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คูมือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน

เปนบุคคลธรรมดา

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตำบลลานหอย

กระทรวง: -

1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน

บุคคลธรรมดา

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สวนการคลัง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว

4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ:

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499

2) พ.ร.ฎ. กำหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515) เร่ืองกำหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย

ทะเบียนพาณิชย

4) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองกำหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499

5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553

6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552

7) ประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองการต้ังสำนักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ืองกำหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555

9) คำส่ังสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2553 เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข

คำขอจดทะเบียนพาณิชย

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ืองกำหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา ไมมี

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 0 นาที

9. ขอมูลสถิติ

จำนวนเฉล่ียตอเดือน0

จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0
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จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 01

11. ชองทางการใหบริการ

1) สถานท่ีใหบริการ

(1) สวนการคลัง องคการบริหารสวนตำบลลานหอย

โทรศัพท : 0 5563 4194

/ติดตอดวยตนเอง  ณ  หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 08:30

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผูประกอบการพาณิชยกิจตองย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับต้ังแตวันเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11)

2. ผูประกอบการพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอำนาจใหผูอ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได

3. ใหผูประกอบการพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบ

คำขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพคำขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ  ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวท้ังน้ีในกรณีท่ีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปน

เหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทำบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองย่ืน

เพ่ิมเติมโดยผูย่ืนคำขอจะตองดำเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในบันทึกดังกลาวมิเชน

น้ันจะถือวาผูย่ืนคำขอละท้ิงคำขอโดยเจาหนาท่ีและผูย่ืนคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบ

สำเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจไวเปนหลักฐาน

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ

ระยะเวลาให

บริการ

สวนงาน /

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล

5 นาที - -

2)
การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาท่ีการเงินรับชำระ

คาธรรมเนียม

2 นาที - -
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3)

การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน/

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขา

ระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/สำเนาเอกสาร

2 นาที - -

4)

การลงนาม/คณะ

กรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณิชยใหผูย่ืนคำขอ

1 นาที - -

ระยะเวลาดำเนินการรวม 10 นาที

14. งานบริการน้ีผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว

ยังไมผานการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร

สำเนา

หนวยนับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัว

ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสำเนาถูก

ตอง)

2)

สำเนา

ทะเบียนบาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสำเนาถูก

ตอง)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร

สำเนา

หนวยนับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)

คำขอจดทะเบียน

พาณิชย (แบบท

พ.)

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา

1 0 ฉบับ -
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2)

หนังสือใหความ

ยินยอมใหใช

สถานท่ีต้ังสำนัก

งานแหงใหญโดย

ใหเจาของราน

หรือเจาของ

กรรมสิทธ์ิลงนาม

และใหมีพยาน

ลงช่ือรับรองอยาง

นอย 1 คน

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิไดเปน

เจาบาน )

3)

สำเนา

ทะเบียนบานท่ี

แสดงใหเห็นวาผู

ใหความยินยอม

เปนเจาบานหรือ

สำเนาสัญญาเชา

โดยมีผูใหความ

ยินยอมเปนผูเชา

หรือเอกสารสิทธ์ิ

อยางอ่ืนท่ีผูเปน

เจาของกรรมสิทธ์ิ

เปนผูใหความ

ยินยอมพรอมลง

นามรับรองสำเนา

ถูกตอง

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิไดเปน

เจาบาน )

4)

แผนท่ีแสดงสถาน

ท่ีซ่ึงใชประกอบ

พาณิชยกิจและ

สถานท่ีสำคัญ

บริเวณใกลเคียง

โดยสังเขปพรอม

ลงนามรับรอง

เอกสาร

- 1 0 ฉบับ -
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5)

หนังสือ

มอบอำนาจ (ถา

มี) พรอมปด

อากรแสตมป 10

บาท

- 1 0 ฉบับ -

6)

สำเนาบัตรประจำ

ตัวประชาชนของ

ผูรับมอบอำนาจ

(ถามี) พรอมลง

นามรับรองสำเนา

ถูกตอง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

7)

สำเนาหนังสือ

อนุญาตหรือ

หนังสือรับรองให

เปนผูจำหนาย

หรือใหเชาสินคา

ดังกลาวจาก

เจาของลิขสิทธ์ิ

ของสินคาท่ีขาย

หรือใหเชาหรือ

สำเนาใบเสร็จรับ

เงินตาม

ประมวลรัษฎากร

หรือหลักฐานการ

ซ้ือขายจากตาง

ประเทศพรอมลง

นามรับรองสำเนา

ถูกตอง

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบ

พาณิชยกิจการขาย

หรือใหเชาแผนซีดี

แถบบันทึกวี

ดิทัศนแผนวี

ดิทัศนดีวีดีหรือ

แผนวีดีทัศนระบบ

ดิจิทัลเฉพาะท่ี

เก่ียวกับการ

บันเทิง)

8)

หนังสือช้ีแจง

ขอเท็จจริงของ

แหลงท่ีมาของเงิน

ทุนและหลักฐาน

แสดงจำนวนเงิน

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบ

พาณิชยกิจการคา

อัญมณีหรือ

เคร่ืองประดับซ่ึง
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ทุนหรืออาจมา

พบเจาหนาท่ีเพ่ือ

ทำบันทึกถอยคำ

เก่ียวกับ

ขอเท็จจริงของ

แหลงท่ีมาของเงิน

ทุนพรอมแสดง

หลักฐานแสดง

จำนวนเงินทุน

ก็ได

ประดับดวย

อัญมณี)

16. คาธรรมเนียม

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คำขอละ)

คาธรรมเนียม 50 บาท

หมายเหตุ -

2) คาธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ)

คาธรรมเนียม ไมมีคาใชจาย

หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน

1) ชองทางการรองเรียน สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลลานหอย

หมายเหตุ-

2) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : 0 5563 4194

หมายเหตุ-

3) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.lanhoi.go.th

หมายเหตุ-

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

1) คูมือการกรอกเอกสาร

-
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