คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์(เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน)ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหมูสี
3. ประเภทของงำนบริกำร : ส่วนท้องถิ่น / เศรษฐกิจชุมชน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555
8) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
10) หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ ไม่มี
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหมูสี เบอร์โทรศัพท์ 044-300 836
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคา
ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทน
ก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมำยเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

-

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

15 นาที

-

-

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

-

ที่

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

10 นาที

-

-

ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร
4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
13. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ (สาเนาบัตร
ประชาชน
ประจาตัวของผู้
ประกอบพาณิชยกิจ
พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
2) สาเนาทะเบียน
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ (สาเนาทะเบียนบ้าน
บ้าน
ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจพร้อมลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)

ที่
1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
คาขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1
0
ฉบับ
พาณิชย์
(แบบ ทพ.)
(ต้นฉบับ) หนังสือ
1
0
ฉบับ
ให้ความยินยอม
ให้ใช้สถานที่ตั้ง
สานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์
ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย
1 คน
สาเนาทะเบียน
0
1
ฉบับ
บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสาเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอม
เป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่าง
อื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
แผนที่แสดง
1
0
ฉบับ
สถานที่ซึ่งใช้

หมำยเหตุ
-

(กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้า
บ้าน )

(กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้า
บ้าน)

-

ที่

5)

6)

7)

หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สาคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ใบทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1
0
ฉบับ
พาณิชย์ (ฉบับ
จริง)

15. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียม (ครั้งละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 2)

ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ

-

-

-

1)

ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานปลัด เทศบาลตาบลหมูสี
หมำยเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.moosi.go.th/)
2. ทางโทรศัพท์ (044-300 836)
3. ทางไปรษณีย์ สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
4. ศูนย์ดารงธรรม อาเภอปากช่อง
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่เทศบาลตาบลหมูสี
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (เทศบาลตาบลหมูสี)
หมำยเหตุ-

1) คู่มือการกรอกเอกสาร
- เอกสารแบบฟอร์มเป็นไปตามที่ท้องถิ่นกาหนด (รับที่เทศบาลตาบลหมูสี)
18. หมำยเหตุ -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สานักปลัด เทศบาลตาบลหมูสี อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สานักปลัด เทศบาลตาบลหมูสี
3. ประเภทของงำนบริกำร : ส่วนท้องถิ่น
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
6) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิชย์
7) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
1. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
2. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
3. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
4. ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นาที

5. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 6. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน เทศบาลตาบลหมูสี
7. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร เทศบาลตาบลหมูสี ติดต่อ
โทรศัพท์ : 044-300 836
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ในตาบลบ้านกลึงและตาบลแคออก)
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียนณสานักงานเขตนั้น)/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
8. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท
ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญ
เป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทน
ผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคาขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสั่งศาลเป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่น
แทนก็ได้
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้ อง
ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

-

3)

การพิจารณา

15 นาที

-

-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นคาขอ

10 นาที

-

-

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
9. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
10. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว กรมการปกครอง
1
ประชาชน

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (สาเนาบัตร
ประจาตัวของผู้
ประกอบพาณิชยกิจ
หรือทายาทที่ยื่นคา
ขอแทนพร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

ที่
1)
2)
3)

4)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร หมำยเหตุ
ผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คาขอจดทะเบียนพาณิชย์
1
ฉบับ
(แบบ ทพ.)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบทะเบียนพาณิชย์
1
ฉบับ
(ฉบับจริง)
สาเนาใบมรณบัตรของ
กรมการปกครอง
1
ฉบับ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณี
ถึงแก่กรรม) โดยให้ทายาทที่
ยื่นคาขอเป็นผู้ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
สาเนาหลักฐานแสดงความเป็น
กรมการปกครอง
1
ฉบับ
ทายาทของผู้ลงชื่อแทน
ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึง
แก่กรรมพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง

5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากรแสตมป์
10 บาท
6) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบ
อานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง

-

1

-

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

-

1

ฉบับ

-

11. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ)
ค่ำธรรมเนียม 50 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ 12. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ
หมำยเหตุ -

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศัพท์ : 044-300 836
หมำยเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียนเว็บไซต์ : www.moosi.go.th
หมำยเหตุ 4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ด้วยตนเอง : สานักปลัด เทศบาลตาบลหมูสี
หมำยเหตุ 5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
13. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) คู่มือการกรอกเอกสาร
- แบบ ทพ.
14. หมำยเหตุ
-

