คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙
กรณีผู+ขอจดทะเบียนเป-นบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง เทศบาลตําบลสองดาว
๑. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู+ขอจด
ทะเบียนเป.นบุคคลธรรมดา
๒. หนวยงานเจ+าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค+า
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให+บริการในสวนภูมิภาคและสวนท+องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
๔. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน
๕. กฎหมายที่ให+อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข+อง :
- พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙
- กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. ๒๔๙๙
- พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป.นพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖
- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต+บังคับ
ของกฎหมายวาด+วย ทะเบียนพาณิชย
- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต+บังคับ
แหงพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องให+ผู+ประกอบพาณิชยกิจต+องจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๕๕๓
- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจ+าหน+าที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๒
- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจ+าหน+าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค+าเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใช+ในการให+บริการข+อมูลทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค+าเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. ๒๕๔๙
๖. ชองทางการให+บริการ
กองคลัง เทศบาลตําบลสองดาว , www.songdaocity.go.th

๗. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ+ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผู+ประกอบพาณิชยกิจต+องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ
(มาตรา ๑๑)
๒. ผู+ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยด+วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให+ผู+อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได+
๓. ให+ผู+ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป.นเจ+าของกิจการเป.นผู+ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
๔. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได+จากพนักงาน
เจ+าหน+าที่
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ+าหน+าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ+วนตามที่ระบุไว+ในคูมือประชาชนเรียบร+อยแล+วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ+วนและ/
หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเป.นเหตุให+ไมสามารถพิจารณาได+เจ+าหน+าที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต+องยื่นเพิ่มเติมโดยผู+ยื่นคําขอจะต+องดําเนินการแก+ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผู+ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดย
เจ+าหน+าที่และผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรอง
ดังกลาวให+ผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจไว+เป.นหลักฐาน
๘. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

สวนงาน /
ระยะเวลา
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ให+บริการ
รับผิดชอบ
๓๐ นาที
กองคลัง
-

๑) การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ+งผล

๒) การตรวจสอบเอกสาร

เจ+าหน+าที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

๕ นาที

กองคลัง

-

๓) การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจ+าหน+าที่บันทึกข+อมูลเข+าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจด

๑๕ นาที

กองคลัง

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

๔) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สวนงาน /
ระยะเวลา
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ให+บริการ
รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง ๑๐ นาที
นาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยให+ผู+
ยื่นคําขอ

ทต.สองดาว

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๐ นาที
๙. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๙.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
๑)

๒)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจําตัว
ประชาชน

หนวยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
๐

จํานวนเอกสาร
สําเนา
๑

๐

๑

สําเนาทะเบียนบ+าน กรมการปกครอง

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(พร+อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต+อง)
ฉบับ
(พร+อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต+อง)

๙.๒) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบ
บทพ.)
๒) หนังสือให+ความยินยอมให+ใช+
สถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดย
ให+เจ+าของร+านหรือเจ+าของ
กรรมสิทธิ์ลงนามและให+มีพยาน
ลงชื่อรับรองอยางน+อย ๑ คน

หนวยงาน
ภาครัฐผู+ออก
เอกสาร
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค+า
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๑

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
๐

๑

๐

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

(กรณีผู+ประกอบพาณิชย
กิจมิได+เป.นเจ+าบ+าน )

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๓) สําเนาทะเบียนบ+านที่แสดงให+เห็น
วาผู+ให+ความยินยอมเป.นเจ+าบ+าน
หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผู+ให+
ความยินยอมเป.นผู+เชาหรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผู+เป.น
เจ+าของกรรมสิทธิ์เป.นผู+ให+ความ
ยินยอมพร+อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต+อง
๔) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช+ประกอบ
พาณิชยกิจและสถานทีส่ ําคัญ
บริเวณใกล+เคียงโดยสังเขปพร+อม
ลงนามรับรองเอกสาร
๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถ+ามี) พร+อม
ปJดอากรแสตมปK ๑๐ บาท
๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู+รับมอบอํานาจ (ถ+ามี) พร+อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต+อง
๗) สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให+เป.นผูจ+ ําหนายหรือให+
เชาสินค+าดังกลาวจากเจ+าของ
ลิขสิทธิ์ของสินค+าที่ขายหรือให+เชา
หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือหลักฐาน
การซื้อขายจากตางประเทศพร+อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต+อง
๘) หนังสือชี้แจงข+อเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจ+าหน+าทีเ่ พื่อทําบันทึก
ถ+อยคําเกี่ยวกับข+อเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนพร+อมแสดง
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได+

