ประกาศเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
เรื่ อง การใช้ ค่ ูมือสาหรั บประชาชนตามมาตรา ๗
แห่ งพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
------------------------------------ตามที่เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงินได้ ประกาศ เรื่ อง การใช้ คมู่ ือสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้ วนัน้
จานวน ๒๒ ขบวนงาน เมื่ อ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องด้ วยเทศบาลได้ จัดทาคู่มื อสาหรั บ
ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชนเพิ่มอีกจานวน ๑๕ ขบวนงาน
ดังนันอาศั
้ ยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิ น จึงจัดทาคู่มือสาหรั บประชาชน
ในการบวนงานที่ต้องพิจารณาอนุญาตเพิ่มอีก จานวน ๑๕ ขบวนงาน ตามเอกสารแนบท้ ายนี ้ เพื่อประโยชน์
ในการอานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชนผู้มารับบริ การ
จึงประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)
นายสิทธิราช บาเหน็ด
นายกเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน

คู่มือสำหรับประชำชน: 1.กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่ ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อ
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลทีต่ ้ งั ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ ำงประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงพาณิ ชย์
1. ชื่ อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499 กรณี ผขู ้ อจด
ทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่ า
ด้ วยทะเบียนพาณิ ชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิ ชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ เพื่อใช้ ในการให้ บริ การข้ อมูลทะเบียนพาณิ ชย์ พ .ศ. 2555
8) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
9) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ จังหวัดบึงกาฬ
10) ประกาศกระทรวงฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับแห่ งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น

8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 03
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกรุ งเทพมหานครติดต่ อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรื อ 02-225-1945
(ให้ บริ การกับสถานประกอบการทุกแห่ งที่มที ี่ตั้งอยู่ในกรุ งเทพมหานคร) หรื อ
(2) สานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่ อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ ไปยื่นจดทะเบียนณสานักงานเขตนั้น )/
ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการจังหวัดอื่นติดต่ อ
(1) สานักงานเทศบาล
โทรศัพท์ : ติดต่ อเทศบาล
(2) องค์ การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติดต่ ออบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเทศบาลหรื ออบต.หรื อเมืองพัทยาให้ ไปเทศบาลหรื อ
อบต.หรื อเมืองพัทยานั้น)/ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
3) สถานที่ให้ บริ การ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจต้องยืน่ ขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั เริ่ มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนพาณิ ชย์ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นยืน่ จดทะเบียนแทน
ก็ได้
3. ให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุข้ นั ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรื อมีความ
บกพร่ องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการ
เอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ เพิ่มเติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสาร
เพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิง้ คาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู ้
ยืน่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คา
ขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
30 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

หมำยเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสื อ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

15 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ คา
ขอ

10 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1
ประชำชน
1)

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัวของ
ผู้รับผิดชอบใน
กำรประกอบ

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

1

หน่ วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

2)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
คำขอจดทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจ 1
0
1) พำณิชย์ (แบ
กำรค้ ำ
บทพ.)
หนังสือให้ ควำม 1
0
ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ตงั ้
สำนักงำนแห่ง
2) ใหญ่โดยให้
เจ้ ำของร้ ำนหรื อ
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ลงนำม
และให้ มีพยำนลง

หมำยเหตุ
กิจกำรในประเทศ
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของ
ผู้รับผิดชอบใน
กำรประกอบ
กิจกำรในประเทศ
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

-

ที่

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

ชื่อรับรองอย่ำง
น้ อย 1 คน
สำเนำทะเบียน บ้ ำนที่แสดงให้
เห็นว่ำผู้ให้ ควำม
ยินยอมเป็ นเจ้ ำ
บ้ ำนหรื อผู้ขอ
เลขที่บ้ำนหรื อ
สำเนำสัญญำเช่ำ
โดยมีผใูั ห้ ควำม
ยินยอมเป็ นผู้เช่ำ
หรื อเอกสำรสิทธิ์
อย่ำงอื่นที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผู้ให้ ควำม
ยินยอมพร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
แผนที่แสดงที่ตงั ้ สำนักงำนแห่ง
ใหญ่และสถำนที่
สำคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม
ลงนำมรับรอง
เอกสำร
สำเนำเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(หำกเป็ นเอกสำร

