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คู่มือสําหรั บประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตังใหม่
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
&
1. ชื%อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์จดั ตังใหม่
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที%ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที%เกี%ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติการทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง ให้ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 11) พ.ศ. 2553
3) คําสังกรุงเทพมหานคร ที 2448/2553 เรื อง มอบหมายให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที
และนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ ตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง การตัง, สํานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์ แต่งตัง,
พนักงานเจ้าหน้าที และนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2549
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง การตัง, สํานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์แต่งตัง, พนักงานเจ้าหน้าที และนายทะเบี ยน
พาณิ ชย์ (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนที%ให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที%กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที%กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี%ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที%มากที%สุด 0
จํานวนคําขอที%น้อยที%สุด 0
10. ชื%ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์จดั ตังใหม่
&
สํานักงานเขตตลิงชัน นายศรายุทธ บัวบุญ
สําเนาคูม่ ือประชาชน 16/07/2015 11:40
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตตลิ งชัน 333 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1742 โทรสาร 02 424 5448/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง, แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
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2)

สถานทีให้ บริการ ชัน, 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง, แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื%อนไข(ถ้ ามี) ในการยื%นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 6 ได้ กําหนดให้ กิจการดังต่อไปนี &เป็ นพาณิชยกิจได้ แก่1. การทําโรงสี
ข้ าว และการทําโรงเลือยทีใช้ เครื องจักร2. การขายสินค้ าไม่วา่ อย่างใด ๆ คิดรวมเป็ นเงินในวันหนึงวันใดขายได้ เป็ นเงิน
ตังแต่
& 20 บาทขึ &นไป หรื อมีสินค้ าไว้ เพือขายมีคา่ รวมเป็ นเงิน 500 บาทขึ &นไป3. การเป็ นนายหน้ าหรื อตัวแทนค้ าต่าง ๆ 4.
การประกอบหัตถกรรมหรื อการอุตสาหกรรมและขายสินค้ าทีผลิตได้ มีคา่ รวมเป็ นเงินในวันหนึงวันใดเป็ นเงินตังแต่
& 20
บาทขึ &นไป หรื อผลิตสินค้ าในวันหนึงวันใดมีคา่ รวมเป็ นเงิน 500 บาทขึ &นไป5. การขนส่งต่าง ๆ 6.ขายหรื อให้ เช่า แผ่นซีดี
แถบบันทึก แผ่นวีดีทศั น์ ดีวีดี7. ขายอัญมณีและเครื องประดับ8. ซื &อขายสินค้ าหรื อบริ การโดยวิธีการใช้ สืออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต9. การบริ การอินเตอร์ เน็ต10. การให้ เช่าพื &นทีของเครื องคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย 11.
บริ การเป็ นตลาดกลางในการซื &อขายสินค้ า 12. ผลิต รับจ้ างผลิต แผ่นซีดี แถวบันทึก วีดทิ ศั น์ ดีวีดี เฉพาะทีเกียวกับการ
บันเทิง 13. การให้ บริ การเครื องคอมพิวเตอร์ เพือใช้ อินเทอร์ เน็ต 14. การให้ บริ การฟั งเพลงและร้ องเพลงโดยคาราโอเกะ
15. การให้ บริ การเครื องเล่นเกมส์ 16. การให้ บริ การตู้เพลง 17. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทําหัตถกรรมจาก
งาช้ าง การค้ าปลีก การค้ าส่งงาช้ าง และผลิตภัณฑ์งาช้ างและมาตรา 9 ได้ บญ
ั ญัตใิ ห้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจยืนคําขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักทะเบียนพาณิชย์แห่งท้ องทีภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีเริ มประกอบพาณิชย์กิจนัน& ซึงมาตรา
11 ได้ กําหนดให้ กรุงเทพมหานครเป็ นสํานักงานทะเบียนพาณิชย์เพือรับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้ องทีกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
&
าเนินงานตามคูม่ ือกระบวนงานจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
& เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานทียืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
& อว่าผู้ยืนคําขอละทิ &งคําขอ
โดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่ อง
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที%รับผิดชอบ
ที%

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

ผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์
จัดตังใหม่
& ยืนแบบคําขอ ณ
สํานักงานเขตทีสํานักงาน
ตังอยู
& ่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายปกครอง
10 นาที
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบว่าครบถ้ วนหรื อไม่

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายปกครอง
บันทึกข้ อมูลและพิมพ์
รายละเอียดลงในทะเบียน
พาณิชย์ และตรวจสอบ
ความถูกต้ องของเอกสาร

20 นาที

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายปกครองทํา
ความเห็นเสนอ
ผู้บงั คับบัญชาตามลําดับ
ชันจนถึ
&
งผู้มีอํานาจลงนาม
อนุมตั ิ

10 นาที

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

-

-

มอบใบทะเบียนพาณิชย์แก่ 10 นาที
ผู้ยืนคําขอ

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

-

2)

3)

4)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

10 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที%
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

การตรวจสอบเอกสาร
1)

5)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

-
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14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
&
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื%นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที%ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที%
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

หมายเหตุ
(เจ้ าของกิจการ
หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรณีนิติ
บุคคลต่างประเทศ
ใช้ บตั รประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับผิดชอบใน
การประกอบ
กิจการในประเทศ)
(เจ้ าของกิจการ
และสถานที-ที-เป็ น
ที-ตงสํ
ั / านักงาน)

15.2) เอกสารอื%น ๆ สําหรั บยื%นเพิ%มเติม
ที%

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื%นเพิ%มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอจด
กรุงเทพมหานคร
ทะเบียนพาณิชย์
ตังใหม่
/
(แบบ
ทพ.)
หนังสือมอบ
อํานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์ 10
บาท(ถ้ ามี)

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(แนบสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนผู้มอบ
อํานาจ)

5/5

ที%
3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื%นเพิ%มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนที-แสดงที-ตงั / ซึง- ใช้ ประกอบ
พาณิชยกิจ
เอกสารอื-น ๆ (ถ้ า มี) เช่น กรณีมี
การเช่าสถานที-

1

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมจดทะเบียนตังใหม่
ค่ าธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตตลิงชัน 333 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1742 โทรสาร 02 424 5448
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
ทีตังและหมายเลขโทรศั
&
พท์สํานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp
วันที%พมิ พ์
สถานะ

20/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั & 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