หนวยงาน
ภาครัฐผู+ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

-

๐

๑

ฉบับ

(กรณีผู+ประกอบพาณิชย
กิจมิได+เป.นเจ+าบ+าน )

-

๑

๐

ฉบับ

-

-

๑

๐

ฉบับ

-

กรมการ
ปกครอง

๐

๑

ฉบับ

-

-

๐

๑

ฉบับ

-

๑

๐

ฉบับ

(ใช+ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขายหรือ
ให+เชาแผนซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศนแผนวีดิ
ทัศนดีวีดีหรือแผนวีดี
ทัศนระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง)
(ใช+ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการค+าอัญ
มณีหรือเครื่องประดับซึ่ง
ประดับด+วยอัญมณี)

หมายเหตุ

๑๐. คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) ๕๐ บาท
คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) ๓๐ บาท
๑๑. ชองทางการร+องเรียน
ถ+าการบริการไมเป.นไปตามข+อตกลงที่ระบุไว+ข+างต+นสามารถติดตอเพื่อร+องเรียนได+ที่ เทศบาลตําบล
สองดาว
โทร/โทรสาร ๐ – 4278-6068 www.songdaocity.go.th

คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู+ขอจดทะเบียนเป-นบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลังเทศบาลตําบลสองดาว
ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู+ขอจดทะเบียนเป.นบุคคลธรรมดา
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให+บริการในสวนภูมิภาคและสวนท+องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน
กฎหมายที่ให+อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข+อง :
- พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙
- กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. ๒๔๙๙
- พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป.นพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖
- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต+บังคับ
ของกฎหมายวาด+วย ทะเบียนพาณิชย
- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต+บังคับ
แหงพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องให+ผู+ประกอบพาณิชยกิจต+องจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๕๕๓
- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจ+าหน+าที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๒
- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจ+าหน+าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค+าเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใช+ในการให+บริการข+อมูลทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค+าเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. ๒๕๔๙
ชองทางการให+บริการ
กองคลังเทศบาลตําบลสองดาว
โทร/โทรสาร ๐๔๒-๗๘๖๒๗๐

ระยะเวลาเปRดให+บริการ : เปJดให+บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว+นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ+ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผู+ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได+จดทะเบียนไว+แล+วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได+จดทะเบียนไว+
จะต+องยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่ได+มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้นๆ (มาตรา ๑๓)
๒. ผู+ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยด+วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให+ผู+อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได+
๓. ให+ผู+ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป.นเจ+าของกิจการเป.นผู+ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
๔. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได+จากพนักงาน
เจ+าหน+าที่หรือดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ+าหน+าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ+วนตามที่ระบุไว+ในคูมือประชาชนเรียบร+อยแล+วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ+วนและ/
หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเป.นเหตุให+ไมสามารถพิจารณาได+เจ+าหน+าที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต+องยื่นเพิ่มเติมโดยผู+ยื่นคําขอจะต+องดําเนินการแก+ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผู+ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดย
เจ+าหน+าที่และผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรอง
ดังกลาวให+ผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจไว+เป.นหลักฐาน
๑๒. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

๑)

การตรวจสอบเอกสาร

๓๐ นาที

๒)

การตรวจสอบเอกสาร

๕ นาที

กองคลัง

-

๓)

การพิจารณา

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/
แจ+งผล
เจ+าหน+าที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ+าหน+าที่
บันทึกข+อมูลเข+าระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

๑๕ นาที

กองคลัง

-

๔)

การลงนาม/คณะกรรมการมี นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ
ใบทะเบียนพาณิชยให+ผู+ยื่นคําขอ
มติ

๑๐ นาที

เทศบาลตําบล
สองดาว

-

ระยะเวลา
ให+บริการ

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๐ นาที
๑๓. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
๑)

