คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน : กสำรจดทะเบบียนพสำณณิ ชยย์ (เลณิกประกอบพสำณณิ ชยกณิจ) ตสำมพ.ร.บ.ทะ
เบบียนพสำณณิ ชยย์พ.ศ. 2499 กรณบี ผผคู่ขอจดทะเบบียนเปป็นบบุคคลธรรมดสำ
หนควยงสำนทบีที่ใหผบรณิกสำร :องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัดออุทจัยธานนี กระทรวงพาณริชยค์
หลรักเกณฑย์ วณิธบีกสำร เงมืที่อนไข (ถผสำมบี) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพณิจสำรณสำอนบุญสำต
1. ผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจซซซึ่งจดทะเบนียนพาณริชยค์ไวบ้ตส่อมาไดบ้เลริกประกอบพาณริชยกริจทจัทั้งหมดจะโดยเหตอุใดกก็ตามเชส่นขาดทอุน
ไมส่ประสงคค์จะประกอบการคบ้าตส่อไปเจบ้าของสถานทนีซึ่เรนียกหบ้องคคืนเพราะหมดสจัญญาเชส่าหรคือเลริกหบ้างหบ้อุนสส่วนบรริษท
จั ใหบ้ยซึ่ น
คื
คตาขอจดทะเบนียนเลริกประกอบพาณริชยกริจตส่อพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีซึ่ภายในกตาหนด 30 วจันนจับตจัทั้งแตส่วจันเลริกประกอบพาณริช
ยกริจ (มาตรา 13)
2. กรณนีผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจมนีเหตอุขจัดขบ้องไมส่สามารถยคืซึ่นคตาขอจดทะเบนียนเลริกดบ้วยตนเองเชส่นวริกลจรริตตายสาบสผู้ญ
เปก็ นตบ้นใหบ้ผบ้ผู้ทซึ่ม
นี นีสส่วนไดบ้เสนียตามกฎหมายเชส่นสามนีภรริยาบริดามารดาหรคือบอุตรยคืซึ่นขอจดทะเบนียนเลริกประกอบพาณริชยกริจแทน
ผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจนจัทั้นไดบ้โดยใหบ้ผบ้ผู้มนีสว
ส่ นไดบ้เสนียตามกฎหมายลงลายมคือชคืซึ่อในคตาขอจดทะเบนียนเลริกพรบ้อมแนบเอกสาร
หลจักฐานการทนีซึ่ผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจไมส่สามารถมายคืซึ่นคตาขอจดทะเบนียนไดบ้ดว
บ้ ยตนเองเชส่นใบมรณบจัตรคตาสจัซึ่งศาลเปก็ นตบ้น
3. ผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจสามารถยคืซึ่นจดทะเบนียนเลริกประกอบพาณริชยกริจไดบ้ดว
บ้ ยตนเองหรคือจะมอบอตานาจใหบ้ผบ้ผู้อซึ่ น
คื ยคืซึ่นแทน
กก็ไดบ้
4.ใหบ้ผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจซซซึ่งเปก็ นเจบ้าของกริจการหรคือผบ้ผู้มนีสว
ส่ นไดบ้เสนีย (แลบ้วแตส่กรณนี ) เปก็ นผบ้ผู้ลงลายมคือชคืซึ่อรจับรองรายการใน
คตาขอจดทะเบนียนและเอกสารประกอบคตาขอจดทะเบนียน
5. แบบพริมพค์คตาขอจดทะเบนียน (แบบทพ.) หรคือหนจังสคือมอบอตานาจสามารถขอไดบ้จากพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีซึ่หรคือดาวนค์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตอุขทั้น
จั ตอนการดตาเนริ นงานตามคส่ผู้มคือจะเรริซึ่มนจับระยะเวลาตจัทั้งแตส่เจบ้าหนบ้าทนีซึ่ตรวจสอบเอกสารครบถบ้วนตามทนีซึ่ระบอุไวบ้ใน
คส่ผู้มคือประชาชนเรนียบรบ้อยแลบ้วทจัทั้งนนีทั้ในกรณนีทซึ่ นีคตาขอหรคือเอกสารหลจักฐานไมส่ครบถบ้วนและ/หรคือมนีความบกพรส่องไมส่สมบผู้รณค์
เปก็ นเหตอุใหบ้ไมส่สามารถพริจารณาไดบ้เจบ้าหนบ้าทนีซึ่จะจจัดทตาบจันทซกความบกพรส่องของรายการเอกสารหรคือเอกสารหลจักฐานทนีซึ่
ตบ้องยคืซึ่นเพริซึ่มเตริมโดยผบ้ผู้ยซึ่ น
คื คตาขอจะตบ้องดตาเนริ นการแกบ้ไขและ/หรคือยคืซึ่นเอกสารเพริซึ่มเตริมภายในระยะเวลาทนีซึ่กตาหนดในบจันทซก
ดจังกลส่าวมริเชส่นนจัทั้นจะถคือวส่าผบ้ผู้ยซึ่ น
คื คตาขอละทริทั้งคตาขอโดยเจบ้าหนบ้าทนีซึ่และผบ้ผู้ยซึ่ น
คื คตาขอหรคือผบ้ผู้ไดบ้รจับมอบอตานาจจะลงนามบจันทซกดจัง
กลส่าวและจะมอบสตาเนาบจันทซกความพรส่องดจังกลส่าวใหบ้ผบ้ผู้ยซึ่ น
คื คตาขอหรคือผบ้ผู้ไดบ้รจับมอบอตานาจไวบ้เปก็ นหลจักฐาน

