คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน : กสำรจดทะเบบียนพสำณณิ ชยย์ (เปลบีย
ลี่ นแปลงรสำยกสำรจดทะเบบียน)
ตสำมพ.ร.บ.ทะเบบียนพสำณณิ ชยย์พ.ศ. 2499 กรณบี ผข
ผคู่ อจดทะเบบียนเปป็นบบุคคลธรรมดสำ
หนควยงสำนทบีลี่ใหผบรณิกสำร :องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัดออุทจัยธานนี กระทรวงพาณริชยค์
หลรักเกณฑย์ วณิธบีกสำร เงมืลี่อนไข (ถผสำมบี) ในกสำรยมืลี่นคสสำขอ และในกสำรพณิจสำรณสำอนบุญสำต
1. ผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจซซซึ่งไดบ้จดทะเบนียนไวบ้แลบ้วหากมนีการเปลนีซึ่ยนแปลงรายการใดๆทนีซึ่ไดบ้จดทะเบนียนไวบ้จะตบ้องยยซึ่นคตาขอจด
ทะเบนียนเปลนีซึ่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วจันนจับตจัตั้งแตส่วจันทนีซึ่ไดบ้มนีการเปลนีซึ่ยนแปลงรายการนจัตั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจสามารถยยซึ่นจดทะเบนียนพาณริชยค์ดบ้วยตนเองหรยอจะมอบอตานาจใหบ้ผบ้ผู้อซึ่ น
ย ยยซึ่นจดทะเบนียนแทนกก็ไดบ้
3. ใหบ้ผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจซซซึ่งเปก็ นเจบ้าของกริจการเปก็ นผบ้ผู้ลงลายมยอชยซึ่อรจับรองรายการในคตาขอจดทะเบนียนและเอกสาร
ประกอบคตาขอจดทะเบนียน
4. แบบพริมพค์คตาขอจดทะเบนียน (แบบทพ.) หรยอหนจังสยอมอบอตานาจสามารถขอไดบ้จากพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีซึ่หรยอดาวนค์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตอุขตั้น
จั ตอนการดตาเนริ นงานตามคส่ผู้มยอจะเรริซึ่มนจับระยะเวลาตจัตั้งแตส่เจบ้าหนบ้าทนีซึ่ตรวจสอบเอกสารครบถบ้วนตามทนีซึ่ระบอุไวบ้ใน
คส่ผู้มยอประชาชนเรนียบรบ้อยแลบ้วทจัตั้งนนีตั้ในกรณนีทซึ่ นีคตาขอหรยอเอกสารหลจักฐานไมส่ครบถบ้วนและ/หรยอมนีความบกพรส่องไมส่สมบผู้รณค์
เปก็ นเหตอุใหบ้ไมส่สามารถพริจารณาไดบ้เจบ้าหนบ้าทนีซึ่จะจจัดทตาบจันทซกความบกพรส่องของรายการเอกสารหรยอเอกสารหลจักฐานทนีซึ่
ตบ้องยยซึ่นเพริซึ่มเตริมโดยผบ้ผู้ยซึ่ น
ย คตาขอจะตบ้องดตาเนริ นการแกบ้ไขและ/หรยอยยซึ่นเอกสารเพริซึ่มเตริมภายในระยะเวลาทนีซึ่กตาหนดในบจันทซก
ดจังกลส่าวมริเชส่นนจัตั้นจะถยอวส่าผบ้ผู้ยซึ่ น
ย คตาขอละทริตั้งคตาขอโดยเจบ้าหนบ้าทนีซึ่และผบ้ผู้ยซึ่ น
ย คตาขอหรยอผบ้ผู้ไดบ้รจับมอบอตานาจจะลงนามบจันทซกดจัง
กลส่าวและจะมอบสตาเนาบจันทซกความพรส่องดจังกลส่าวใหบ้ผบ้ผู้ยซึ่ น
ย คตาขอหรยอผบ้ผู้ไดบ้รจับมอบอตานาจไวบ้เปก็ นหลจักฐาน

ชคองทสำงกสำรใหผบรณิกสำร
สถานททที่ใหห้บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ เปริ ดใหบ้บรริกทำรวจันจจันทรค์

จจังหวจัดออุทจัยธทำนทโทร.โทรสทำร.056-984271/ตริดตส่อดบ้วยตนเอง

ตจัตั้งแตส่เวลทำ 08:30 - 16:30 น.