๒)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจําตัว
ประชาชน

หนวยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
๐

จํานวนเอกสาร
สําเนา
๑

๐

๑

สําเนาทะเบียนบ+าน กรมการปกครอง

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(พร+อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต+อง)
ฉบับ
(พร+อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต+อง)

๒) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบ
บทพ.)
๒) หนังสือให+ความยินยอมให+ใช+
สถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดย
ให+เจ+าของร+านหรือเจ+าของ
กรรมสิทธิ์ลงนามและให+มีพยาน
ลงชื่อรับรองอยางน+อย ๑ คน
๓) สําเนาทะเบียนบ+านที่แสดงให+เห็น
วาผู+ให+ความยินยอมเป.นเจ+าบ+าน
หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผู+ให+
ความยินยอมเป.นผู+เชาหรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผู+เป.น
เจ+าของกรรมสิทธิ์เป.นผู+ให+ความ
ยินยอมพร+อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต+อง
๔) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช+ประกอบ
พาณิชยกิจและสถานทีส่ ําคัญ
บริเวณใกล+เคียงโดยสังเขปพร+อม
ลงนามรับรองเอกสาร

หนวยงาน
ภาครัฐผู+ออก
เอกสาร
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค+า
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๑

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
๐

๑

-

-

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

๐

ฉบับ

(กรณีผู+ประกอบพาณิชย
กิจมิได+เป.นเจ+าบ+าน )

๐

๑

ฉบับ

(กรณีผู+ประกอบ
พาณิชยกิจมิได+เป.นเจ+า
บ+าน )

๑

๐

ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถ+ามี) พร+อม
ปJดอากรแสตมปK ๑๐ บาท
๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู+รับมอบอํานาจ (ถ+ามี) พร+อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต+อง
๗) สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให+เป.นผูจ+ ําหนายหรือให+
เชาสินค+าดังกลาวจากเจ+าของ
ลิขสิทธิ์ของสินค+าที่ขายหรือให+เชา
หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือหลักฐาน
การซื้อขายจากตางประเทศพร+อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต+อง
๘) หนังสือชี้แจงข+อเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจ+าหน+าทีเ่ พื่อทําบันทึก
ถ+อยคําเกี่ยวกับข+อเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนพร+อมแสดง
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได+

หนวยงาน
ภาครัฐผู+ออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๑

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
๐

กรมการ
ปกครอง

๐

-

-

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

๑

ฉบับ

-

๐

๑

ฉบับ

๑

๐

ฉบับ

(ใช+ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขายหรือ
ให+เชาแผนซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศนแผนวีดิ
ทัศนดีวีดีหรือแผนวีดี
ทัศนระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง)
(ใช+ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการค+าอัญ
มณีหรือเครื่องประดับซึ่ง
ประดับด+วยอัญมณี)

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) ๕๐ บาท
คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) ๓๐ บาท
ชองทางการร+องเรียน
ถ+าการบริการไมเป.นไปตามข+อตกลงที่ระบุไว+ข+างต+นสามารถติดตอเพื่อร+องเรียนได+ที่ กองคลังเทศบาล
ตําบลสองดาว
โทร/โทรสาร ๐๔๒-๗๘๖๒๗๐
คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู+ขอจดทะเบียนเป-นบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลังเทศบาลตําบลสองดาว

ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙
กรณีผู+ขอจดทะเบียนเป.นบุคคลธรรมดา
หนวยงานเจ+าของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลสองดาว
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให+บริการในสวนภูมิภาคและสวนท+องถิ่น (กระบวนงาน
บริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน
กฎหมายที่ให+อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข+อง :
- พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙
- กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. ๒๔๙๙
- พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป.นพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖
- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต+บังคับ
ของกฎหมายวาด+วย ทะเบียนพาณิชย
- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต+บังคับ
แหงพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องให+ผู+ประกอบพาณิชยกิจต+องจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๕๕๓
- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจ+าหน+าที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๒
- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจ+าหน+าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค+าเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใช+ในการให+บริการข+อมูลทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค+าเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. ๒๕๔๙
ชองทางการให+บริการ
กองคลังเทศบาลตําบลสองดาว
โทร/โทรสาร ๐๔๒-๗๘๖๐๖๘
ระยะเวลาเปRดให+บริการ : เปJดให+บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว+นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ+ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผู+ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไว+ตอมาได+เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุ
ใดก็ตามเชนขาดทุนไมประสงคจะประกอบการค+าตอไปเจ+าของสถานที่เรียกห+องคืนเพราะหมดสัญญาเชาหรือ
เลิกห+างหุ+นสวนบริษัทให+ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานเจ+าหน+าที่ภายในกําหนด ๓๐
วันนับตั้งแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา ๑๓)
๒. กรณีผู+ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข+องไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด+วยตนเองเชนวิกลจริต
ตายสาบสูญเป.นต+นให+ผู+ที่มีสวนได+เสียตามกฎหมายเชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู+ประกอบพาณิชยกิจนั้นได+โดยให+ผู+มีสวนได+เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจด
ทะเบียนเลิกพร+อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู+ประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได+ด+วย
ตนเองเชนใบมรณบัตรคําสั่งศาลเป.นต+น
๓. ผู+ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได+ด+วยตนเองหรือจะมอบ
อํานาจให+ผู+อื่นยื่นแทนก็ได+
๔.ให+ผู+ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป.นเจ+าของกิจการหรือผู+มีสวนได+เสีย (แล+วแตกรณี) เป.นผู+ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
๕. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได+จากพนักงาน
เจ+าหน+าที่หรือดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ+าหน+าที่ตรวจสอบ
เอกสารครบถ+วนตามที่ระบุไว+ในคูมือประชาชนเรียบร+อยแล+วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม
ครบถ+วนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเป.นเหตุให+ไมสามารถพิจารณาได+เจ+าหน+าที่จะจัดทําบันทึกความ
บกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต+องยื่นเพิ่มเติมโดยผู+ยื่นคําขอจะต+องดําเนินการแก+ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผู+ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดย
เจ+าหน+าที่และผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรอง
ดังกลาวให+ผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจไว+เป.นหลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

๑) การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ+งผล

๓๐ นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

๒) การตรวจสอบเอกสาร

เจ+าหน+าที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

๕ นาที

กองคลัง

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให+บริการ

หมายเหตุ
-

-

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให+บริการ

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
เจ+าหน+าที่บันทึกข+อมูลเข+าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร

๑๕ นาที

๔) การลงนาม/คณะกรรมการมี นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
มติ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย
ให+ผู+ยื่นคําขอ

๑๐ นาที

ที่

ประเภทขั้นตอน

๓) การพิจารณา

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

หมายเหตุ
-

เทศบาลตําบล
สองดาว

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๐ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

๑) บัตรประจําตัวประชาชน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๐

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
๑

อบต.เกะรอ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๑

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
๐

อบต.เกะรอ

๑

กรมการปกครอง

๐

หนวยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตรประจําตัว
ของผู+ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที่ยื่นคํา
ขอแทนพร+อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต+อง)

๒) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย
(แบบทพ.)
๒) ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับ
จริง)
๓) สําเนาใบมรณบัตรของผู+
ประกอบพาณิชยกิจ (กรณี
ถึงแกกรรม) โดยให+ทายาท

หนวยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

๐

ฉบับ

-

๑

ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร

ที่ยื่นคําขอเป.นผูล+ งนาม
รับรองสําเนาถูกต+อง
๔) สําเนาหลักฐานแสดงความ กรมการปกครอง
เป.นทายาทของผู+ลงชื่อแทน
ผู+ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึง
แกกรรมพร+อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต+อง
๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถ+ามี)
พร+อมปJดอากรแสตมปK ๑๐
บาท
๖) สําเนาบัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผู+รับมอบ
อํานาจ (ถ+ามี) พร+อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต+อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

๐

๑

ฉบับ

-

๑

๐

ฉบับ

-

๐

๑

ฉบับ

-

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) ๕๐ บาท
คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) ๓๐ บาท
ชองทางการร+องเรียน
ถ+าการบริการไมเป.นไปตามข+อตกลงที่ระบุไว+ข+างต+นสามารถติดตอเพื่อร+องเรียนได+ที่ กองคลังเทศบาล
ตําบลสองดาว
โทร/โทรสาร ๐๔๒-๗๘๖๒๗๐

