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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง:
กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย กองคลัง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
2)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549

3)

ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรือ่ งกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย
ทะเบียนพาณิชย

4)

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผปู ระกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553

5)
6)

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตัง้ สํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553

7)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ.
2555

8)

คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย

9)

คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคํา
ขอจดทะเบียนพาณิชยจงั หวัดบึงกาฬ

10) ประกาศกระทรวงฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
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6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 03
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผอู ื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูล งลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
คําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูม ือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามทีร่ ะบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวทัง้ นี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุให
ไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอ งยื่นเพิ่มเติมโดย
ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวา
ผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรบั มอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึก
ความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานผลประโยชนฯ /กองคลัง

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที

งานผลประโยชนฯ /กองคลัง

การพิจารณา

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

15 นาที

งานผลประโยชน ฯ/กองคลัง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ

งานผลประโยชน ฯ/กองคลัง

1)
2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน 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
ประชาชน
ประจําตัวของ
ผูรบั ผิดชอบในการ
1)
ประกอบกิจการใน
ประเทศพรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สําเนาทะเบียน
2)
บาน
บานของ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ผูรบั ผิดชอบในการ
ประกอบกิจการใน
ประเทศพรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง)

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย (แบ
การคา
บทพ.)
หนังสือใหความ ยินยอมใหใช
สถานที่ตั้ง
สํานักงานแหง
ใหญโดยให
เจาของรานหรือ
เจาของกรรมสิทธิ์
ลงนามและใหมี
พยานลงชื่อ
รับรองอยางนอย
1 คน
สําเนาทะเบียน บานที่แสดงให
เห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจา
บานหรือผูขอ
เลขทีบ่ านหรือ
สําเนาสัญญาเชา
โดยมีให
ผู ความ
ยินยอมเปนผูเ ชา
หรือเอกสารสิทธิ์
อยางอื่นทีผ่ ูเปน
เจาของกรรมสิทธิ์
เปนผูใหความ

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ยินยอมพรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง
แผนที่แสดงที่ตั้ง 1
0
ฉบับ
สํานักงานแหง
ใหญและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกลเคียง
โดยสังเขปพรอม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
สําเนาเอกสาร
0
1
ฉบับ
แสดงการจด
ทะเบียนเปนนิติ
บุคคลซึ่งมี
รายการเกี่ยวกับ
ชื่อวัตถุที่ประสงค
ทุนที่ตั้งสํานักงาน
รายชื่อกรรมการ
และอํานาจ
กรรมการพรอม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
หนังสือแตงตั้ง
ผูรบั ผิดชอบ
ดําเนินกิจการใน
ประเทศไทย

6)

-

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-

(หากเปนเอกสารที่
ทําขึ้นใน
ตางประเทศจะตอง
มีคํารับรองของโน
ตารีพับลิคหรือ
บุคคลซึ่งกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆ
ตั้งใหเปนผูม ี
อํานาจรับรอง
เอกสารพรอมดวย
คํารับรองของ
เจาหนาที่กงสุล
หรือสถานทูตไทย)
(หากเปนเอกสารที่
ทําขึ้นใน
ตางประเทศจะตอง
มีคํารับรองของโน
ตารีพับลิคหรือ
บุคคลซึ่งกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆ
ตั้งใหเปนผูม ี
อํานาจรับรอง
เอกสารพรอมดวย
คํารับรองของ
เจาหนาที่กงสุล
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ใบอนุญาตทํางาน
ของผูร ับผิดชอบ
ดําเนินกิจการใน
7)
ประเทศไทย
(กรณีเปนบุคคล
ตางดาว)
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว
8) หรือหนังสือ
รับรองการใชสิทธิ
ตามสนธิสญ
ั ญา
(ถามี)
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
9)
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัวของ
ผูรบั มอบอํานาจ
10)
(ถามี) พรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให
เปนผูจําหนาย
หรือใหเชาสินคา
ดังกลาวจาก
11)
เจาของลิขสิทธิ์
ของสินคาที่ขาย
หรือใหเชาหรือ
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

หรือสถานทูตไทย)
-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให
เชาแผนซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศนแผน
วีดิทัศนดีวีดีหรือ
แผนวีดีทัศนระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการ
บันเทิง)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซื้อ
ขายจาก
ตางประเทศ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
หนังสือชี้แจง
1
0
ฉบับ
ขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจาหนาที่เพือ่ ทํา
12)
บันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของ
เงินทุนพรอม
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทุนก็ได
หลักฐานหรือ
1
0
ฉบับ
หนังสือชี้แจงการ
ประกอบอาชีพ
หุนสวนจําพวกไม
จํากัดความรับผิด
13)
หรือกรรมการผูม ี
อํานาจของหาง
หุนสวนหรือ
บริษัทแลวแต
กรณี
ที่

หมายเหตุ

(ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการคาอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญ
มณี)

(ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการคาอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญ
มณี)
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16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
คาธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ 2)

คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ
คาธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูง เทศบาลตําบลโนนสูง
หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง ถนนศรีธานี ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
30160 โทร 044-379272 www.nonsung.go.th)
2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ(0-2547-4446-7)
3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต : www.dbd.go.th
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

