง
ใหญ โดยให
เจาของรานหรือ
เจาของกรรมสิทธิ์
ลงนาม และใหมี
พยานลงชื่อ
รับรองอยางนอย
1 คน

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
(สําเนาทะเบียน
บานของผูขอจด
ทะเบียน พรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง)

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สําเนาทะเบียน
บานที่แสดงให
เห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจา
บานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมี
ผูใหความยินยอม
เปนผูเชา หรือ
เอกสารสิทธิ์อยาง
อื่นที่ผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความยินยอม
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกลเคียง
โดยสังเขป พรอม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
(ถามี) พรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือ
0
1
ฉบับ
อนุญาต หรือ
หนังสือรับรองให
เปนผูจําหนาย
หรือใหเชาสินคา
ดังกลาวจาก
เจาของลิขสิทธิ์
ของสินคาที่ขาย
หรือใหเชา หรือ
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากร หรือ
หลักฐานการซื้อ
ขายจาก
ตางประเทศ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
1
0
ฉบับ
หนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน
หรือ อาจมาพบ
เจาหนาที่เพื่อทํา
บันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของ
เงินทุนพรอม
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทุนก็ได

หมายเหตุ
(ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขาย หรือให
เชา แผนซีดี แถบ
บันทึก วีดิทัศน
แผนวีดิทัศน ดีวีดี
หรือแผนวีดีทัศน
ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

(ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการคาอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญ
มณี)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หลักฐานหรือ
1
0
ฉบับ
หนังสือชี้แจงการ
ประกอบอาชีพ
หุนสวนจําพวกไม
จํากัดความรับผิด
10)
หรือกรรมการผูมี
อํานาจของหาง
หุนสวนหรือ
บริษัท แลวแต
กรณี
ที่

หมายเหตุ
(ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการคาอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญ
มณี)

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
คาธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ
คาธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ (เทศบาลตําบลบานซอง 229 ม.2 ต.บานซอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร.
038520706)
2) ชองทางการรองเรียน รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจกาารคา กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ (0-2547-4446-7)
3) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท : Call Center 1570
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.dbd.go.th
หมายเหตุ 5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
-
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

23/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนา
หนวยงาน (Reviewer)
เทศบาลตําบลบานซอง อําเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สถ.มท.
-