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรโฆษณำด้ วยกำรปิ ดทิง้ หรื อโปรยแผ่นประกำศหรื อใบปลิวในทีส่ ำธำรณะ
หน่ วยงำนทีร่ ับผิดชอบ:เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
ชื่ อกระบวนงำน:การโฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะ
หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กีย่ วข้ อง:
1) พ.ร.บ. การรั กษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมืองพ.ศ. 2535
24. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
25. พื้นทีใ่ ห้ บริกำร: เทศบาลตาบลหมูสี
26. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 7 วัน
27. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
28. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การโฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะ
29. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 กาหนดให้การโฆษณาด้วยการปิ ดทิ้ง
หรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับหนังสื ออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่และต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสื ออนุญาตด้วยเว้นแต่เป็ นการกระทาของราชการ
ส่ วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้หรื อเป็ นการโฆษณาด้วยการปิ ดแผ่น
ประกาศณ
สถานที่ซ่ ึงราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้นหรื อเป็ นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
นิติ
บัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและการโฆษณาด้วยการปิ ดประกาศของเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร
หรื อ
ต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผูค้ รอบครองอาคารชื่ออาคารเลขที่อาคารหรื อข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร
กรณี แผ่นประกาศหรื อใบปลิวในการหาเสี ยงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรื อโฆษณาอื่นๆรวมอยูด่ ว้ ยจะต้องขออนุญาตจาก
19.
20.
21.
22.
23.

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ดว้ ยเช่นกันการโฆษณาด้วยการปิ ดทิง้ หรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อ
ใบปลิว
ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการรับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสัง่ เป็ นหนังสื อให้ผโู ้ ฆษณาปลดรื้ อถอน
ขูด
ลบหรื อล้างข้อความหรื อภาพนั้นภายในเวลาที่กาหนดและหากเป็ นกรณี ที่มีขอ้ ความหรื อภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อย
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรื อลามกอนาจารเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจปลดถอนขูดลบหรื อล้าง
ข้อความหรื อภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผูโ้ ฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริ ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่จะ
อนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ข้อความหรื อภาพในแผ่นประกาศหรื อใบปลิวไม่ขดั ต่อกฎหมายความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคารับรองของผูข้ ออนุญาตว่าจะเก็บปลดรื้ อถอนขูดลบหรื อล้างแผ่นประกาศหรื อใบปลิวเมื่อหนังสื ออนุญาตหมดอายุ
(3) ในกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดให้การโฆษณาในเรื่ องใดต้องได้รับอนุมตั ิขอ้ ความหรื อภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรื อจะต้องปฏิบตั ิ
ตาม
กฎหมายใดต้องได้รับอนุมตั ิหรื อได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายนั้นแล้วอาทิการขออนุญาตเล่นการพนันการขออนุญาตเรี่ ยไรการขอ
อนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเป็ นต้น
(4) ในกรณี ที่เป็ นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ ายโฆษณาต้องไม่อยูใ่ นบริ เวณที่หา้ มติดตั้งป้ ายโฆษณาซึ่งได้แก่บริ เวณคร่ อมถนน
หรื อ
ทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรี ยส์ ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนนสวนหย่อมสวนธารณะถนนต้นไม้
และ
เสาไฟฟ้าซึ่งอยูใ่ นที่สาธารณะเว้นแต่เป็ นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรื อการต้อนรับราชอาคันตุกะหรื อแขกเมืองของ
รัฐบาล
ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสื ออนุญาตและต้องกาหนด
อายุของหนังสื ออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การโฆษณาที่เป็ นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็ นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผรู ้ ับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยแสดง
เลขที่
และวันเดือนปี ที่ได้รับหนังสื ออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรื อใบปลิวด้วยการโฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อ
ใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนด
ในหนังสื ออนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
หมำยเหตุ :
กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผูร้ ับคาขอและผูย้ นื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้
ผูย้ นื่ คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผูร้ ับคาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน
จนกว่าผูย้ นื่ คาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรื อยืน่ เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั้นเรี ยบร้อยแล้ว กรณี มีขอ้ ขัดข้อง
เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขคาร้องข้อความหรื อภาพในแผ่นประกาศหรื อแผ่นปลิวหรื อพบในภายหลังว่าผูข้ อ
อนุญาตจะต้องดาเนินการตามกฎหมายอื่นก่อนจะแจ้งเหตุขดั ข้องหรื อเหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสื ออนุญาตให้ผขู ้ ออนุญาตทราบ

ภายใน 3 วันนับแต่วนั ตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะไม่เกิน 7 วัน หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

13.ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
หมูสี

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูย้ นื่ คาขอยืน่ คาร้องขออนุญาต
พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

4 ชัว่ โมง

2)

การพิจารณา

เสนอเรื่ องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้
มีอานาจอนุญาตได้พจิ ารณา

1 วัน

เทศบาลตาบล
หมูสี

3)

การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสื ออนุญาต

5 วัน

เทศบาลตาบล
หมูสี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร
จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
1) แบบคาร้องขอ
1
0
อนุญาตโฆษณา
(แบบร.ส.1)
2) แผนผังแสดงเขตที่
2
0
จะปิ ดทิ้งหรื อโปรย
แผ่นประกาศหรื อ
ใบปลิว

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

ชุด

หมำยเหตุ

หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาลตาบล
หมูสี
หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาลตาบล
หมูสี
หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาลตาบล
หมูสี

หมำยเหตุ
-

-

ที่
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ตัวอย่างของแผ่น
ประกาศหรื อ
ใบปลิวที่จะโฆษณา
สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
ของผูย้ นื่ คาร้อง
พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
ของผูข้ ออนุญาต
พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
หนังสื อมอบอานาจ
ให้ทาการแทน
พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์
สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
ของผูย้ นื่ แทนพร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
สาเนาหลักฐาน
หนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลซึ่งผูม้ ีอานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลรับรองสาเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สาเนาหลักฐาน
แสดงการเป็ นผูม้ ี
อานาจจัดการแทน
นิติบุคคลพร้อม
รับรองสาเนา

หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
2

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่ วยนับ
เอกสำร
ชุด

-

0

1

ชุด

(กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องเป็ น
บุคคลธรรมดาและ
ยืน่ คาร้องด้วยตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องเป็ น
บุคคลธรรมดาแต่
มอบให้บุคคลอื่นยืน่
คาร้องแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องเป็ น
บุคคลธรรมดาแต่
มอบให้บุคคลอื่นยืน่
คาร้องแทน)
(กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องเป็ น
บุคคลธรรมดาแต่
มอบให้บุคคลอื่นยืน่
คาร้องแทน)

-

1

1

ชุด

(กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องเป็ น
นิติบุคคลและผูม้ ี
อานาจจัดการแทน
นิติบุคคลเป็ นผูย้ นื่ คา
ร้องด้วยตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องเป็ น
นิติบุคคลและผูม้ ี
อานาจจัดการแทน
นิติบุคคลเป็ นผูย้ นื่ คา
ร้องด้วยตนเอง)

หมำยเหตุ
-

ที่

10)

11)

12)

13)

14)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
ของผูม้ ีอานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลผูย้ นื่ คาร้อง
พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
สาเนาหลักฐาน
หนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลซึ่งผูม้ ีอานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลรับรองสาเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สาเนาหลักฐาน
แสดงการเป็ นผูม้ ี
อานาจจัดการแทน
นิติบุคคลพร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
ของผูม้ ีอานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลผูม้ อบอานาจ
พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
หนังสื อมอบอานาจ
ให้ทาการแทน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

-

0

1

ฉบับ

(กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องเป็ น
นิติบุคคลและผูม้ ี
อานาจจัดการแทน
นิติบุคคลเป็ นผูย้ นื่ คา
ร้องด้วยตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องเป็ น
นิติบุคคลและผูม้ ี
อานาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็ นผูย้ นื่ คา
ร้องแทน)

-

0

1

ฉบับ

(กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องเป็ น
นิติบุคคลและผูม้ ี
อานาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็ นผูย้ นื่ คา
ร้องแทน)

-

0

1

ฉบับ

(กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องเป็ น
นิติบุคคลและผูม้ ี
อานาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็ นผูย้ นื่ คา
ร้องแทน)

-

1

0

ฉบับ

(กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องเป็ น
นิติบุคคลและผูม้ ี

หมำยเหตุ

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์

หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

15)

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

สาเนาบัตร
0
1
ฉบับ
ประจาตัวประชาชน
ของผูร้ ับมอบ
อานาจผูย้ นื่ คาร้อง
แทนพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องง
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐผู้
จำนวนเอกสำร
จำนวนเอกสำร
หน่ วยนับ
ที่
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ไม่ พบเอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ ำธรรมเนียม
1) หนังสื ออนุญำตให้ ปิดทิง้ หรื อโปรยแผ่นประกำศหรื อใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำทีเ่ ป็ นกำรค้ ำ
ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ 2) หนังสื ออนุญำตให้ ปิดทิง้ หรื อโปรยแผ่นประกำศหรื อใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำอื่นๆทีไ่ ม่ เป็ นกำรค้ ำ
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครราชสี มา
2) ช่องทางการร้องเรี ยน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ
อานาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็ นผูย้ นื่ คา
ร้องแทน)
(กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องเป็ น
นิติบุคคลและผูม้ ี
อานาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็ นผูย้ นื่ คา
ร้องแทน)
หมำยเหตุ

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่ ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499
ผู้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
กระทรวง: กระทรวงพาณิ ชย์

