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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่ )ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผ้ ูขอจด
ทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไทร อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่
้ )ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ น
บุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไทร อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ.2499
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่
้ )ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา 28/07/2558 09:15
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสํานักงานปลัดอบต.หนองไทร/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้มีหน้ าที่จดทะเบียนพาณิชย์
1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้ าของคนเดียว)
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1.2 ห้ างหุ้นส่วนสามัญ
1.3 นิตบิ คุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตังสํ
้ านักงานสาขาในประเทศไทย
1.4 ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คลห้ างหุ้นส่วนจํากัด
1.5 บริ ษัทจํากัดบริ ษัทมหาชนจํากัด
โดยบุคคลตาม 1.1-1.5 ต้ องประกอบกิจการค้ าซึง่ เป็ นพาณิชยกิจตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์กําหนดตาม 2

2. กิจการค้ าที่เป็ นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
2.1 บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้ าของคนเดียว) ห้ างหุ้นส่วนสามัญและนิตบิ คุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตัง้
สํานักงานสาขาในประเทศไทยตาม 1.1-1.3 ซึง่ ประกอบกิจการดังต่อไปนี ้ต้ องจดทะเบียนพาณิชย์
(1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้ เครื่ องจักร
(2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้ าไม่วา่ อย่างใดๆอย่างเดียวหรื อหลายอย่างคิดรวมทังสิ
้ ้นในวันหนึง่ ขายได้ เป็ นเงินตังแต่
้ 20
บาทขึ ้นไปหรื อมีสินค้ าดังกล่าวไว้ เพื่อขายมีคา่ รวมทังสิ
้ ้นเป็ นเงินตังแต่
้ 500 บาทขึ ้นไป
(3) นายหน้ าหรื อตัวแทนค้ าต่างซึง่ ทําการเกี่ยวกับสินค้ าไม่วา่ อย่างใดๆอย่างเดียวหรื อหลายอย่างก็ตามและสินค้ านันมี
้
ค่ารวมทังสิ
้ ้นในวันหนึง่ วันใดเป็ นเงินตังแต่
้ 20 บาทขึ ้นไป
(4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรื ออุตสาหกรรมไม่วา่ อย่างใดๆอย่างเดียวหรื อหลายอย่างก็ตามและขายสินค้ าที่ผลิตได้
คิดราคารวมทังสิ
้ ้นในวันหนึง่ วันใดเป็ นเงินตังแต่
้ 20 บาทขึ ้นไปหรื อในวันหนึง่ วันใดมีสินค้ าที่ผลิตได้ มีราคารวมทังสิ
้ ้น
ตังแต่
้ 500 บาทขึ ้นไป
(5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเลการขนส่งโดยเรื อกลไฟหรื อเรื อยนต์ประจําทางการขนส่งโดยรถไฟการขนส่งโดย
รถรางการขนส่งโดยรถยนต์ประจําทางการขายทอดตลาดการรับซื ้อขายที่ดนิ การให้ ก้ ยู ืมเงินการรับแลกเปลี่ยนหรื อซื ้อ
ขายเงินตราต่างประเทศการซื ้อหรื อขายตัว๋ เงินการธนาคารการโพยก๊ วนการทําโรงรับจํานําและการทําโรงแรม
(6) ขายให้ เช่าผลิตหรื อรับจ้ างผลิตแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดีทศั น์แผ่นวีดีทศั น์ดีวีดีหรื อแผ่นวีดีทศั น์ระบบดิจิทลั เฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง
(7) ขายอัญมณีหรื อเครื่ องประดับซึง่ ประดับด้ วยอัญมณี
(8) ซื ้อขายสินค้ าหรื อบริ การโดยวิธีการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
(9) บริ การอินเทอร์ เน็ต
(10) ให้ เช่าพื ้นที่ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย
(11) บริ การเป็ นตลาดกลางในการซื ้อขายสินค้ าหรื อบริการโดยวิธีการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต
(13) การให้ บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ อินเทอร์ เน็ต
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(14) การให้ บริการฟั งเพลงและร้ องเพลงโดยคาราโอเกะ
(15) การให้ บริการเครื่ องเล่นเกมส์
(16) การให้ บริการตู้เพลง
(17) โรงงานแปรสภาพแกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้ างการค้ าปลีกการค้ าส่งงาช้ างและผลิตภัณฑ์จากงาช้ าง
2.2 ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คลห้ างหุ้นส่วนจํากัดบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดตาม 1.4-1.5 ซึง่ ประกอบกิจการ
ดังต่อไปนี ้ต้ องจดทะเบียนพาณิชย์
(1) ขายให้ เช่าผลิตหรื อรับจ้ างผลิตแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดีทศั น์แผ่นวีดีทศั น์ดีวีดีหรื อแผ่นวีดีทศั น์ระบบดิจิทลั เฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง
(2) ขายอัญมณีหรื อเครื่ องประดับซึง่ ประดับด้ วยอัญมณี
(3) ซื ้อขายสินค้ าหรื อบริ การโดยวิธีการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบเครื่ องข่ายอินเทอร์ เน็ต
(4) บริ การอินเทอร์ เน็ต
(5) ให้ เช่าพื ้นที่ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย
(6)บริการเป็ นตลาดกลางในการซื ้อขายสินค้ าหรื อบริการโดยวิธีการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
(7) การให้ บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ อินเทอร์ เน็ต
(8) การให้ บริ การฟั งเพลงและร้ องเพลงโดยคาราโอเกะ
(9) การให้ บริ การเครื่ องเล่นเกมส์
(10) การให้ บริการตู้เพลง
(11) โรงงานแปรสภาพแกะสลักและการทําหัตถกรรมจากงาช้ างการค้ าปลีกการค้ าส่งงาช้ างและผลิตภัณฑ์จากงาช้ าง
***กรณีที่ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจเป็ นคนต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตังสํ
้ านักงานสาขาใน
ประเทศไทยจะต้ องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการค้ าที่ดําเนินการนันต้
้ องได้ รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้ าวพ.ศ.2542 หรื อไม่หากเป็ นกิจการค้ าที่ต้องได้ รับอนุญาตผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้ องได้ รับอนุญาต
ให้ ประกอบกิจการค้ าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์***

