คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่ใหบริการ : กองคลัง เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไม
สามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่น
คําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคํา
ขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรอ ง
ดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
ติดตอ
(1) สํานักงานเทศบาลตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร
โทรศัพท : 0-5586-5375-7
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ใหไปเทศบาลนั้น)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 นาที
ลําดับ
1)
2)
3)

4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย
ใหผูยื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
กองคลัง

5 นาที

กองคลัง

15 นาที

กองคลัง

10 นาที

กองคลัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
3)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
4)
หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยให
เจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลงนามและใหมีพ ยานลงชื่อ
รับรองอยางนอย 1 คน
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน )
5)
สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชาหรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความ
ยินยอมพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน )
6)
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขปพรอมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

ลําดับ
7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือให
เชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาที่ขายหรือใหเชา
หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อ
ขายจากตางประเทศพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดี
แถบบันทึกวีดิทัศนแผนวีดิทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง)
หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจาหนาที่เพื่อทําบันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
2)

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

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

กรมการปกครอง

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 50 บาท
คาธรรมเนียม 30 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
รองเรียน ณ : เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
(หมายเหตุ: -) โทรศัพท 0-5586-5735-8 หรือ www.wangyang.go.th
2)
รองเรียนตอกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย
(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ))
3)
โทรศัพท :
(หมายเหตุ: -)
4)
เว็บไซต :
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

ลําดับ
6)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1)
คูมือการกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ชื่อแบบฟอรม

เอกสารประกอบการพิจารณา : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่ใหบริการ : กองคลัง เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
เอกสารประกอบการขออนุญาต
รายการเอกสาร
1
คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.)

ตัวจริง
1

สําเนา
0

เงื่อนไข
(พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
(พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
(กรณีผูประกอบพาณิชยกิจ
มิไดเปนเจาบาน )






1

(กรณีผูประกอบพาณิชยกิจ
มิไดเปนเจาบาน )



1

0

-



หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป
10 บาท

1

0

-



8

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
(ถามี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

0

1

-



9

สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผู
จําหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของ
ลิขสิทธิ์ของสินคาที่ขายหรือใหเชาหรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐาน
การซื้อขายจากตางประเทศพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง

0

1

(ใชในกรณีประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือใหเชาแผน
ซีดีแถบบันทึกวีดิทัศนแผน
วีดิทัศนดีวีดีหรือแผนวีดี
ทัศนระบบดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง)



10

หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุน
และหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนหรืออาจมาพบ
เจาหนาที่เพื่อทําบันทึกถอยคําเกี่ยวกับขอเท็จจริง
ของแหลงที่มาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได

1

0

(ใชในกรณีประกอบพาณิชย
กิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับดวย
อัญมณี)



2

บัตรประจําตัวประชาชน

0

1

3

สําเนาทะเบียนบาน

0

1

4

หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงาน
แหงใหญโดยใหเจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์
ลงนามและใหมีพยานลงชื่อรับรองอยางนอย 1 คน

1

0

5

สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจาบานหรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูให
ความยินยอมเปนผูเชาหรือเอกสารสิทธิ์อยางอื่น ที่ผู
เปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอมพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

0

6

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและ
สถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขปพรอมลง
นามรับรองเอกสาร

7

แบบฟอรมคําขออนุญาต
1

คูมือการกรอกเอกสาร

รายการเอกสาร

เงื่อนไข
-



