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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์(ตัง้ใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลบางสนอ าเภอปะทิวจงัหวดัชมุพร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์(ตัง้ใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น

บคุคลธรรมดา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลบางสนอ าเภอปะทิวจงัหวดัชมุพร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการใหบ้ริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555   
 

2) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที ่1/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

3) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ์พ .ศ. 2549 
 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่83 (พ.ศ.2515) เร่ืองก าหนดพาณิชย์กิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553 
 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองแต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์  (ฉบบัที ่8) พ.ศ.2552 
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8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 
 

9) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
 

10) พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(ตัง้ใหม)่ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดาเทสบาลต าบลบางสนอ าเภอปะทิวจงัหวดัชมุพร   

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทสบาลต าบลบางสนหมุ่ที ่3 อ าเภอปะทิวจงัหวดัชมุพรโทร 077-591003 ต่อ 104  โทรสาร 

077-591003 ต่อ 104/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2499 
 
2) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 25463) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัท่ี 83 (พ.ศ. 2515) เร่ืองกาหนด
พาณิชยกิจทีไ่่มอ่ย่่ ู ภายใต้บงคับขัองกฎหมายวา่ด้วยทะเบียนพาณิชย์4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัท่ี 93 (พ.ศ. 
2520) เร่ืองกาหนดพาณิชยกิจทีไ่่มอ่ย่่ ู ภายใต้บงคับแัหง่พระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2499 
 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองใหผู้่ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์(ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2553 
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6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 25527) ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์เร่ืองการตัง้สานกังานทะเบียนพาณิชย์แตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัท่ี9) 
พ.ศ. 2552 และ (ฉบท่ีั10) พ.ศ. 2553 
 
8) ประกาศกรมพฒนัาธุรกิจการคา่เ้ร่ืองกาหนดแบบพิมพ์เพือใ่ช้ในการให้บริการข้อมลูทะเบียน 2/9 พาณิชย์พ.ศ. 
2555 
 
9) คาสัง่สานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคา
ขอจดทะเบียนพาณิชย์10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
 
11) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ืองกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 
เอกสาร/แจ้งผล 
 
 

30 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชาระ 
คา่ธรรมเนียม 
 
 

3 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด 
ทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบนัทกึ 
ข้อมลูเข้าระบบ/จดัเตรียม 
ใบสาคญัการจดทะเบียน/ 
หนงัสือรับรอง/สาเนา 
เอกสาร 

15 นาที - - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 
และลงนาม/มอบใบ 
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนคา 
ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 0 - 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 
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ค่าธรรมเนียม50 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลบางสนหมุท่ี่ 3 อ าเภอปะทิวจงัหวดัชมุพรโทร 077-591003 ตอ่104  

โทรสาร 077-591003 ตอ่104 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 28/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลบางสนอ าเภอปะทิว

จงัหวดัชมุพรสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


