คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน : กสำรจดทะเบบียนพสำณณิ ชยย์ (ตรัง
ตั้ ใหมค) ตสำมพ.ร.บ.ทะเบบียนพสำณณิ ชยย์
พ.ศ. 2499 กรณบี ผผคู่ขอจดทะเบบียนเปป็นบบุคคลธรรมดสำ
หนควยงสำนทบีที่ใหผบรณิกสำร :องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัดออุทจัยธานนี กระทรวงพาณริชยค์
หลรักเกณฑย์ วณิธบีกสำร เงมืที่อนไข (ถผสำมบี) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพณิจสำรณสำอนบุญสำต
1. ผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจตบ้องยยยื่นขอจดทะเบนียนพาณริชยค์ภายใน 30 วจันนจับตจัตั้งแตส่วจันเรริยื่มประกอบกริจการ (มาตรา 11)
2. ผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจสามารถยยยื่นจดทะเบนียนพาณริชยค์ดบ้วยตนเองหรยอจะมอบอตานาจใหบ้ผบ้ผู้อยื่ น
ย ยยยื่นจดทะเบนียนแทนกก็ไดบ้
3. ใหบ้ผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจซซยื่งเปก็ นเจบ้าของกริจการเปก็ นผบ้ผู้ลงลายมยอชยยื่อรจับรองรายการในคตาขอจดทะเบนียนและเอกสาร
ประกอบคตาขอจดทะเบนียน
4. แบบพริมพค์คตาขอจดทะเบนียน (แบบทพ.) หรยอหนจังสยอมอบอตานาจสามารถขอไดบ้จากพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนียื่หรยอดาวนค์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตอุขตั้น
จั ตอนการดตาเนริ นงานตามคส่ผู้มยอจะเรริยื่มนจับระยะเวลาตจัตั้งแตส่เจบ้าหนบ้าทนียื่ตรวจสอบเอกสารครบถบ้วนตามทนียื่ระบอุไวบ้ใน
คส่ผู้มยอประชาชนเรนียบรบ้อยแลบ้วทจัตั้งนนีตั้ในกรณนีทยื่ นีคตาขอหรยอเอกสารหลจักฐานไมส่ครบถบ้วนและ/หรยอมนีความบกพรส่องไมส่สมบผู้รณค์
เปก็ นเหตอุใหบ้ไมส่สามารถพริจารณาไดบ้เจบ้าหนบ้าทนียื่จะจจัดทตาบจันทซกความบกพรส่องของรายการเอกสารหรยอเอกสารหลจักฐานทนียื่
ตบ้องยยยื่นเพริยื่มเตริมโดยผบ้ผู้ยยื่ น
ย คตาขอจะตบ้องดตาเนริ นการแกบ้ไขและ/หรยอยยยื่นเอกสารเพริยื่มเตริมภายในระยะเวลาทนียื่กตาหนดในบจันทซก
ดจังกลส่าวมริเชส่นนจัตั้นจะถยอวส่าผบ้ผู้ยยื่ น
ย คตาขอละทริตั้งคตาขอโดยเจบ้าหนบ้าทนียื่และผบ้ผู้ยยื่ น
ย คตาขอหรยอผบ้ผู้ไดบ้รจับมอบอตานาจจะลงนามบจันทซกดจัง
กลส่าวและจะมอบสตาเนาบจันทซกความพรส่องดจังกลส่าวใหบ้ผบ้ผู้ยยื่ น
ย คตาขอหรยอผบ้ผู้ไดบ้รจับมอบอตานาจไวบ้เปก็ นหลจักฐาน

ชคองทสำงกสำรใหผบรณิกสำร
สถานททที่ใหห้บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ เปริ ดใหบ้บรริการวจันจจันทรค์

องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัด

ถถึงวจันศอุกรค์ (ยกเวบ้นวจันหยอุดทนีที่ทางราชการกตาหนด)

ออุทจัยธานนีอาคารสตานจักงานองคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอก

ตจัตั้งแตส่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มนีพจักเทนีที่ยง)

ควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัดออุทจัยธานนี 61140 โทร./

