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คู่มือสําหรั บประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง! ใหม่ ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ูขอ
จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลที0ตัง! ขึน! ตามกฎหมายต่ างประเทศ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
* ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียน
1. ชื0อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่
เป็ นนิติบคุ คลทีตังขึ
* *นตามกฎหมายต่างประเทศ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน
5. กฎหมายที0ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที0เกี0ยวข้ อง :
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์
พ.ศ. 2499
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื องกํ าหนดแบบพิ มพ์พ.ศ. 2549
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515) เรื องกํ าหนดพาณิ ชยกิ จที ไม่อยู่ภายใต้บงั คับของ
กฎหมายว่าด้วยทะเบี ยนพาณิ ชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื องให้ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื องแต่งตัง/ พนักงานเจ้าหน้าที และนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 8)
พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื องการตัง/ สํานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์แต่งตัง/ พนักงานเจ้าหน้าที และนาย
ทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื องกํ าหนดแบบพิ มพ์เพือใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์
พ.ศ. 2555
8) คําสังสํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ที 1/2553 เรื องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบี ยน
พาณิ ชย์และเลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์
9) คําสังสํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ที 1/2554 เรื องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบี ยน
พาณิ ชย์และเลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ
10) ประกาศกระทรวงฉบับที 93 (พ.ศ. 2520) เรื องกํ าหนดพาณิ ชยกิ จที ไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
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6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
7. พืน! ที0ให้ บริการ : ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที0กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที0กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี0ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที0มากที0สุด 0
จํานวนคําขอที0น้อยที0สุด 0
10. ชื0ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชนอบต.ศาลายา 04/08/2015 13:19
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
85 หมู่ที 3 ตําบลศาลายาอํ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
www.obt-salaya.go.th
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด)
ตัง/ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื0อนไข(ถ้ ามี) ในการยื0นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้ องยืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตังแต่
* วนั เริ มประกอบกิจการ
(มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนยืนจดทะเบียน
แทนก็ได้
3. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึงเป็ นเจ้ าของกิจการ
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าทีหรื อดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนตอนการดํ
ั*
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
* เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที
ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนี
* *ในกรณีทีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรื อเอกสาร
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หลักฐานทีต้ องยืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด
ในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
* อว่าผู้ยืนคําขอละทิ *งคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
13. ขัน! ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที0รับผิดชอบ
ที0

ประเภทขัน! ตอน

รายละเอียดของขัน! ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อมูลเข้ า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ืนคํา
ขอ

1)

5 นาที

2)

3)

4)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที0
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
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14. งานบริการนีผ! ่ านการดําเนินการลดขัน! ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
*
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื0นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที0ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที0
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน
2)

กรมการปกครอง

0

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัวของ
ผู้รับผิดชอบใน
การประกอบ
กิจการในประเทศ
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(สําเนาทะเบียน
บ้ านของ
ผู้รับผิดชอบใน
การประกอบ
กิจการในประเทศ
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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15.2) เอกสารอื0น ๆ สําหรั บยื0นเพิ0มเติม
ที0
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื0นเพิ0มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
หนังสือให้ ความ
ยินยอมให้ ใช้
สถานที2ตงั 3
สํานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้ าของร้ านหรื อ
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ7ลงนาม
และให้ มีพยานลง
ชื2อรับรองอย่าง
น้ อย 1 คน
สําเนาทะเบียน
บ้ านที2แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นเจ้ า
บ้ านหรื อผู้ขอ
เลขที2บ้านหรื อ
สําเนาสัญญาเช่า
โดยมีผใูั ห้ ความ
ยินยอมเป็ นผู้เช่า
หรื อเอกสารสิทธิ7
อย่างอื2นที2ผ้ เู ป็ น
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ7เป็ น
ผู้ให้ ความ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

-

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที0

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื0นเพิ0มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ยินยอมพร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
แผนที2แสดงที2ตงั 3 สํานักงานแห่ง
ใหญ่และสถานที2
สําคัญบริ เวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
สําเนาเอกสาร
แสดงการจด
ทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลซึง2 มี
รายการเกี2ยวกับ
ชื2อวัตถุที2ประสงค์
ทุนที2ตงั 3
สํานักงานรายชื2อ
กรรมการและ
อํานาจกรรมการ
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
หนังสือแต่งตัง3
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินกิจการใน
ประเทศไทย

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(หากเป็ นเอกสาร
ที2ทําขึ 3นใน
ต่างประเทศ
จะต้ องมีคํารับรอง
ของโนตารี พบั
ลิคหรื อบุคคลซึง2
กฎหมายของ
ประเทศนันๆตั
3 งให้
3
เป็ นผู้มีอํานาจ
รับรองเอกสาร
พร้ อมด้ วยคํา
รับรองของ
เจ้ าหน้ าที2กงสุล
หรื อสถานทูตไทย)
(หากเป็ นเอกสาร
ที2ทําขึ 3นใน
ต่างประเทศ
จะต้ องมีคํารับรอง
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ที0

7)

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื0นเพิ0มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ใบอนุญาต
ทํางานของ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินกิจการใน
ประเทศไทย
(กรณีเป็ นบุคคล
ต่างด้ าว)
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้ าว
หรื อหนังสือ
รับรองการใช้
สิทธิตาม
สนธิสญ
ั ญา (ถ้ า
มี)
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

ของโนตารี พบั
ลิคหรื อบุคคลซึง2
กฎหมายของ
ประเทศนันๆตั
3 งให้
3
เป็ นผู้มีอํานาจ
รับรองเอกสาร
พร้ อมด้ วยคํา
รับรองของ
เจ้ าหน้ าที2กงสุล
หรื อสถานทูตไทย)
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที0

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื0นเพิ0มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัวของ
ผู้รับมอบอํานาจ
10)
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรื อ
หนังสือรับรองให้
เป็ นผู้จําหน่าย
หรื อให้ เช่าสินค้ า
ดังกล่าวจาก
เจ้ าของลิขสิทธิ7
ของสินค้ าที2ขาย
หรื อให้ เช่าหรื อ
สําเนา
ใบเสร็ จรับเงิน
11) ตามประมวล
รัษฎากรหรื อ
หลักฐานการซื 3อ
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง

0

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรื อให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดทิ ศั น์
แผ่นวีดทิ ศั น์ดีวีดี
หรื อแผ่นวีดีทศั น์
ระบบดิจิทลั
เฉพาะที2เกี2ยวกับ
การบันเทิง)
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ที0

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื0นเพิ0มเติม
ผู้ออกเอกสาร

หนังสือชี 3แจง
ข้ อเท็จจริ งของ
แหล่งที2มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน
หรื ออาจมาพบ
เจ้ าหน้ าที2เพื2อทํา
12)
บันทึกถ้ อยคํา
เกี2ยวกับ
ข้ อเท็จจริ งของ
แหล่งที2มาของ
เงินทุนพร้ อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทุนก็ได้
หลักฐานหรื อ
หนังสือชี 3แจงการ
ประกอบอาชีพ
หุ้นส่วนจําพวก
ไม่จํากัดความรับ
13)
ผิดหรื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจของ
ห้ างหุ้นส่วนหรื อ
บริ ษัทแล้ วแต่
กรณี

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้ าอัญมณี
หรื อเครื2 องประดับ
ซึง2 ประดับด้ วยอัญ
มณี)

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้ าอัญมณี
หรื อเครื2 องประดับ
ซึง2 ประดับด้ วยอัญ
มณี)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.obt-salaya.go.th
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
วันที0พมิ พ์
31/08/2558
สถานะ
รออนุมตั ขิ นที
ั * 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

