คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงพาณิชย์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิ ช ยกิ จ ต้ องยื่น ค าขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ ภายในเวลา 30 วัน นับ ตั้ง แต่วัน เริ่ ม
ประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้ อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมำยเหตุ
ขั้ น ตอนการด าเนินงานตามคู่ มือ จะเริ่ม นับ ระยะเวลาตั้ ง แต่ เจ้ า หน้า ที่ ต รวจสอบเอกสาร
ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่ สมบูร ณ์ เป็นเหตุให้ไ ม่ สามารถพิจ ารณาได้ เจ้าหน้าที่ จะจั ด ท าบัน ทึ ก ความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและหรือยื่น
เอกสารเพิ่ ม เติ ม ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดในบั น ทึ ก ดั ง กล่ า ว มิ เ ช่ น นั้ น จะถื อ ว่ า ผู้ ยื่ น ค าขอละทิ้ ง ค าขอ
โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
สานักงานเทศบาลตาบลกมลาไสย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตาบลหลักเมือง อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทร. 0-4389-9154
www.kamalasai.go.th
กรุงเทพมหานคร ติดต่อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 – 224 – 1916 หรือ 02 – 225 – 1945

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
เขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ สานักงานเขตนั้น) ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถำนที่ให้บริกำร
จังหวัดอื่น ติดต่อ
(1) สานักงานเทศบาล
โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล
(2) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติดต่อ อบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท์ : 0-3825-3154
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลหรือ อบต. หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรือ
อบต. หรือเมืองพัทยา นั้น) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นำที
ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

30 นาที

เทศบาลตาบลกมลาไสย
ตาบลหลักเมือง
อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตาบลกมลาไสย
ตาบลหลักเมือง
อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
2)

กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม

5 นาที

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สาเนาเอกสาร
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให้ผู้ยื่นคาขอ

ระยะเวลำ
15 นาที

10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลกมลาไสย
ตาบลหลักเมือง
อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตาบลกมลาไสย
ตาบลหลักเมือง
อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2)

3)

4)

บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่
โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำม
และให้มีพยำนลงชื่อรับรองอย่ำงน้อย 1 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยมิได้เป็นเจ้าบ้าน)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
5) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือสำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำ หรือเอกสำร
สิทธิ์อย่ำงอืน่ ที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอม
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำเอกสำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยมิได้เป็นเจ้าบ้าน)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

6)

แผนที่แสดงสถำนที่ซึ่งใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่สำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนำมรับรองเอกสำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

-

7)

หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

-

8)

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

กรมการปกครอง

9)

สำเนำหนังสือขออนุญำต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ำยหรือ
ให้เช่ำสินค้ำดังกล่ำวจำกเจ้ำของสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำ
หรือสำนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกร หรือหลักฐำนกำรซื้อ
ขำยจำกจชต่ำงประเทศ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช้าแผ่นซีดี
แถบบันทึก วีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทับเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
10) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนและหลักฐำนแสดง
จำนวนเงินทุน หรือ อำจมำพบเจ้ำหน้ำที่เพือ่ ทำบันทึกถ้อยคำ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐำน
แสดงจำนวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คำขอละ)
2)

ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 50 บาท
ค่ำธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

1)

ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ สานักงานเทศบาลตาบลกมลาไสย เลขที่ 199 ถนนราษฎรบริหาร หมู่ 3
ตาบลหลักเมือง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทร. 0-4389-9154 www.kamalasai.go.th

2)

ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(หมายเหตุ : 02-547-4446-7)
โทรศัพท์ : Call Center 1570
เว็บไซด์ : www.dbd.go.th
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ : เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)

3)
4)
5)

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1)

ชื่อแบบฟอร์ม
คู่มือการกรอกเอกสาร