โทรสาร.056-984271/ตริดตส่อดบ้วยตนเองณหนส่วยงาน
(หมายเหตอุ: -)
ขรัน
ตั้ ตอน ระยะเวลสำ และสควนงสำนทบีที่รรับผณิดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนณิ นกสำรรวม :60 นาทนี
ลสสำดรับ
1)

ขรัน
ตั้ ตอน
กสำรตรวจสอบเอกสสำร

นายทะเบนียนตรวจพริจารณาเอกสาร/แจบ้งผล
(หมายเหตอุ: -)

ระยะเวลสำ

สควนทบีที่รรับผณิดชอบ

30 นาทนี

องคค์การบรริหารสส่วน
ตตาบลคอกควายอตาเภอ

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

ลสสำดรับ
2)

ขรัน
ตั้ ตอน
กสำรตรวจสอบเอกสสำร

ระยะเวลสำ

สควนทบีที่รรับผณิดชอบ

5 นาทนี

องคค์การบรริหารสส่วน
ตตาบลคอกควายอตาเภอ

เจบ้าหนบ้าทนียื่การเงรินรจับชตาระคส่าธรรมเนนี ยม

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

(หมายเหตอุ: -)
3)

กสำรพณิจสำรณสำ

15 นาทนี

นายทะเบนียนรจับจดทะเบนียน/เจบ้าหนบ้าทนียื่บจันทซกขบ้อมผู้ลเขบ้าระบบ/

องคค์การบรริหารสส่วน

ตตาบลคอกควายอตาเภอ
บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

จจัดเตรนียมใบสตาคจัญการจดทะเบนียน/หนจังสยอรจับรอง/สตาเนา
เอกสาร
(หมายเหตอุ: -)
4)

กสำรลงนสำม/คณะกรรมกสำรมบีมตณิ
นายทะเบนียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบนียน
พาณริชยค์ใหบ้ผบ้ผู้ยยื่ น
ย คตาขอ

10 นาทนี

องคค์การบรริหารสส่วน

ตตาบลคอกควายอตาเภอ
บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

(หมายเหตอุ: -)
รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
ลสสำดรับ
1)

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

หนควยงสำนภสำครรัฐผผคู่ออกเอกสสำร
กรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้า

ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ2)

บรัตรประจสสำตรัวประชสำชน

กรมการปกครอง

ฉบรับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ(พรบ้อมลงนามรจับรองสตาเนาถผู้กตบ้อง)
3)

สสสำเนสำทะเบบียนบผสำน

กรมการปกครอง

ฉบรับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ(พรบ้อมลงนามรจับรองสตาเนาถผู้กตบ้อง)
4)

หนรังสมือใหผควสำมยณินยอมใหผใชผสถสำนทบีที่ตง
รัตั้ สสสำนรักงสำนแหคงใหญค

-

โดยใหผเจผสำของรผสำนหรมือเจผสำของกรรมสณิทธณิล
ธิ์ งนสำมและใหผมบี
พยสำนลงชมืที่อรรับรองอยคสำงนผอย 1 คน
ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ(กรณนีผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจมริไดบ้เปก็ นเจบ้าบบ้าน )
5)

สสสำเนสำทะเบบียนบผสำนทบีที่แสดงใหผเหป็นวคสำผผคู่ใหผควสำมยณินยอมเปป็น

-

ลสสำดรับ

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพณิที่มเตณิม (ถผสำมบี)

หนควยงสำนภสำครรัฐผผคู่ออกเอกสสำร

เจผสำบผสำนหรมือสสสำเนสำสรัญญสำเชคสำโดยมบีผผคู่ใหผควสำมยณินยอมเปป็นผผคู่
เชคสำหรมือเอกสสำรสณิทธณิอ
ธิ์ ยคสำงอมืที่นทบีที่ผผคู่เปป็นเจผสำของกรรมสณิทธณิเธิ์ ปป็นผผคู่
ใหผควสำมยณินยอมพรผอมลงนสำมรรับรองสสสำเนสำถคู่กตผอง
ฉบรับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ(กรณนีผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจมริไดบ้เปก็ นเจบ้าบบ้าน )
6)