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

แสดงกำรจด
ทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลซึง่ มี
รำยกำรเกี่ยวกับ
ชื่อวัตถุที่ประสงค์
ทุนที่ตงั ้
สำนักงำนรำยชื่อ
กรรมกำรและ
อำนำจกรรมกำร
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
หนังสือแต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกิจกำรใน
ประเทศไทย

1

0

ฉบับ

ใบอนุญำต

1

0

ฉบับ

6)

7)

-

หมำยเหตุ
ที่ทำขึ ้นใน
ต่ำงประเทศ
จะต้ องมีคำรับรอง
ของโนตำรี พบั
ลิคหรื อบุคคลซึง่
กฎหมำยของ
ประเทศนันๆตั
้ งให้
้
เป็ นผู้มีอำนำจ
รับรองเอกสำร
พร้ อมด้ วยคำ
รับรองของ
เจ้ ำหน้ ำที่กงสุล
หรื อสถำนทูตไทย)
(หำกเป็ นเอกสำร
ที่ทำขึ ้นใน
ต่ำงประเทศ
จะต้ องมีคำรับรอง
ของโนตำรี พบั
ลิคหรื อบุคคลซึง่
กฎหมำยของ
ประเทศนันๆตั
้ งให้
้
เป็ นผู้มีอำนำจ
รับรองเอกสำร
พร้ อมด้ วยคำ
รับรองของ
เจ้ ำหน้ ำที่กงสุล
หรื อสถำนทูตไทย)
-

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

ทำงำนของ
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกิจกำรใน
ประเทศไทย
(กรณีเป็ นบุคคล
ต่ำงด้ ำว)
ใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ ำว
หรื อหนังสือ
8)
รับรองกำรใช้
สิทธิตำม
สนธิสญ
ั ญำ (ถ้ ำ
มี)
หนังสือมอบ
อำนำจ (ถ้ ำมี)
9)
พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
สำเนำบัตร
ประจำตัวของ
ผู้รับมอบอำนำจ
10)
(ถ้ ำมี) พร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
สำเนำหนังสือ
อนุญำตหรื อ
11)
หนังสือรับรองให้
เป็ นผู้จำหน่ำย

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรขำยหรื อให้
เช่ำแผ่นซีดีแถบ

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

หรื อให้ เช่ำสินค้ ำ
ดังกล่ำวจำก
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
ของสินค้ ำที่ขำย
หรื อให้ เช่ำหรื อ
สำเนำ
ใบเสร็จรับเงิน
ตำมประมวล
รัษฎำกรหรื อ
หลักฐำนกำรซื ้อ
ขำยจำก
ต่ำงประเทศ
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
หนังสือชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงของ
แหล่งที่มำของ
เงินทุนและ
หลักฐำนแสดง
จำนวนเงินทุน
12) หรื ออำจมำพบ
เจ้ ำหน้ ำที่เพื่อทำ
บันทึกถ้ อยคำ
เกี่ยวกับ
ข้ อเท็จจริงของ
แหล่งที่มำของ
เงินทุนพร้ อม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บันทึกวีดทิ ศั น์
แผ่นวีดทิ ศั น์ดีวีดี
หรื อแผ่นวีดีทศั น์
ระบบดิจิทลั
เฉพำะที่เกี่ยวกับ
กำรบันเทิง)

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรค้ ำอัญมณี
หรื อเครื่ องประดับ
ซึง่ ประดับด้ วยอัญ
มณี)

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

แสดงหลักฐำน
แสดงจำนวน
เงินทุนก็ได้
หลักฐำนหรื อ
หนังสือชี ้แจงกำร
ประกอบอำชีพ
หุ้นส่วนจำพวก
ไม่จำกัดควำมรับ
13)
ผิดหรื อกรรมกำร
ผู้มีอำนำจของ
ห้ ำงหุ้นส่วนหรื อ
บริษัทแล้ วแต่
กรณี

