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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ จัดตัง้ ใหม่
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณิ ชย์จดั ตังใหม่
้
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสิต
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ด เสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติการทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่อง ให้ผู้ประกอบพาณิ ชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิ ช ย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553

3)

คาสั่งกรุงเทพมหานคร ที ่ 2448/2553 เรื ่อง มอบหมายให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็ นพนักงานเจ้ าหน้าที ่
และนายทะเบียนพาณิ ชย์ตามประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื ่อง การตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่ งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที ่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 6) พ.ศ. 2549

4)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่อง การตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แต่ งตั้งพนักงานเจ้าหน้า ที ่และนาย
ทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนพาณิ ชย์จดั ตังใหม่
้
สานักงานเขตดุสิต นายมงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริ กำร
1) สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ายปกครอง สานักงานเขตดุสิต /ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
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2)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ สถานที่ให้ บริ การ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1/ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 6 ได้ กาหนดให้ กิจการดังต่อไปนี ้เป็ นพาณิ ช ยกิจ ได้ แก่ 1. การทาโรงสี
ข้ าว และการทาโรงเลื่ อยที่ใช้ เครื่องจักร2. การขายสิ นค้ าไม่ว่าอย่างใด ๆ คิดรวมเป็ นเงิ นในวันหนึ่งวันใดขายได้ เป็ นเงิ น
ตังแต่
้ 20 บาทขึ ้นไป หรือมีสินค้ าไว้ เพื่อขายมีค่ารวมเป็ นเงิ น 500 บาทขึ ้นไป3. การเป็ นนายหน้ าหรือตัวแทนค้ าต่าง ๆ 4.
การประกอบหัตถกรรมหรื อการอุตสาหกรรมและขายสิ นค้ าที่ผลิ ตได้ มีค่ารวมเป็ นเงิ นในวันหนึ่งวันใดเป็ น เงิ นตังแต่
้ 20
บาทขึ ้นไป หรือผลิ ตสิ นค้ าในวันหนึ่งวันใดมีค่ารวมเป็ นเงิ น 500 บาทขึ ้นไป5. การขนส่ งต่าง ๆ 6.ขายหรือให้ เช่า แผ่ นซีดี
แถบบันทึก แผ่ นวีดีทศั น์ ดีวีดี7. ขายอัญมณี และเครื่องประดับ8. ซื ้อขายสิ นค้ าหรือบริการโดยวิธีการใช้ สื่ออิเล็ กทรอนิกส์
ผ่ านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต9. การบริการอินเตอร์ เน็ต10. การให้ เช่าพื ้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ าย 11.
บริการเป็ นตลาดกลางในการซื ้อขายสิ นค้ า 12. ผลิ ต รับจ้ างผลิ ต แผ่ นซีดี แถวบันทึก วีดิทศั น์ ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง 13. การให้ บริการเครื่องคอมพิว เตอร์ เพื่อใช้ อินเทอร์เน็ต 14. การให้ บริการฟั งเพลงและร้ องเพลงโดยคาราโอเกะ
15. การให้ บริการเครื่องเล่ นเกมส์ 16. การให้ บริการตู้เพลง 17. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทาหัตถกรรมจาก
งาช้ าง การค้ าปลี ก การค้ าส่ งงาช้ าง และผลิ ตภัณฑ์ งาช้ างและมาตรา 9 ได้ บญ
ั ญัติให้ ผ้ ู ประกอบพาณิ ชยกิจยื่นคาขอจด
ทะเบียนพาณิ ชย์ ณ สานักทะเบียนพาณิ ชย์แห่งท้ องที่ภายในสามสิ บวันนับแต่ วนั ที่เ ริ่ม ประกอบพาณิ ชย์ กิจนัน้ ซึ่งมาตรา
11 ได้ กาหนดให้ กรุ งเทพมหานครเป็ นสานักงานทะเบี ยนพาณิ ช ย์เพื่อ รับจดทะเบียนพาณิ ช ย์ในท้ องที่ กรุ งเทพมหานคร
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคู่มือกระบวนงานจะเริ่ม นับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ า หน้ าที่ต รวจสอบเอกสารครบถ้ ว นตามที่ ระบุ
ไว้ ในคู่มือประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
2) กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ ว น/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบู รณ์ เ ป็ นเหตุ ไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่น เพิ่มเติม โดยผู้ ยื่นค าขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึ กดังกล่ าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอ านาจจะลงนามบันทึ กดังกล่ าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่ อง
ดังกล่ าวให้ ผ้ ู ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอ านาจไว้ เป็ น หลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
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พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ ขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
จัดตังใหม่
้ ยื่นแบบคาขอ ณ
สานักงานเขตที่สานักงาน
ตังอยู
้ ่

10 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบว่าครบถ้ วนหรื อไม่

10 นาที

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
บันทึกข้ อมูลและพิมพ์
รายละเอียดลงในทะเบียน
พาณิ ชย์ และตรวจสอบ
ความถูกต้ องของเอกสาร

20 นาที

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองทา
ความเห็นเสนอ
ผู้ บงั คับบัญชาตามลาดับ
ชันจนถึ
้ งผู้ มีอานาจลงนาม
อนุมตั ิ

10 นาที

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต

-

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

-

4/6

ที่

ประเภทขัน้ ตอน
-

5)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร
มอบใบทะเบียนพาณิ ชย์แก่
ผู้ ยื่นคาขอ

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร
10 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต

หมำยเหตุ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริ ง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

หมำยเหตุ
(เจ้ ำของกิจกำร
หรือหุ้นส่ วน
ผู้ จดั กำร กรณี นิติ
บุคคลต่ำงประเทศ
ใช้ บตั รประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้ รบั ผิ ดชอบใน
กำรประกอบ
กิจกำรในประเทศ)
(เจ้ ำของกิจกำร
และสถำนที่ที่เป็ น
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำน)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอจด
ทะเบียนพำณิ ชย์
ตังใหม่
้
(แบบ
ทพ.)
หนังสื อมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์ 10
บำท(ถ้ ำมี)
แผนที่แสดงที่ตงั ้
ซึ่งใช้ ประกอบ
พำณิ ชยกิจ
เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ ำ
มี) เช่น กรณี มี
กำรเช่ำสถำนที่

กรุ งเทพมหำนคร

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(แนบสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนผู้ มอบ
อำนำจ)
-

-

0

1

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมจดทะเบียนตัง้ ใหม่
ค่ ำธรรมเนียม 50 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายปกครอง สานักงานเขตดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่ อ 5408-09,5411 โทรสาร 0 2243
5311-5 ต่ อ 5412)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
ที่ตงและหมายเลขโทรศั
ั้
พท์สานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

วันที่พิมพ์
สถำนะ

24/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