แผนทบีแ
ที่ สดงสถสำนทบีที่ซซที่งใชผประกอบพสำณณิ ชยกณิจและสถสำนทบีที่

-

สสสำครัญบรณิเวณใกลผเคบียงโดยสรังเขปพรผอมลงนสำมรรับรอง
เอกสสำร
ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ7)

หนรังสมือมอบอสสำนสำจ (ถผสำมบี) พรผอมปณิดอสำกรแสตมปย์ 10 บสำท

-

ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ8)

สสสำเนสำบรัตรประจสสำตรัวประชสำชนของผผคู่รรับมอบอสสำนสำจ (ถผสำมบี)

กรมการปกครอง

พรผอมลงนสำมรรับรองสสสำเนสำถคู่กตผอง
ฉบรับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ9)

สสสำเนสำหนรังสมืออนบุญสำตหรมือหนรังสมือรรับรองใหผเปป็นผผคู่จสสำหนคสำย

-

หรมือใหผเชคสำสณินคผสำดรังกลคสำวจสำกเจผสำของลณิขสณิทธณิข
ธิ์ องสณินคผสำทบีที่ขสำย
หรมือใหผเชคสำหรมือสสสำเนสำใบเสรป็จรรับเงณินตสำมประมวลรรัษฎสำกร
หรมือหลรักฐสำนกสำรซมืตั้อขสำยจสำกตคสำงประเทศพรผอมลงนสำม
รรับรองสสสำเนสำถคู่กตผอง
ฉบรับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ(ใชบ้ในกรณนีประกอบพาณริชยกริจการขายหรยอใหบ้เชส่าแผส่น

ซนีดนีแถบบจันทซกวนีดริทจัศนค์แผส่นวนีดริทจัศนค์ดนีวด
นี นีหรยอแผส่นวนีดนีทจัศนค์ระบบดริจริทจัล
เฉพาะทนียื่เกนียื่ยวกจับการบจันเทริง)
10)

หนรังสมือชบีตั้แจงขผอเทป็จจรณิงของแหลคงทบีที่มสำของเงณินทบุนและหลรัก
ฐสำนแสดงจสสำนวนเงณินทบุนหรมืออสำจมสำพบเจผสำหนผสำทบีเที่ พมืที่อทสสำ
บรันทซกถผอยคสสำเกบีย
ที่ วกรับขผอเทป็จจรณิงของแหลคงทบีที่มสำของเงณินทบุน
พรผอมแสดงหลรักฐสำนแสดงจสสำนวนเงณินทบุนกป็ไดผ

-

ลสสำดรับ

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพณิที่มเตณิม (ถผสำมบี)

หนควยงสำนภสำครรัฐผผคู่ออกเอกสสำร

ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ(ใชบ้ในกรณนีประกอบพาณริชยกริจการคบ้าอจัญมณนีหรยอเครยยื่อง
ประดจับซซยื่งประดจับดบ้วยอจัญมณนี )
คคสำธรรมเนบียม
ลสสำดรับ
1)

รสำยละเอบียดคคสำธรรมเนบี ยม
คคสำธรรมเนบียมกสำรจดทะเบบียน (คสสำขอละ)

คคสำธรรมเนบี ยม (บสำท / รผอยละ)
คคสำธรรมเนบียม 50 บาท

(หมายเหตอุ: -)
2)

คคสำธรรมเนบียมครัดสสสำเนสำเอกสสำร (ชบุดละ)

คคสำธรรมเนบียม 30 บาท

(หมายเหตอุ: -)
ชคองทสำงกสำรรผองเรบียน แนะนสสำบรณิกสำร
ลสสำดรับ
1)

ชคองทสำงกสำรรผองเรบียน / แนะนสสำบรณิกสำร
องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี อาคารสตานจักงานองคค์การบรริหารสส่วน
ตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี 61140 โทร./โทรสาร.056-984271
(หมายเหตอุ: -)

2)

รบ้องเรนียนตส่อกองทะเบนียนธอุรกริจกรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้ากระทรวงพาณริชยค์
(หมายเหตอุ: (0-2547-4446-7 ))

