คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตาบลสันป่าเปา อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
คาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ /หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคา
ขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :60 นาที
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
(หมายเหตุ: (กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา ))

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา ))

5 นาที

เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

3)

การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: (กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา ))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให้ผู้ยื่นคาขอ
(หมายเหตุ: (กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา ))

15 นาที

เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

10 นาที

เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

4)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(สาเนาบัตรประจาตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
3)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
4)
หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลหรือ
กิจการร่วมค้า
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5)
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ6)
สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือผู้ขอเลขที่บ้านหรือสาเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอม
เป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7)
แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สาคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ8)
หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ9)
สาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ10)
สาเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้
เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า
หรือสาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อ
ขายจากต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

-

กรมการปกครอง

-

ลาดับ

11)

12)

13)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
แถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง )
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจานวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทาบันทึกถ้อยคา
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจานวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี )
หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาพวกไม่
จากัดความรับผิดหรือกรรมการผู้มีอานาจของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทแล้วแต่กรณี
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี )
หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจากัดบริษัทจากัดหรือ
บริษัทมหาชนจากัดแล้วแต่กรณี )
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีเป็นกิจการร่วมค้า )

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ)
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสารชุดละ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา 199 หมู่ 2 ต.สันป่าเปาอ.สันทรายจ.เชียงใหม่ 50210 / โทรศัพท์ 053-132362
ต่อ 19 / www.sanpapao.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7
))
3)
โทรศัพท์ : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
4)
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
แบบฟอร์มเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง
หุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1)กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2499
2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

ทะเบียนพาณิชย์

3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2555
8)คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคาขอจด

ทะเบียนพาณิชย์

9)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ .ศ. 2549
10)คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคาขอจด

ทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา :ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 0 วัน
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
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