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คู่มือสาหรั บประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะอาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะอาเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
2) คาสัง่ สานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ที่ 1/2553 เรื ่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
3) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่ องกาหนดแบบพิ มพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2555
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่องกาหนดพาณิ ชยกิ จที ไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่องกาหนดพาณิ ชยกิ จที ไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องการตัง้ สานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553
7) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
8) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
5 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานปลัดอบต. องค์การบริ หารส่วนตาบลมูโนะโทรศัพท์ 073-621020-2/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามแผนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบตั ิ
การกาหนดขันตอนการกระจายอ
้
านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (ฉบับที่ 2) กาหนดให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
ถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ให้ แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ภายในปี พ.ศ. 2553
การจดทะเบียนพาณิชย์มี 3 ประเภทได้ แก่
1.จดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่
้ ) ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้ องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั เริ่ม
ประกอบพาณิชยกิจ
2. จดทะเบียนแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจต้ องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์
ภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ เดิม
3. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจผู้ประกอบพาณิชยกิจต้ องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั เลิกประกอบพาณิชยกิจ
ผู้มีหน้ าที่จดทะเบียนพาณิชย์คือบุคคลธรรมดาคนเดียวหรื อหลายคน (ห้ างหุ้นส่วนสามัญ) หรื อนิตบิ คุ คลรวมทัง้
นิตบิ คุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตังส
้ านักงานสาขาในประเทศไทยซึง่ ประกอบกิจการอันเป็ นพาณิชยกิจ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด
เมื่อผู้ประกอบกิจการพาณิชยกิจเริ่มประกอบกิจการอันอยูใ่ นข่ายต้ องจดทะเบียนพาณิชย์ให้ ยื่นจดทะเบียน
พาณิชย์โดยใช้ แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) ซึง่ ขอได้ จากเจ้ าหน้ าที่แล้ วยื่นคาขอและเอกสารประกอบคาขอต่อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ณสานักงานทะเบียนพาณิชย์ท้องถิ่นตังอยู
้ ่
การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ตอ่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจจะไปยื่นด้ วยตนเองหรื อจะมอบอานาจ
ให้ ผ้ อู ื่นไปยื่นแทนก้ ได้ โดยมอบหนังสือมอบอานาจด้ วยเมื่อยื่นคาขอแล้ วต้ องชาระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนและออก
ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบพค.0403) ให้ ไว้ เป็ นหลักฐาน
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลมูโนะอาเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

หมายเหตุ

5 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตาบลมูโนะ
อาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

-

องค์การบริหารส่วน
ตาบลมูโนะอาเภอ
สุไหงโก-ลกจังหวัด
นราธิวาส
องค์การบริหารส่วน
ตาบลมูโนะ
อาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

-

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่น
แบบคาขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบท.พ.) พร้ อม
เอกสารประกอบเพื่อตรวจ
พิจารณา
เจ้ าหน้ าที่รับแบบคาขอและ
ตรวจสอบเอกสาร

5 นาที

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การตรวจสอบเอกสาร

3)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เสนอนาย
ทะเบียนพาณิชย์

5 นาที

4)

การพิจารณา

ผู้ยื่นคาขอชาระ
ค่าธรรมเนียมและรับใบ
ทะเบียนพาณิชย์

5 นาที

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 15 นาที

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน
จานวน
รายการเอกสาร ภาครัฐผู้ออก
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
1)
บัตรประจาตัว
1
ประชาชน

2)

สาเนาทะเบียนบ้ าน

-

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
( ของ
- ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจหรื อ
- หุ้นส่วนผู้จดั การ
หรื อ
- ผู้รับผิดชอบใน
การประกอบ
พาณิชยกิจ
ในประเทศไทย
(กณีเป็ นนิตบิ คุ คล
ในต่าง
ประเทศ)
)
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)
3)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจ (ถ้ ามี)
หนังสือยินยอม
ใช้ สถานที่ (ถ้ ามี)
แผนที่บริเวณที่
จะติดตังสถาน
้
ประกอบ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตงั ้ ใหม่ ) ให้ เรียกเก็บ
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ 2) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการให้ เรี ยกเก็บครั ง้ ละ
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ 3) การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจให้ เรี ยกเก็บ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 4) ค่ าธรรมเนียมการขอให้ ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ให้ เรียกเก็บฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ 5) ค่ าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง
ให้ เรียกเก็บครัง้ ละ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 6) ค่ าธรรมเนียมการขอให้ คัดสาเนาและรั บรองสาเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ของผู้
ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่งให้ เรียกเก็บฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ (ในกรณี เอกสารทางทะเบี ยนในรายหนึ่งมี หลายคาขอและผูข้ อประสงค์จะให้คดั สาเนาทุกคาขอแต่ละ
คาขอจะถือว่าเป็ นฉบับหนึ่งซึ่งจะต้องเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมอีกฉบับละ 30 บาท)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายตรงสานักงานอบต.มูโนะโทรศัพท์ 073-621020-2
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้รับเรื่ องราวร้ องทุกข์หน้ าอบต.มูโนะ
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ไปรษณีย์/ที่อยู่องค์การบริ หารส่วนตาบลมูโนะ 49/1 ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส 96120
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน http://www.muno.go.th
หมายเหตุ -
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5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)
2)

ตัวอย่างการขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ
อาเภอสุไหงโก-ลกจังหวัด
นราธิวาสสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