ททที่ทททำกทำรองคค์กทำรบรริหทำรสส่วนตททำบลคอกควทำยอททำเภอบบ้ทำนไรส่
ณหนส่วยงทำน

ถถึงวจันศอุกรค์ (ยกเวบ้นวจันหยอุดททที่ททำงรทำชกทำรกททำหนด)

(หมทำยเหตอุ: -)
สถานททที่ใหห้บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ เปริ ดใหบ้บรริกทำรวจันจจันทรค์

(1) สททำนจักงทำนเทศบทำล

ตจัตั้งแตส่เวลทำ 08:30 - 16:30 น. (มทพจักเททที่ยง)

จจังหวจัดออที่นตริดตส่อ

โทรศจัพทค์ : ตริดตส่อเทศบทำล
(2) องคค์กทำรบรริหทำรสส่วนตททำบล (อบต.)
โทรศจัพทค์ : ตริดตส่ออบต.

ถถึงวจันศอุกรค์ (ยกเวบ้นวจันหยอุดททที่ททำงรทำชกทำรกททำหนด)

(3) เมอองพจัทยทำ
โทรศจัพทค์ : 038-253154

(สถทำนประกอบกทำรแหส่งใหญส่ตตั้ง
จั อยส่ยู่ในพอตั้นททที่รจับผริดชอบของ
เทศบทำลหรอออบต.หรออเมอองพจัทยทำใหบ้ไปเทศบทำลหรออ

อบต.หรออเมอองพจัทยทำนจัตั้น)/ตริดตส่อดบ้วยตนเองณหนส่วยงทำน
(หมทำยเหตอุ: -)
ขรัน
ขั้ ตอน ระยะเวลสำ และสควนงสำนทบีลี่รรับผณิดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนณิ นกสำรรวม :60 นาทนี
ลสสำดรับ
1)

ขรัน
ขั้ ตอน
กสำรตรวจสอบเอกสสำร

ระยะเวลสำ

สควนทบีลี่รรับผณิดชอบ

30 นาทนี

องคค์การบรริหารสส่วน
ตตาบลคอกควายอตาเภอ

นายทะเบนียนตรวจพริจารณาเอกสาร/แจบ้งผล

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

(หมทำยเหตอุ: -)
2)

กสำรตรวจสอบเอกสสำร

5 นาทนี

เจบ้าหนบ้าทนีซึ่การเงรินรจับชตาระคส่าธรรมเนนี ยม

กสำรพณิจสำรณสำ

ตตาบลคอกควายอตาเภอ
บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

(หมทำยเหตอุ: -)
3)

องคค์การบรริหารสส่วน

15 นาทนี

องคค์การบรริหารสส่วน
ตตาบลคอกควายอตาเภอ

นายทะเบนียนรจับจดทะเบนียน /เจบ้าหนบ้าทนีซึ่บจันทซกขบ้อมผู้ลเขบ้า

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

ระบบ/จจัดเตรนียมใบสตาคจัญการจดทะเบนียน/หนจังสยอรจับรอง/
สตาเนาเอกสาร
(หมทำยเหตอุ: -)
4)

กสำรลงนสำม/คณะกรรมกสำรมบีมตณิ

นายทะเบนียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบนียน
พาณริชยค์ใหบ้ผบ้ผู้ยซึ่ น
ย คตาขอ

10 นาทนี

องคค์การบรริหารสส่วน
ตตาบลคอกควายอตาเภอ

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

(หมทำยเหตอุ: -)
รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
ลสสำดรับ
1)

ชมืลี่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพณิลี่มเตณิม (ถผสำมบี)
คสสำขอจดทะเบบียนพสำณณิ ชยย์ (แบบทพ.)

หนควยงสำนภสำครรัฐผผคู่ออกเอกสสำร
กรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้า

ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ2)

บรัตรประจสสำตรัวประชสำชน
ฉบรับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ

กรมการปกครอง

ลสสำดรับ

ชมืลี่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพณิลี่มเตณิม (ถผสำมบี)

หนควยงสำนภสำครรัฐผผคู่ออกเอกสสำร

หมสำยเหตบุ(สตาเนาบจัตรประจตาตจัวของผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจพรบ้อมลง
นามรจับรองสตาเนาถผู้กตบ้อง)
3)

