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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผู+ขอ
จดทะเบียนเป-นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย' (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย'พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน
เป4นนิตบิ ุคคลที่ตั้งขึน้ ตามกฎหมายตางประเทศ
2. หนวยงานเจ+าของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการคา
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให+อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข+อง :
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค#า เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไม*อยู*ภายใต#บงั คับของ
กฎหมายว*าด#วยทะเบียนพาณิชย
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ให#ผู#ประกอบพาณิชยกิจต#องจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แต*งตั้งพนักงานเจ#าหน#าที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแต*งตั้งพนักงานเจ#าหน#าที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค#า เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใช#ในการให#บริการข#อมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
10) ประกาศกระทรวงฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไม*อยู*ภายใต#บังคับแห*งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให+บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข+อบังคับ/ข+อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข+อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข+อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น+อยที่สุด 0
10. ชื่ออ+างอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 03
11. ชองทางการให+บริการ
สถานที่ใหบริการ ฝ6ายพัฒนารายได# กองคลัง เทศบาลเมืองแม*ฮ*องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม*ฮ*องสอน โทร. 053 613008-10 ต*อ 109 /ติดต*อด#วยตนเอง ณ หน*วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปDดให#บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว#นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต*เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม*หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ+ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย'ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย'ดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป4นเจาของกิจการเป4นผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ'คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวน'
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ'เป4น
เหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยืน่
เพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดในบันทึกดังกลาวมิ
เชนนัน้ จะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะ
มอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเป4นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน/
ระยะเวลา
หมาย
ที่ ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หนวยงานที่
ให+บริการ
เหตุ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล
30 นาที
เอกสาร
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม
5 นาที
เอกสาร
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาทีบ่ ันทึก
15 นาที
ขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/คณะ นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
10 นาที
กรรมการมีมติ
ทะเบียนพาณิชย'ใหผูยื่นคําขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล+ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ จํานวน จํานวน หนวย
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ผู+ออกเอกสาร
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ (สําเนาบัตรประจําตัวของ
ประชาชน
ผูรับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง)
2) สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ (สําเนาทะเบียนบานของ
ผูรับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม ภาครัฐผู+ออก เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย' (แบบ กรมพัฒนา
1
0
ฉบับ
ทพ.)
ธุรกิจการคา
2) หนังสือใหความยินยอมใหใช
1
0
ฉบับ
สถานที่ตงั้ สํานักงานแหงใหญ
โดยใหเจาของรานหรือเจาของ
กรรมสิทธิ์ลงนามและใหมีพยาน
ลงชื่อรับรองอยางนอย 1 คน
3) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงให
0
1
ฉบับ
เห็นวาผูใหความยินยอมเป4นเจา
บานหรือผูขอเลขที่บานหรือ
สําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความ
ยินยอมเป4นผูเชาหรือเอกสาร
สิทธิ์อยางอื่นที่ผูเป4นเจาของ
กรรมสิทธิ์เป4นผูใหความยินยอม
พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
4) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหง
1
0
ฉบับ
ใหญและสถานทีส่ ําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขปพรอมลง
นามรับรองเอกสาร
5) สําเนาเอกสารแสดงการจด
0
1
ฉบับ (หากเป4นเอกสารที่ทําขึน้
ทะเบียนเป4นนิติบุคคลซึ่งมี
ในตางประ เทศจะตองมี
รายการเกี่ยวกับชื่อวัตถุที่
คํารับรองของโนตารีพบั
ประสงค'ทนุ ที่ตั้งสํานักงาน
ลิค หรือบุคคลซึ่งกฎ
รายชื่อกรรมการและอํานาจ
หมายของประเทศนั้นๆ
กรรมการพรอมลงนามรับรอง
ตั้งใหเป4นผูมีอํานาจรับ
สําเนาถูกตอง
รองเอก สารพรอมดวย
คํารับ รองของเจาหนาที่
กงสุล หรือสถานทูตไทย)
6) หนังสือแตงตั้งผูรับผิดชอบ
1
0
ฉบับ (หากเป4นเอกสารที่ทําขึน้
ดําเนินกิจการในประเทศไทย
ในตางประเทศจะตองมี
คํารับรองของโนตารีพบั
ลิคหรือบุคคลซึ่ง
กฎหมายของประเทศ
นั้นๆตั้งใหเป4นผูมีอํานาจ
รับ รองเอกสารพรอม
ดวยคํารับรองของเจา
หนาที่กงสุลหรือ
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู+ออก เอกสาร เอกสาร นับ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

สถานทูตไทย)
-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการ
ปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณีประ กอบ
พาณิชย'กิจการขายหรือ
ใหเชาแผนซีดีแถบ
บันทึก วีดิทัศน'แผนวีดิ
ทัศน'ดีวีดีหรือแผนวีดี
ทัศน'ระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง)
(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอัญ
มณีหรืเครื่องประดับซึ่ง
ประดับดวยอัญมณี)

13) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการ
1
0
ประกอบอาชีพหุนสวนจําพวก
ไมจํากัดความรับผิดหรือ
กรรมการผูมีอํานาจของหาง
หุนสวนหรือบริษัทแลวแตกรณี
16. คาธรรมเนียม
1. คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) คาธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 2. คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ คาธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร+องเรียน

ฉบับ

7) ใบอนุญาตทํางานของผูรับผิด
ชอบดําเนินกิจการในประเทศ
ไทย(กรณีเป4นบุคคลตางดาว)
8) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนตางดาวหรือหนังสือรับรอง
การใชสิทธิตามสนธิสัญญา(ถามี)
9) หนังสือมอบอํานาจ(ถามี) พรอม
ปUดอากรแสตมปV 10บาท
10) สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี) พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง
11) สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนัง
สือรับรองใหเป4นผูจําหนายหรือ
ใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของ
ลิขสิทธิ์ของสินคาที่ขายหรือให
เชาหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือหลัก ฐาน
การซื้อขายจากตางประเทศ พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

12) หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนและหลัก
ฐานแสดงจํานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจาหนาทีเ่ พื่อทําบัน ทึก
ถอยคําเกี่ยวกับขอ เท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนพรอมแสดง
หลักฐานแสดงจํานวนเงิน ทุนก็ได

(ใชในกรณีประ กอบ
พาณิชย' กิจ การคาอัญ
มณีหรืเครื่องประดับซึ่ง
ประดับดวยอัญมณี)

ถาการบริการไมเป4นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
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2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม*ฮ*องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม*ฮ*องสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม*ฮ*องสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม*ฮ*องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม*ฮ*องสอน รหัสไปรษณีย 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม*ฮ*องสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม*ฮ*องสอน
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ไม*มีแบบฟอรม ตัวอย*าง และคู*มือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซต'แลว
อุทัย สุดใหม
ปกรณ' จีนาคํา
สมบูรณ' ใจเย็น

