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คู่มือสำหรั บประชำชน: งำนทะเบียนพำณิชย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยเตย อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: งานทะเบียนพาณิชย์
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยเตย อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฏกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ.2499
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 ให้
ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี ้ในทุกท้ องที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
10 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน งานทะเบียนพาณิชย์ 04/09/2558 11:27
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กองคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยเตย/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์ได้ ออกประกาศตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 ให้ ผ้ ู
ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี ้ในทุกท้ องที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
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การทาโรงสีข้าวและการทาโรงเลื่อยที่ใช้ เครื่ องจักร
การขายสินค้ าไม่วา่ อย่างใดๆอย่างเดียวหรื อหลายอย่างก็ตามคิดรวมทังสิ
้ ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้ เป็ นเงินตัง้ แต่20
บาทขึ ้นไปหรื อมีสินค้ าดังกล่าวไว้ เพื่อขายมีคา่ รวมทังสิ
้ ้นเป็ นเงินตังแต่
้ 500บาทขึ ้นไป
การเป็ นนายหน้ าหรื อตัวแทนค้ าต่างซึง่ ทาการเกี่ยวกับสินค้ าไม่วา่ อย่างใดๆอย่างเดียวหรื อหลายอย่างก็ตามและ
สินค้ านันมี
้ คา่ รวมทังสิ
้ ้นในวันหนึง่ วันใดเป็ นเงินตังแต่
้ 20บาทขึ ้นไป
การประกอบหัตถกรรมหรื อการอุตสาหกรรมไม่วา่ อย่างใดๆอย่างเดียวหรื อหลายอย่างก็ตามและขายสินค้ าที่ผลิตได้
มีคา่ รวมทังสิ
้ ้นในวันหนึง่ วันใดเป็ นเงินตังแต่
้ 20บาทขึ ้นไปหรื อในวันหนึง่ วันใดมีสินค้ าที่ผลิตได้ มีคา่ รวมทังสิ
้ ้นเป็ นเงิน
ตังแต่
้ 500บาทขึ ้นไป
การขนส่งทางทะเลการขนส่งโดยเรื อกลไฟหรื อเรื อยนต์ประจาทางการขนส่งโดยรถไฟการขนส่งโดย

รถรางการขนส่งโดยรถยนต์ประจาทาง การขายทอดตลาด การรับซื ้อขายที่ดนิ การให้ ก้ ยู ืมเงิน การ
รับแลกเปลี่ยนหรื อซื ้อขายเงินตราต่างประเทศการซื ้อหรื อขายตัว๋ เงินการธนาคารการโพยก๊ วนการทา
โรงรับจานาและการทาโรงแรม
(6) ขายหรื อให้ เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดทิ ศั น์แผ่นวีดทิ ศั น์ดีวีดีหรื อแผ่นวีดทิ ศั น์ระบบดิจิทลั เฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง
(7) ขายอัญมณีหรื อเครื่ องประดับซึง่ ประดับด้ วยอัญมณี
(8)ซื ้อขายสินค้ าหรื อบริการโดยวิธีการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
(9)การบริ การอินเทอร์ เน็ต
(10)การให้ เช่าพื ้นที่ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย
(11) บริการเป็ นตลาดกลางในการซื ้อขายสินค้ าหรื อบริการโดยวิธีการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบ
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เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
(12)ผลิตรับจ้ างผลิตแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดทิ ศั น์แผ่นวีดทิ ศั น์ดีวีดีหรื อแผ่นวีดิทศั น์ ระบบดิจิทลั เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง
(13) การให้ บริการเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ อินเทอร์ เน็ต
(14) การให้ บริการฟั งเพลงและร้ องเพลง โดยคาราโอเกะ
(15) การให้ บริการเครื่ องเล่นเกมส์
(16) การให้ บริการตู้เพลง
(17) โรงงานแปรสภาพ
แกะสลักและการทาหัตถกรรมจากงาช้ างการค้ าปลีกการค้ าส่งงาช้ างและผลิตภัณฑ์จากงาช้ างในกรณีที่ผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจเป็ นห้ างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ คุ คลห้ างหุ้นส่วนจากัดบริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรื อ
บริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัดประกอบพาณิชยกิจตาม(1)-(5)จะได้ รับการยกเว้ นไม่ต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์แต่หากประกอบพาณิชยกิจตาม(6)-(17)จะไม่ได้ รับการยกเว้ นต้ องจดทะเบียนพาณิชย์พาณิชยกิจ
ตามลาดับที่(8)-(11)ถือเป็ นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ขันตอนการจดทะเบี
้
ยน
3 นาที
พาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)
1. ผู้ประกอบการกรอก
รายการตามแบบ ทพ. และ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ยื่นคาขอต่อ
เจ้ าหน้ าที่/นายทะเบียน
2. เจ้ าหน้ าที่/นายทะเบียน
ตรวจคาขอ และหลักฐาน
ต่าง ๆ
3. ผู้ประกอบการรับ
ใบสาคัญทะเบียนพาณิชย์
และชาระ
ค่าธรรมเนียม

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่/นายทะเบียน
ตรวจคาขอ และหลักฐาน
ต่าง ๆ

5 นาที

กองคลัง

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้ประกอบการรับใบสาคัญ 2 นาที
ทะเบียนพาณิชย์ และชาระ
ค่าธรรมเนียม

กองคลัง

-

2)

3)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 นาที
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

1)

บัตรประจำตัว
ประชำชน

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

3)

เอกสำรคำขอ
แบบ ทพ.

สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
มหำดไทย
สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
มหำดไทย
กองคลัง

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) 1. จดทะเบียนตัง้ ใหม่ จำนวน 50 บำท
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรำยกำร จำนวน 20 บำท
3. จดทะเบียนยกเลิก จำนวน 20 บำท
4. ขอตรวจค้ นเอกสำร จำนวน 20 บำท
5. ออกใบแทนใบทะเบียนพำณิชย์ จำนวน 30 บำท
6. ขอคัดสำเนำเอกสำรจำนวน 30 บำท
7. ขอถ่ ำยข้ อมูลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
จำนวน 1,000 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยเตย อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตุ -

หมำยเหตุ
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2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

10/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยเตย
อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