กรณี

30. ชื่ อกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
กรณี ผู ้
ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
31. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
32. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
33. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
34. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็ นพาณิ ชยกิจ พ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ อง กาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ อง กาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ อง ให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ อง การตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ อง กาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบียนพาณิ ชย์
พ.ศ. 2555
9) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2553 เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ อง กาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
35. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
36. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
37. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
38. ข้ อมูลสถิติ

จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
39. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499 กรณี ผขู ้ อ
จดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
40. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้ บริกำร เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท์. 044-300 836 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ 2) สถำนทีใ่ ห้ บริกำร สานักปลัด เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท์. 044 – 300 836 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ 41. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจต้องยืน่ ขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั เริ่ มประกอบกิจการ (มาตรา
11)
2. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนพาณิ ชย์ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นยืน่
จด
ทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอ
จด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรื อดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมำยเหตุ ขั้นตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรื อมีความบกพร่ องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ อง
ของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ เพิ่มเติม โดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนิ นการแก้ไขและ/หรื อยืน่
เอกสารเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิง้ คาขอ โดย
เจ้าหน้าที่และผูย้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่ อง

ดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
42. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1) การตรวจสอบเอกสาร
2) การตรวจสอบเอกสาร
3) การพิจารณา

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสื อ
รับรอง/สาเนาเอกสาร
นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่
คาขอ

30 นาที
5 นาที
15 นาที

10 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
ทต.หมูสี
สานักปลัด
ทต.หมูสี
สานักปลัด
ทต.หมูสี

หมำยเหตุ

สานักปลัด
ทต.หมูสี

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
43. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
44. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
ตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
ประชาชน

หมำยเหตุ
(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

ที่
2)

ที่
1)
2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน
สาเนาทะเบียนบ้าน

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสำร
คาขอจดทะเบียน
กรมพัฒนาธุ รกิจ
พาณิ ชย์ (แบบ ทพ.)
การค้า
หนังสื อให้ความยินยอม
ให้ใช้สถานที่ต้ งั
สานักงานแห่งใหญ่
โดยให้เจ้าของร้านหรื อ
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ลง
นาม และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่างน้อย
1 คน
สาเนาทะเบียนบ้านที่
แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ห้
ความยินยอมเป็ นเจ้า
บ้านหรื อสาเนาสัญญา
เช่าโดยมีผใู ้ ห้ความ
ยินยอมเป็ นผูเ้ ช่า หรื อ
เอกสารสิ ทธิ์ อย่างอื่นที่
ผูเ้ ป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
เป็ นผูใ้ ห้ความยินยอม
พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
แผนที่แสดงสถานที่ซ่ ึง
ใช้ประกอบพาณิ ชยกิจ
และสถานที่สาคัญ

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
0

1

หมำยเหตุ

ฉบับ

(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณี ผปู ้ ระกอบ
พาณิ ชยกิจมิได้
เป็ นเจ้าบ้าน )

0

1

ฉบับ

(กรณี ผปู ้ ระกอบ
พาณิ ชยกิจมิได้
เป็ นเจ้าบ้าน )

1

0

ฉบับ

-

ที่

5)

6)

7)

8)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม
บริ เวณใกล้เคียง
โดยสังเขป พร้อมลง
นามรับรองเอกสาร
หนังสื อมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูร้ ับมอบ
อานาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
สาเนาหนังสื ออนุญาต
หรื อ หนังสื อรับรองให้
เป็ นผูจ้ าหน่ายหรื อให้
เช่าสิ นค้าดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ของ
สิ นค้าที่ขายหรื อให้เช่า
หรื อ สาเนา
ใบเสร็ จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร หรื อ
หลักฐานการซื้ อขาย
จากต่างประเทศ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
หนังสื อชี้แจง
ข้อเท็จจริ งของ
แหล่งที่มาของเงินทุน
และหลักฐานแสดง
จานวนเงินทุน หรื อ
อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อ
ทาบันทึกถ้อยคา

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิ ชย
กิจการขาย หรื อ
ให้เช่า แผ่นซี ดี
แถบบันทึก วีดิ
ทัศน์ แผ่นวีดิทศั น์
ดีวดี ี หรื อแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

-

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิ ชย
กิจการค้าอัญมณี
หรื อเครื่ องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี )

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

เกี่ยวกับข้อเท็จจริ งของ
แหล่งที่มาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจานวนเงินทุนก็
ได้
45. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คำขอละ)
ค่ ำธรรมเนียม 50 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุ ดละ)
ค่ ำธรรมเนียม 30 บาท
หมำยเหตุ 46. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยน ณ ช่องทางที่ยนื่ คาขอ
หมำยเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุ รกิจ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
หมำยเหตุ (0-2547-4446-7 )
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570
หมำยเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมำยเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท์. 044 – 300 836
หมำยเหตุ 6) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
47. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก

1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร -.
48. หมำยเหตุ -

