คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลากระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคํา
ขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคาํ ขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ /หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุให
ไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผู
ยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่น
คําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความ
พรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
(หมายเหตุ: -)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท/โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388 ตอ 12,18
- เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใ หบ ริก าร
(หมายเหตุ: -)
จังหวัดอื่น ติดตอ
(1) สํานักงานเทศบาล
โทรศัพท : ติดตอเทศบาล
(2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
โทรศัพท : ติดตอ อบต .
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท : 038-253154
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
หรืออบต.หรือเมืองพัทยาใหไปเทศบาลหรืออบต .หรือเมืองพัทยา
นั้น)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 นาที
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

3)

การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย
ใหผูยื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

15 นาที

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

10 นาที

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

4)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
1)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
3)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
4)
หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ โดยให
เจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลงนาม และใหมีพยานลงชื่อ
รับรองอยางนอย 1 คน
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน )
5)
สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา หรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความ
ยินยอม พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน )
6)
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป พรอมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ7)
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ8)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

กรมการปกครอง

ลําดับ

9)

10)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือให
เชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาที่ขายหรือใหเชา
หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ
ซื้อขายจากตางประเทศ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง )
หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจาหนาที่เพื่อทําบันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี )

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
คาธรรมเนียมการจดทะเบียน

2)

(คําขอละ

(หมายเหตุ: -)
คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร

-

-

)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 50 บาท

คาธรรมเนียม 30 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โทรศัพท /โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388
ตอ 17 - เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ))
3)
โทรศัพท : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
4)
เว็บไซต : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1)
คูม
 อ
ื การกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) ( Division, Department, Ministry)
ประเภทของงานบริการ :(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
 องงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา :(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : (ใสระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน :
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