ชคองทสำงกสำรใหผบรณิกสำร
สถานททที่ใหห้บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ เปริ ดใหบ้บรริการวจันจจันทรค์

องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัด

ถถึงวจันศอุกรค์ (ยกเวบ้นวจันหยอุดทนีที่ทางราชการกตาหนด)

ออุทจัยธานนีโทร./โทรสาร. 056-984271/ตริดตส่อดบ้วยตนเองณ
หนส่วยงาน

ตจัตั้งแตส่เวลา 08:30 - 16:30 น.

(หมายเหตอุ: -)
สถานททที่ใหห้บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ เปริ ดใหบ้บรริการวจันจจันทรค์

องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัด

ถถึงวจันศอุกรค์ (ยกเวบ้นวจันหยอุดทนีที่ทางราชการกตาหนด)

ออุทจัยธานนีโทร./โทรสาร. 056-984271/ตริดตส่อดบ้วยตนเองณ

ตจัตั้งแตส่เวลา 08:30 - 16:30 น.

หนส่วยงาน
(หมายเหตอุ: -)
ขรัน
ขั้ ตอน ระยะเวลสำ และสควนงสำนทบีที่รรับผณิดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนณิ นกสำรรวม :60 นาทนี
ลสสำดรับ
1)

ขรัน
ขั้ ตอน
กสำรตรวจสอบเอกสสำร

ระยะเวลสำ

สควนทบีที่รรับผณิดชอบ

30 นาทนี

-

5 นาทนี

-

15 นาทนี

-

10 นาทนี

-

นายทะเบนียนตรวจพริจารณาเอกสาร/แจบ้งผล
(หมายเหตอุ: -)
2)

กสำรตรวจสอบเอกสสำร
เจบ้าหนบ้าทนีซึ่การเงรินรจับชตาระคส่าธรรมเนนี ยม
(หมายเหตอุ: -)

3)

กสำรพณิจสำรณสำ
นายทะเบนียนรจับจดทะเบนียน /เจบ้าหนบ้าทนีซึ่บจันทซกขบ้อมผู้ลเขบ้า

ระบบ/จจัดเตรนียมใบสตาคจัญการจดทะเบนียน/หนจังสคือรจับรอง/
สตาเนาเอกสาร
(หมายเหตอุ: -)
4)

กสำรลงนสำม/คณะกรรมกสำรมบีมตณิ
นายทะเบนียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบนียน
พาณริชยค์ใหบ้ผบ้ผู้ยซึ่ น
คื คตาขอ
(หมายเหตอุ: -)

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
ลสสำดรับ
1)

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพณิที่มเตณิม (ถผสำมบี)
คสสำขอจดทะเบบียนพสำณณิ ชยย์ (แบบทพ.)

