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คูม่ อื สำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุน้ ส่วนจด
ทะเบียน (ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญนิติบคุ คลและห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด) บริษทั จำกัด และบริษัทมหำชนจำกัด ทีป่ ระกอบพำณิชยกิจชนิดที่กฎหมำย
กำหนดให้ตอ้ งจดทะเบียนพำณิชย์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง: กระทรวงพำณิชย์
1. ชือ่ กระบวนงำน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนจด
ทะเบียน (ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลและห้ำงหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหำชนจำกัด ที่ประกอบพำณิชยกิจชนิดที่กฎหมำย
กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพำณิชย์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมูข่ องงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) กฎกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499
2) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียน
พำณิชย์
3) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ. 2499
4) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรตั้งสำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2555
8) คำสั่งสำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ และเลขคำขอจด
ทะเบียนพำณิชย์
9) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
10) คำสั่งสำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ และเลขคำขอจด
ทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นำที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ดุ 0
จำนวนคำขอทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ 0
10. ชือ่ อ้ำงอิงของคูม่ อื ประชำชน กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำง
หุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลและห้ำงหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหำชนจำกัด ที่ประกอบพำณิชยกิจชนิดที่
กฎหมำยกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพำณิชย์ อบต.บุกระสัง ณัฐมณฑ์ สำเนำคู่มือประชำชน 21/07/2015 22:44
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ 0-4466-6398 โทรสำร 0-4466-6397/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
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ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพำณิชย์ภำยใน 30วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจกำร (มำตรำ 11)
2. ผู้ประกอบพำณิชยกิจสำมำรถยื่นจดทะเบียนพำณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนำจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำร เป็นผู้ลงลำยมือชื่อรับรองรำยกำรในคำขอจดทะเบียน และเอกสำรประกอบคำขอจด
ทะเบียน
4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนำจสำมำรถขอได้จำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือดำวน์โหลดจำก
www.dbd.go.th
หมำยเหตุ ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะ
จัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่น
เอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับ
มอบอำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบสำเนำบันทึกควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจไว้เป็นหลักฐำน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอนกำร
ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่วยงำนที่
บริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำ
30 นำที
องค์กำรบริหำรส่วน เอกสำร/แจ้งผล
ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับชำระ
5 นำที
องค์กำรบริหำรส่วน ค่ำธรรมเนียม
ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
3) กำรพิจำรณำ
นำยทะเบียนรับจดทะเบียน /
15 นำที
องค์กำรบริหำรส่วน เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ/
ตำบลบุกระสัง
จัดเตรียมใบสำคัญกำรจด
อำเภอหนองกี่
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนำ
จังหวัดบุรีรัมย์
เอกสำร
4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมี นำยทะเบียนตรวจเอกสำรและลง
มติ
นำม/มอบใบทะเบียนพำณิชย์ให้ผู้
ยื่นคำขอ

10 นำที

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นำที
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
- ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน -

องค์กำรบริหำรส่วน ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร
ที่
ออกเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
1) บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0
ประชำชน

2)

สำเนำทะเบียนบ้ำน

กรมกำรปกครอง

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยืน่ เพิม่ เติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้
ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่
ออกเอกสำร
เพิม่ เติม
1) คำขอจดทะเบียน
กรมพัฒนำธุรกิจ
พำณิชย์ (แบบ ทพ.) กำรค้ำ
2) สำเนำหนังสือรับรอง กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรจดทะเบียนของ กำรค้ำ
ห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงค์ตำมที่
ขอจดทะเบียน
พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
3) (ต้นฉบับ) หนังสือให้
ควำมยินยอมให้ใช้
สถำนที่ตั้งสำนักงำน
แห่งใหญ่ โดยให้
เจ้ำของร้ำนหรือ
เจ้ำของกรรมสิทธิ์ลง
นำม และให้มีพยำน
ลงชื่อรับรองอย่ำง
น้อย 1 คน
4) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่
แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้
ควำมยินยอมเป็นเจ้ำ
บ้ำนหรือสำเนำ

0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้ขอจด
ทะเบียน พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง)
(สำเนำทะเบียนบ้ำน
ของผู้ขอจดทะเบียน
พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง)

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
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ที่

5)

6)

7)

8)

หน่วยงำนภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำรยืน่
ออกเอกสำร
เพิม่ เติม
สัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้
ควำมยินยอมเป็นผู้
เช่ำ หรือเอกสำร
สิทธิ์อย่ำงอื่นที่ผู้เป็น
เจ้ำของกรรมสิทธิ์
เป็นผู้ให้ควำม
ยินยอม พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
แผนที่แสดงสถำนที่
ซึ่งใช้ประกอบ
พำณิชยกิจและ
สถำนที่สำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป
พร้อมลงนำมรับรอง
เอกสำร
หนังสือมอบอำนำจ
(ถ้ำมี) พร้อมปิด
อำกรแสตมป์ 10
บำท
สำเนำบัตรประจำตัว กรมกำรปกครอง
ประชำชนของผู้รับ
มอบอำนำจ (ถ้ำมี)
พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
สำเนำหนังสือ
อนุญำต หรือ
หนังสือรับรองให้เป็น
ผู้จำหน่ำยหรือให้เช่ำ
สินค้ำดังกล่ำวจำก
เจ้ำของลิขสิทธิ์ของ
สินค้ำที่ขำยหรือให้
เช่ำ หรือ สำเนำ
ใบเสร็จรับเงินตำม
ประมวลรัษฎำกร
หรือหลักฐำนกำรซื้อ
ขำยจำกต่ำงประเทศ
พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณีประกอบ
พำณิชยกิจกำรขำย
หรือให้เช่ำ แผ่นซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี
หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพำะที่
เกี่ยวกับกำรบันเทิง)

หมำยเหตุ
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หน่วยงำนภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำรยืน่
ออกเอกสำร
เพิม่ เติม
9) หนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มำของเงินทุน
และหลักฐำนแสดง
จำนวนเงินทุน หรือ
อำจมำพบเจ้ำหน้ำที่
เพื่อทำบันทึกถ้อยคำ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ของแหล่งที่มำของ
เงินทุนพร้อมแสดง
หลักฐำนแสดง
จำนวนเงินทุนก็ได้
10) หลักฐำนหรือหนังสือ ชี้แจงกำรประกอบ
อำชีพหุ้นส่วนจำพวก
ไม่จำกัดควำมรับผิด
หรือกรรมกำรผู้มี
อำนำจของห้ำง
หุ้นส่วนหรือบริษัท
แล้วแต่กรณี
ที่

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ใช้ในกรณีประกอบ
พำณิชยกิจกำรค้ำอัญ
มณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)

(ใช้ในกรณีประกอบ
พำณิชยกิจกำรค้ำอัญ
มณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คำขอละ)
ค่ำธรรมเนียม 50 บำท
หมำยเหตุ 2) ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำรชุดละ
ค่ำธรรมเนียม 30 บำท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ 0-4466-6398 โทรสำร 0-4466-6397 Website : www.bukrasang.go.th
หมำยเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม่ อื กำรกรอก
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1)

คู่มือกำรกรอกเอกสำร
-

19. หมำยเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

17/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงำน ก.พ.ร.
(OPDC)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
สถ.มท.
-