สสสำเนสำทะเบบียนบผสำน

กรมการปกครอง

ฉบรับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ(สตาเนาทะเบนียนบบ้านของผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจพรบ้อมลง
นามรจับรองสตาเนาถผู้กตบ้อง)
4)

(ตผนฉบรับ) หนรังสมือใหผควสำมยณินยอมใหผใชผสถสำนทบีลี่ตง
รัขั้ สสสำนรักงสำน

-

แหคงใหญคโดยใหผเจผสำของรผสำนหรมือเจผสำของกรรมสณิทธณิล
ธิ์ งนสำม
และใหผมบีพยสำนลงชมืลี่อรรับรองอยคสำงนผอย 1 คน
ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ(กรณนีผบ้ผู้ประกอบพาณริชยกริจมริไดบ้เปก็ นเจบ้าบบ้าน )
5)

สสสำเนสำทะเบบียนบผสำนทบีลี่แสดงใหผเหป็นวคสำผผคู่ใหผควสำมยณินยอมเปป็น

-

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

แผนทบีแ
ลี่ สดงสถสำนทบีลี่ซซลี่งใชผประกอบพสำณณิ ชยกณิจและสถสำนทบีลี่

-

สสสำครัญบรณิเวณใกลผเคบียงโดยสรังเขปพรผอมลงนสำมรรับรอง
เอกสสำร
ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ7)

หนรังสมือมอบอสสำนสำจ (ถผสำมบี) พรผอมปณิดอสำกรแสตมปย์ 10 บสำท

-

ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ8)

สสสำเนสำบรัตรประจสสำตรัวประชสำชนของผผคู่รรับมอบอสสำนสำจ (ถผสำมบี)
พรผอมลงนสำมรรับรองสสสำเนสำถคู่กตผอง
ฉบรับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ-

กรมการปกครอง

ลสสำดรับ
9)

ชมืลี่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพณิลี่มเตณิม (ถผสำมบี)

หนควยงสำนภสำครรัฐผผคู่ออกเอกสสำร
กรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้า

ใบทะเบบียนพสำณณิ ชยย์ (ฉบรับจรณิง)
ฉบรับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ-

คคสำธรรมเนบียม
ลสสำดรับ
1)

รสำยละเอบียดคคสำธรรมเนบี ยม
คคสำธรรมเนบียม (ครรัง
ขั้ ละ)

คคสำธรรมเนบี ยม (บสำท / รผอยละ)
คคสำธรรมเนบียม 20 บาท

(หมทำยเหตอุ: -)
2)

คคสำธรรมเนบียมครัดสสสำเนสำเอกสสำร (ชบุดละ)

คคสำธรรมเนบียม 30 บาท

(หมทำยเหตอุ: -)
ชคองทสำงกสำรรผองเรบียน แนะนสสำบรณิกสำร
ลสสำดรับ
1)

ชคองทสำงกสำรรผองเรบียน / แนะนสสำบรณิกสำร
รบ้องเรนียนณชส่องทางทนีซึ่ยซึ่ น
ย คตาขอ
(หมทำยเหตอุ: -)

2)

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

3)

โทรศจัพทค์ : Call Center 1570
(หมทำยเหตอุ: -)

4)

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

5)

ศผู้นยค์บรริการประชาชนสตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรนี
(หมทำยเหตอุ: ( เลขททที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300 / สทำยดส่วน 1111 / www.1111.go.th / ตบ้ยู่ปณ.1111 เลข
ททที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300))

แบบฟอรย์ม ตรัวอยคสำงและคคคู่มมือกสำรกรอก
ลสสำดรับ
1)

ชมืลี่อแบบฟอรย์ม
คส่ผู้มยอการกรอกเอกสาร
(หมทำยเหตอุ: -)

