คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา
11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็
ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่ าว และ
จะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
(หมายเหตุ: -)
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัด เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์ 0 4466 6125 /โทรสาร 0
4466 6125 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลำ
ส่วนที่รับผิดชอบ
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
30 นาที
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
(หมายเหตุ: -)
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
5 นาที
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

(หมายเหตุ: -)
3) กำรพิจำรณำ
15 นาที
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนา
เอกสาร
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
10 นาที
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) คำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
2) บัตรประจำตัวประชำชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
3) สำเนำทะเบียนบ้ำน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำม และให้มีพยำนลงชื่อ
รับรองอย่ำงน้อย 1 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
5) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือสำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำ หรือเอกสำร
สิทธิ์อย่ำงอื่นที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอม พร้อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
6) แผนที่แสดงสถำนที่ซึ่งใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่สำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนำมรับรองเอกสำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
7) หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
8) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
9) สำเนำหนังสืออนุญำต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ำยหรือให้
เช่ำสินค้ำดังกล่ำวจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำ
หรือ สำเนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกร หรือหลักฐำนกำร
ซื้อขำยจำกต่ำงประเทศ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)
10) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนและหลักฐำน
แสดงจำนวนเงินทุน หรือ อำจมำพบเจ้ำหน้ำที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐำน
แสดงจำนวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมการปกครอง

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน( ชำระครั้งเดียว)
ค่ำธรรมเนียม 50 บาท
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
(หมายเหตุ: (เลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสาราญ อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 /
โทรศัพท์ 0 4466 6124/โทรสาร 0 4466 6125 www.hr.go.th )
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ))
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570
4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
5) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คู่มือการกรอกเอกสาร

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: (การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา )
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: (องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ) (Division,
Department, Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร: (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (จดทะเบียน)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: (กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540 )ออกตามใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 , พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 )
ระดับผลกระทบ: (บริการทั่วไป)
พื้นที่ให้บริกำร: (ท้องถิ่น)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้กาหนด)
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: ไม่ได้กาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