หนควยงสำนภสำครรัฐผผคู่ออกเอกสสำร
กรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้า

ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ2)

บรัตรประจสสำตรัวประชสำชน
ฉบรับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ(สตาเนาบจัตรประจตาตจัวของผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจหรคือ
ทายาททนีซึ่ยซึ่ น
คื คตาขอแทนพรบ้อมลงนามรจับรองสตาเนาถผู้กตบ้อง)

กรมการปกครอง

ลสสำดรับ
3)

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพณิที่มเตณิม (ถผสำมบี)
ใบทะเบบียนพสำณณิ ชยย์ (ฉบรับจรณิง)

หนควยงสำนภสำครรัฐผผคู่ออกเอกสสำร
กรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้า

ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ4)

สสสำเนสำใบมรณบรัตรของผผคู่ประกอบพสำณณิ ชยกณิจ (กรณบี ถถึงแกค

กรมการปกครอง

กรรม) โดยใหผทสำยสำททบีย
ที่ ที่ น
มื คสสำขอเปป็นผผคู่ลงนสำมรรับรองสสสำเนสำ
ถคู่กตผอง
ฉบรับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ5)

สสสำเนสำหลรักฐสำนแสดงควสำมเปป็นทสำยสำทของผผคู่ลงชมืที่อแทนผผคู่

กรมการปกครอง

ประกอบพสำณณิ ชยกณิจซถึที่งถถึงแกคกรรมพรผอมลงนสำมรรับรองสสสำเนสำ
ถคู่กตผอง
ฉบรับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ6)

หนรังสมือมอบอสสำนสำจ (ถผสำมบี) พรผอมปณิดอสำกรแสตมปย์ 10 บสำท

-

ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ7)

สสสำเนสำบรัตรประจสสำตรัวประชสำชนของผผคู่รรับมอบอสสำนสำจ (ถผสำมบี)

กรมการปกครอง

พรผอมลงนสำมรรับรองสสสำเนสำถคู่กตผอง
ฉบรับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุคคสำธรรมเนบียม
ลสสำดรับ
1)

รสำยละเอบียดคคสำธรรมเนบี ยม
คคสำธรรมเนบียมกสำรจดทะเบบียน (ครรัง
ขั้ ละ)

คคสำธรรมเนบี ยม (บสำท / รผอยละ)
คคสำธรรมเนบียม 20 บาท

(หมายเหตอุ: -)
2)

คคสำธรรมเนบียมครัดสสสำเนสำเอกสสำร (ชบุดละ)
(หมายเหตอุ: -)

ชคองทสำงกสำรรผองเรบียน แนะนสสำบรณิกสำร

คคสำธรรมเนบียม 30 บาท

ลสสำดรับ
1)

ชคองทสำงกสำรรผองเรบียน / แนะนสสำบรณิกสำร
รบ้องเรนียนณชส่องทางทนีซึ่ยซึ่ น
คื คตาขอ
(หมายเหตอุ: -)

2)

รบ้องเรนียนตส่อกองทะเบนียนธอุรกริจกรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้ากระทรวงพาณริชยค์
(หมายเหตอุ: (02-547-4446-7))

3)

โทรศจัพทค์ : Call Center 1570
(หมายเหตอุ: -)

4)

เวก็บไซตค์ : www.dbd.go.th
(หมายเหตอุ: -)

5)

ศผู้นยค์บรริการประชาชนสตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรนี
(หมายเหตอุ: ( เลขทนีที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300 / สายดส่วน 1111 / www.1111.go.th / ตบ้ตู้ปณ.1111 เลข
ทนีที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300))

แบบฟอรย์ม ตรัวอยคสำงและคคคู่มมือกสำรกรอก
ลสสำดรับ
1)

ชมืที่อแบบฟอรย์ม
คส่ผู้มคือการกรอกเอกสาร
(หมายเหตอุ: -)

หมสำยเหตบุ
-

ขผอมคู่ลสสสำหรรับเจผสำหนผสำทบีที่

ชมืที่อกระบวนงสำน:การจดทะเบนียนพาณริชยค์ (เลริกประกอบพาณริชยกริจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบนียนพาณริชยค์พ.ศ. 2499 กรณนีผบ้ผู้ขอจด
ทะเบนียนเปก็ นบอุคคลธรรมดา
หนควยงสำนกลสำงเจผสำของกระบวนงสำน:กรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้ากรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้ากรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้า
ประเภทของงสำนบรณิกสำร:กระบวนงานบรริการทนีซึ่ใหบ้บรริการในสส่วนภผู้มริภาคและสส่วนทบ้องถริซึ่น (กระบวนงานบรริการทนีซึ่
เบก็ดเสรก็จในหนส่วยเดนียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรณิกสำร: จดทะเบนียน
กฎหมสำยทบีที่ใหผอสสำนสำจกสำรอนบุญสำต หรมือทบีที่เกบีที่ยวขผอง:
1)

ประกาศกรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้าเรรที่องกตาหนดแบบพริมพค์พ.ศ. 2549

2)
2555

ประกาศกรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้าเรรที่องกตาหนดแบบพริมพค์เพรที่อใชบ้ในการใหบ้บรริการขบ้อมตู้ลทะเบนียนพาณริชยค์พ .ศ.

3)

ประกาศกระทรวงพาณริชยค์เรรที่องแตส่งตจัตั้งพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่และนายทะเบนียนพาณริชยค์ (ฉบจับทนีที่ 8) พ.ศ. 2552

4)

ประกาศกระทรวงพาณริชยค์เรรที่องการตจัตั้งสตานจักงานทะเบนียนพาณริชยค์แตส่งตจัตั้งพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่และนายทะเบนียน

พาณริชยค์ (ฉบจับทนีที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบจับทนีที่ 10) พ.ศ. 2553
5)กฎกระทรวงพาณริชยค์ฉบจับทนีที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบจัญญจัตริทะเบนียนพาณริชยค์พ.ศ. 2499
6)คตาสจัที่งสตานจักงานกลางทะเบนียนพาณริชยค์ทที่ นี 1/2553 เรรที่องหลจักเกณฑค์และวริธนีการกตาหนดเลขทะเบนียนพาณริชยค์และเลข
คตาขอจดทะเบนียนพาณริชยค์

7)คตาสจัที่งสตานจักงานกลางทะเบนียนพาณริชยค์ทที่ นี 1/2554 เรรที่องหลจักเกณฑค์และวริธนีการกตาหนดเลขทะเบนียนพาณริชยค์และเลข
คตาขอจดทะเบนียนพาณริชยค์จจังหวจัดบถึงกาฬ

8)ประกาศกระทรวงพาณริชยค์ฉบจับทนีที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรรที่องกตาหนดพาณริชยกริจทนีที่ไมส่อยส่ตู้ภายใตบ้บจังคจับของกฎหมายวส่าดบ้วย
ทะเบนียนพาณริชยค์

9)ประกาศกระทรวงพาณริชยค์ฉบจับทนีที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรรที่องกตาหนดพาณริชยกริจทนีที่ไมส่อยส่ตู้ภายใตบ้บจังคจับแหส่งพระราชบจัญญจัตริ
ทะเบนียนพาณริชยค์พ.ศ. 2499

10)ประกาศกระทรวงพาณริชยค์เรรที่องใหบ้ผบ้ตู้ประกอบพาณริชยกริจตบ้องจดทะเบนียนพาณริชยค์ (ฉบจับทนีที่ 11) พ.ศ. 2553
11)พ.ร.ฎ. กตาหนดกริจการเปป นพาณริชยกริจพ.ศ. 2546
12)พ.ร.บ. ทะเบนียนพาณริชยค์พ.ศ. 2499
ระดรับผลกระทบ:บรริการทจัซึ่วไป
พมืขั้นทบีที่ใหผบรณิกสำร:ทบ้องถริซึ่น
กฎหมสำยขผอบรังครับ/ขผอตกลงทบีที่กสสำหนดระยะเวลสำ:ไมส่มนี
ระยะเวลสำทบีก
ที่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขผอกสสำหนด ฯลฯ: 0.0
ขผอมคู่ลสถณิตณิของกระบวนงสำน:
จตานวนเฉลนีซึ่ยตส่อเดคือน 0
จตานวนคตาขอทนีซึ่มากทนีซึ่สอุด 0
จตานวนคตาขอทนีซึ่นบ้อยทนีซึ่สอุด 0
ชมืที่ออผสำงอณิงของคคคู่มมือประชสำชน:จดทะเบนียนเลริกประกอบพาณริชยกริจอบต.คอกควายสตาเนาคส่ผู้มคือประชาชน 27/07/2015
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