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

0

หน่ วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คำขอละ)
ค่ ำธรรมเนียม50 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำรชุ ดละ
ค่ ำธรรมเนียม30 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนณช่องทางที่ยนื่ คาขอ
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุ รกิจกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
หมายเหตุ(0-2547-4446-7)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570

หมำยเหตุ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรค้ ำอัญมณี
หรื อเครื่ องประดับ
ซึง่ ประดับด้ วยอัญ
มณี)

4)
5)

หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
6) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร
-

คู่มือสำหรับประชำชน: 2. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่ ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อ
จดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงพาณิ ชย์
1. ชื่ อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499 กรณี ผขู ้ อจด
ทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็ นพาณิ ชยกิจพ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่ า
ด้ วยทะเบียนพาณิ ชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับแห่ ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิ ชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ เพื่อใช้ ในการให้ บริ การข้ อมูลทะเบียนพาณิ ชย์ พ .ศ. 2555
9) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น

8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 01
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกรุ งเทพมหานครติดต่ อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรื อ 02-225-1945
(ให้ บริ การกับสถานประกอบการทุกแห่ งที่มที ี่ตั้งอยู่ในกรุ งเทพมหานคร) หรื อ
(2) สานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่ อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ ไปยื่นจดทะเบียนณสานักงานเขตนั้น )/
ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการจังหวัดอื่นติดต่ อ
(1) สานักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่ อเทศบาล
(2) องค์ การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติดต่ ออบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเทศบาลหรื ออบต.หรื อเมืองพัทยาให้ ไปเทศบาลหรื อ
อบต.หรื อเมืองพัทยานั้น)/ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

3) สถานที่ให้ บริ การ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจต้องยืน่ ขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั เริ่ มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนพาณิ ชย์ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นยืน่ จดทะเบียนแทน
ก็ได้
3. ให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุข้ นั ตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรื อมีความ
บกพร่ องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการ
เอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ เพิ่มเติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู ้
ยืน่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คา
ขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

1)
2)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

หมำยเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/ 15 นาที
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสื อ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ คา
ขอ

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

3)

4)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

10 นาที

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

1)

บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

หมำยเหตุ
(พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสำร
คำขอจดทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจ
พำณิชย์ (แบ
กำรค้ ำ
บทพ.)
หนังสือให้ ควำม ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ตงั ้
สำนักงำนแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้ ำของร้ ำนหรื อ
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ลงนำม
และให้ มีพยำนลง
ชื่อรับรองอย่ำง
น้ อย 1 คน
สำเนำทะเบียน บ้ ำนที่แสดงให้
เห็นว่ำผู้ให้ ควำม
ยินยอมเป็ นเจ้ ำ
บ้ ำนหรื อสำเนำ
สัญญำเช่ำโดยมี
ผู้ให้ ควำม
ยินยอมเป็ นผู้เช่ำ
หรื อเอกสำรสิทธิ์
อย่ำงอื่นที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผู้ให้ ควำม

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พำณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ ำบ้ ำน )

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พำณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ ำบ้ ำน )

ที่

4)

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
ยินยอมพร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
แผนที่แสดง
สถำนที่ซงึ่ ใช้
ประกอบพำณิชย
กิจและสถำนที่
สำคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม
ลงนำมรับรอง
เอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจ (ถ้ ำมี)
พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
(ถ้ ำมี) พร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
สำเนำหนังสือ
อนุญำตหรื อ
หนังสือรับรองให้
เป็ นผู้จำหน่ำย
หรื อให้ เช่ำสินค้ ำ

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรขำยหรื อให้
เช่ำแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดทิ ศั น์

