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คู ่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ ( ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

:องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. :การจดทะเบียนพาณิชย์ ( ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.
2499 กรณีผู ้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
3. ประเภทของงานบริการ: (

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. :
1) ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา .ศ. 2549

2) 1/2554
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

3) กฎกระทรวงมหาดไทย 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 83 (พ.ศ. 2515) ยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 93 (พ.ศ. 2520)
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

6) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ( 11) พ.ศ. 2553

7) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ( 8) พ.ศ. 2552

8) ประกาศกระทรวงมหาดไทย
พาณิชย์ ( 9) พ.ศ. 2552 และ ( 10) พ.ศ. 2553
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9) ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
พ.ศ. 2555

10) 1/2553
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์

6. ระดับผลกระทบ: /สังคม
7. : ส่วนภูมิภาค,
8. กฎหมายข้อบังคับ/ ไม่มี

/ ข้อกําหนด ฯลฯ ไม่มี
9. ข้อมูลสถิติ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

10. สพจ. ทก. 06
11. ช่องทางการให้บริการ
1) กรุงเทพมหานครติดต่อ

(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
( ) หรือ
(2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่อสํานักงานเขต
( )/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ( )
08:30 - 16:30 น. ( )
หมายเหตุ -

2)
(1) สํานักงานเทศบาล
โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล
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(2) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
หมายเหต(ุ อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 44110
โทร 043-992247 , 043-992238)
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท์ : 038-253154
( .หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรือ
อบต. )/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ( )
08:30 - 16:30 น. ( )
หมายเหตุ -

12. (ถ้ามี)
1.

30 (มาตรา 13)

2. แทนก็ได้

3.
ประกอบคําขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.)
จาก www.dbd.go.th

/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์

/
าจจะลงนามบันทึก

www.dbd.go.th
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13.

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล
30 นาที องค์การบริหารส่วน

ตําบลเมืองเตา
-

2)
การตรวจสอบเอกสาร

ค่าธรรมเนียม
5 นาที องค์การบริหารส่วน

ตําบลเมืองเตา
-

3)

การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/ ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเตา

-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ

ขอ

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเตา

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

14.

15.
15.1)
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผูอ้อกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร
ประจําตัวของ
หุ ้นส่วนผู ้จัดการ
พร้อมลงนาม
สําเนารับรอง
ถูกต้อง)

2)

สําเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียน
บ้านของหุ ้นสว่น
ผู ้จัดการพร้อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต้อง)

15.2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมือง
เตา

1 0 ฉบับ -

2)
ใบทะเบียน
พาณิชย์
(ต้นฉบับ)

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมือง
เตา

1 0 ฉบับ -

3)

สัญญาหรือ
ข้อตกลงแก้ไข
ของห้างหุ ้นส่วน
สามัญหรือคณะ
บุคคลหรือกิจการ
ร่วมค้า

- 1 0 ฉบับ -

4) (ต้นฉบับ)
หนังสือให้ความ

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีแก้ไข
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ยินยอมให้ใช้

สํานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของ

และให้มีพยานลง

น้อย 1 คน

สํานักงานแห่ง
ใหญ่)

5)

สําเนาทะเบียน

เห็นว่าผู ้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสําเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู ้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู ้ เช่า
หรือเ

เจ้าของ

ผู ้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้อง

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู ้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน)

6)
ประกอบพาณิชย

- 1 0 ฉบับ -
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร

7)

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท

- 1 0 ฉบับ -

8)

สําเนาบัตร
ประจําตัวของ
ผู ้ รับมอบอํานาจ
(ถ้ามี)

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

16. ค่าธรรมเนียม
1)

ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน

หมายเหตุ-
2) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา

หมายเหต(ุ ๔๔๑๑๐
โทร 043-992247 , 043-992238)
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3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ-

4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ-

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) คู่มือการกรอกเอกสาร

-

19. หมายเหตุ
-

16/07/2558
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
จัดทําโดย นางพิมพิทย์  คณะมะ
อนุมัติโดย นายรังสรรค์  จันทร์สุวรรณ
เผยแพร่โดย Kommy

www.dbd.go.th