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
คส่ผู้มยอการกรอกเอกสาร
(หมายเหตอุ: -)

หมสำยเหตบุ
-

ขผอมคู่ลสสสำหรรับเจผสำหนผสำทบีที่

ชมืที่อกระบวนงสำน:การจดทะเบนียนพาณริชยค์ (ตจัตั้งใหมส่) ตามพ.ร.บ.ทะเบนียนพาณริชยค์พ.ศ. 2499 กรณนีผบ้ผู้ขอจดทะเบนียนเปก็ น
บอุคคลธรรมดา
หนควยงสำนกลสำงเจผสำของกระบวนงสำน:กรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้ากรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้ากรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้า
ประเภทของงสำนบรณิกสำร:กระบวนงานบรริการทนียื่ใหบ้บรริการในสส่วนภผู้มริภาคและสส่วนทบ้องถริยื่น (กระบวนงานบรริการทนียื่
เบก็ดเสรก็จในหนส่วยเดนียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรณิกสำร: จดทะเบนียน
กฎหมสำยทบีที่ใหผอสสำนสำจกสำรอนบุญสำต หรมือทบีที่เกบีที่ยวขผอง:
1)กฎกระทรวงพาณริชยค์ฉบจับทนีที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบจัญญจัตริทะเบนียนพาณริชยค์พ.ศ. 2499
2)พ.ร.ฎ. กตาหนดกริจการเปป นพาณริชยกริจพ.ศ. 2546
3)ประกาศกระทรวงพาณริชยค์ฉบจับทนีที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรรที่องกตาหนดพาณริชยกริจทนีที่ไมส่อยส่ตู้ภายใตบ้บจังคจับของกฎหมายวส่าดบ้วย
ทะเบนียนพาณริชยค์

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

5)ประกาศกระทรวงพาณริชยค์เรรที่องใหบ้ผบ้ตู้ประกอบพาณริชยกริจตบ้องจดทะเบนียนพาณริชยค์ (ฉบจับทนีที่ 11) พ.ศ. 2553
6)

ประกาศกระทรวงพาณริชยค์เรรที่องแตส่งตจัตั้งพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่และนายทะเบนียนพาณริชยค์ (ฉบจับทนีที่ 8) พ.ศ. 2552

7)

ประกาศกระทรวงพาณริชยค์เรรที่องการตจัตั้งสตานจักงานทะเบนียนพาณริชยค์แตส่งตจัตั้งพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่และนายทะเบนียน

พาณริชยค์ (ฉบจับทนีที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบจับทนีที่ 10) พ.ศ. 2553
8)
2555

ประกาศกรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้าเรรที่องกตาหนดแบบพริมพค์เพรที่อใชบ้ในการใหบ้บรริการขบ้อมตู้ลทะเบนียนพาณริชยค์พ .ศ.

9)คตาสจัที่งสตานจักงานกลางทะเบนียนพาณริชยค์ทที่ นี 1/2553 เรรที่องหลจักเกณฑค์และวริธนีการกตาหนดเลขทะเบนียนพาณริชยค์และเลข
คตาขอจดทะเบนียนพาณริชยค์
10)พ.ร.บ. ทะเบนียนพาณริชยค์พ.ศ. 2499

11)

ประกาศกรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้าเรรที่องกตาหนดแบบพริมพค์พ.ศ. 2549
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กฎหมสำยขผอบรังครับ/ขผอตกลงทบีที่กสสำหนดระยะเวลสำ:ไมส่มนี
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ชมืที่ออผสำงอณิงของคคคู่มมือประชสำชน:การจดทะเบนียนพาณริชยค์ (ตจัตั้งใหมส่)ตามพ.ร.บ.ทะเบนียนพาณริชยค์พ.ศ.2499 อบต.คอกควาย
เพก็ญพจักษค์สตาเนาคส่ผู้มยอประชาชน 23/07/2015 14:55
เอกสารฉบจับนนีตั้ ดาวนค์โหลดจากเวก็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผู้นยค์กลางขบ้อมผู้ลคส่ผู้มยอสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th

วจันทนียื่เผยแพรส่คส่ผู้มยอ: -