หมสำยเหตบุ
-

ขผอมคู่ลสสสำหรรับเจผสำหนผสำทบีลี่

ชมืลี่อกระบวนงสำน:การจดทะเบนียนพาณริชยค์ (เปลนีซึ่ยนแปลงรายการจดทะเบนียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบนียนพาณริชยค์พ.ศ. 2499
กรณนีผบ้ผู้ขอจดทะเบนียนเปก็ นบอุคคลธรรมดา
หนควยงสำนกลสำงเจผสำของกระบวนงสำน:กรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้ากรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้ากรมพจัฒนาธอุรกริจการคบ้า
ประเภทของงสำนบรณิกสำร:กระบวนงานบรริการทนีซึ่ใหบ้บรริการในสส่วนภผู้มริภาคและสส่วนทบ้องถริซึ่น (กระบวนงานบรริการทนีซึ่
เบก็ดเสรก็จในหนส่วยเดนียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรณิกสำร: จดทะเบนียน
กฎหมสำยทบีลี่ใหผอสสำนสำจกสำรอนบุญสำต หรมือทบีลี่เกบีลี่ยวขผอง:
1)กฎกระทรวงพทำณริชยค์ฉบจับททที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตทำมควทำมในพระรทำชบจัญญจัตริทะเบทยนพทำณริชยค์พ.ศ. 2499
2)ประกทำศกระทรวงพทำณริชยค์ฉบจับททที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรอที่องกททำหนดพทำณริชยกริจททที่ไมส่อยส่ยู่ภทำยใตบ้บจังคจับของกฎหมทำยวส่ทำดบ้วย
ทะเบทยนพทำณริชยค์
3)ประกทำศกระทรวงพทำณริชยค์ฉบจับททที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรอที่องกททำหนดพทำณริชยกริจททที่ไมส่อยส่ยู่ภทำยใตบ้บจังคจับแหส่งพระรทำชบจัญญจัตริ
ทะเบทยนพทำณริชยค์พ.ศ. 2499
4)ประกทำศกระทรวงพทำณริชยค์เรอที่องใหบ้ผบ้ยู่ประกอบพทำณริชยกริจตบ้องจดทะเบทยนพทำณริชยค์ (ฉบจับททที่ 11) พ.ศ. 2553
5)

ประกทำศกระทรวงพทำณริชยค์เรอที่องแตส่งตจัตั้งพนจักงทำนเจบ้ทำหนบ้ทำททที่และนทำยทะเบทยนพทำณริชยค์ (ฉบจับททที่ 8) พ.ศ. 2552

6)

ประกทำศกระทรวงพทำณริชยค์เรอที่องกทำรตจัตั้งสททำนจักงทำนทะเบทยนพทำณริชยค์แตส่งตจัตั้งพนจักงทำนเจบ้ทำหนบ้ทำททที่และนทำยทะเบทยน

พทำณริชยค์ (ฉบจับททที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบจับททที่ 10) พ.ศ. 2553
7)
2555

ประกทำศกรมพจัฒนทำธอุรกริจกทำรคบ้ทำเรอที่องกททำหนดแบบพริมพค์เพอที่อใชบ้ในกทำรใหบ้บรริกทำรขบ้อมยู่ลทะเบทยนพทำณริชยค์พ .ศ.

8)คททำสจัที่งสททำนจักงทำนกลทำงทะเบทยนพทำณริชยค์ทที่ ท 1/2553 เรอที่องหลจักเกณฑค์และวริธทกทำรกททำหนดเลขทะเบทยนพทำณริชยค์และเลข
คททำขอจดทะเบทยนพทำณริชยค์
9)

ประกทำศกรมพจัฒนทำธอุรกริจกทำรคบ้ทำเรอที่องกททำหนดแบบพริมพค์พ.ศ. 2549

10)คททำสจัที่งสททำนจักงทำนกลทำงทะเบทยนพทำณริชยค์ทที่ ท 1/2554 เรอที่องหลจักเกณฑค์และวริธทกทำรกททำหนดเลขทะเบทยนพทำณริชยค์และเลข
คททำขอจดทะเบทยนพทำณริชยค์จจังหวจัดบถึงกทำฬ

ระดรับผลกระทบ:บรริการทจัซึ่วไป
พมืขั้นทบีลี่ใหผบรณิกสำร:ทบ้องถริซึ่น
กฎหมสำยขผอบรังครับ/ขผอตกลงทบีลี่กสสำหนดระยะเวลสำ:ไมส่มนี
ระยะเวลสำทบีก
ลี่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขผอกสสำหนด ฯลฯ: 0.0
ขผอมคู่ลสถณิตณิของกระบวนงสำน:
จตานวนเฉลนีซึ่ยตส่อเดยอน 0
จตานวนคตาขอทนีซึ่มากทนีซึ่สอุด 0
จตานวนคตาขอทนีซึ่นบ้อยทนีซึ่สอุด 0
ชมืลี่ออผสำงอณิงของคคคู่มมือประชสำชน:การจดทะเบนียนเปลนีซึ่ยนแปลงรายการจดทะเบนียนอบต.คอกควายสตาเนาคส่ผู้มยอประชาชน
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