3. พาณิชยกิจที่ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ได้ แก่
3.1 การค้ าเร่การค้ าแผงลอย
3.2 พาณิชยกิจเพื่อการบํารุ งศาสนาหรื อเพื่อการกุศล
3.3 พาณิชยกิจของนิตบิ คุ คลซึง่ ได้ มีพระราชบัญญัตหิ รื อพระราชกฤษฎีกาจัดตังขึ
้ ้น
3.4 พาณิชยกิจของกระทรวงทบวงกรม
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3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิสมาคมสหกรณ์
3.6 พาณิชยกิจของกลุม่ เกษตรกรที่ได้ จดทะเบียนตามปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

-

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้ าหน้ าที่บนั ทึก
ข้ อมูลเข้ าระบบ/จัดเตรี ยม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร

15 นาที

-

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคํา
ขอ

-

-

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
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ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

-

0

-

0

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
- หนังสือให้ ความ ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ตงั ้
สํานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้ าของร้ านหรื อ
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
หรื อให้ มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่าง
น้ อย๑คน
สําเนาทะเบียน บ้ านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นเจ้ า
บ้ านหรื อสําเนา
สัญญาเช่าโดย
ผู้ให้ ความ

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน)

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน)
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ที่

4)

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ยินยอมเป็ นผู้เช่า
หรื อเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่เป็ น
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผู้ให้ ความ
ยินยอมพร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
แผนที่แสดง
สถานที่ซงึ่ ใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์๑๐
บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ
6)
กรณี
ประกอบพาณิชย

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กิจขายหรื อให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดทิ ศั น์
แผนวีดทิ ศั น์ดีวีดี
หรื อแผ่นวีดทิ ศั น์
ระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิงต้ องมี
สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรื อ
หนังสือรับรองให้
เป็ นผู้จําหน่าย
หรื อให้ เช่าจาก
เจ้ าของลิขสิทธิ์

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนอบต.หนองไทรอ.พุนพินจ.สุราษฎร์ ธานี 077-441300
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ทพ.
-

หมายเหตุ
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19. หมายเหตุ
-