ที่

8)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

ดังกล่ำวจำก
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
ของสินค้ ำที่ขำย
หรื อให้ เช่ำหรื อ
สำเนำ
ใบเสร็จรับเงิน
ตำมประมวล
รัษฎำกรหรื อ
หลักฐำนกำรซื ้อ
ขำยจำก
ต่ำงประเทศ
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
หนังสือชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงของ
แหล่งที่มำของ
เงินทุนและ
หลักฐำนแสดง
จำนวนเงินทุน
หรื ออำจมำพบ
เจ้ ำหน้ ำที่เพื่อทำ
บันทึกถ้ อยคำ
เกี่ยวกับ
ข้ อเท็จจริงของ
แหล่งที่มำของ
เงินทุนพร้ อม
แสดงหลักฐำน

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
แผ่นวีดทิ ศั น์ดีวีดี
หรื อแผ่นวีดีทศั น์
ระบบดิจิทลั
เฉพำะที่เกี่ยวกับ
กำรบันเทิง)

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรค้ ำอัญมณี
หรื อเครื่ องประดับ
ซึง่ ประดับด้ วยอัญ
มณี)

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

แสดงจำนวน
เงินทุนก็ได้
16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คำขอละ)
ค่ ำธรรมเนียม50 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุ ดละ)
ค่ ำธรรมเนียม30 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนณช่องทางที่ยนื่ คาขอ
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุ รกิจกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
หมายเหตุ(0-2547-4446-7 )
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
6) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร

คู่มือสำหรับประชำชน: 3.กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่ ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อ
จดทะเบียนเป็ นห้ ำงหุ้นส่ วนสำมัญคณะบุคคลและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงพาณิ ชย์
1.ชื่ อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499 กรณี ผขู ้ อจด
ทะเบียนเป็ นห้างหุ ้นส่ วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่ วมค้า
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่ า
ด้ วยทะเบียนพาณิ ชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับแห่ ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิ ชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ เพื่อใช้ ในการให้ บริ การข้ อมูลทะเบียนพาณิ ชย์ พ .ศ. 2555
8) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
10) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ จังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น

8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 02
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกรุ งเทพมหานครติดต่ อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรื อ 02-225-1945
(ให้ บริ การกับสถานประกอบการทุกแห่ งที่มที ี่ตั้งอยู่ในกรุ งเทพมหานคร) หรื อ
(2) สานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่ อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ ไปยื่นจดทะเบียนณสานักงานเขตนั้น )/
ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการจังหวัดอื่นติดต่ อ
(1) สานักงานเทศบาล
โทรศัพท์ : ติดต่ อเทศบาล
(2) องค์ การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติดต่ ออบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเทศบาลหรื ออบต.หรื อเมืองพัทยาให้ ไปเทศบาลหรื อ
อบต.หรื อเมืองพัทยานั้น)
/ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
3) สถานทีใ่ ห้ บริการ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจต้องยืน่ ขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั เริ่ มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนพาณิ ชย์ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นยืน่ จดทะเบียนแทน
ก็ได้
3. ให้ผปู ้ ระกอบการพาณิ ชยกิจซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุข้ นั ตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรื อมีความ
บกพร่ องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการ
เอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ เพิ่มเติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู ้
ยืน่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คา
ขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
30 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

หมำยเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสื อ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

15 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ คา
ขอ

10 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(สำเนำบัตร
ประชำชน
ประจำตัวของผู้
เป็ นหุ้นส่วนทุกคน
1)
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

ที่

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง 0
1

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

2)

ที่
1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสำร
คำขอจดทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจ
พำณิชย์ (แบ
กำรค้ ำ
บทพ.)
หนังสือหรื อ
สัญญำจัดตังห้
้ ำง
หุ้นส่วนสำมัญ
หรื อคณะบุคคล
หรื อกิจกำรร่วม
ค้ ำ
หนังสือให้ ควำม ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ตงั ้
สำนักงำนแห่ง
ใหญ่
สำเนำทะเบียน บ้ ำนที่แสดงให้
เห็นว่ำผู้ให้ ควำม
ยินยอมเป็ นเจ้ ำ

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หมำยเหตุ
(สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้เป็ น
หุ้นส่วนทุกคน
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

ที่

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

บ้ ำนหรื อผู้ขอ
เลขที่บ้ำนหรื อ
สำเนำสัญญำเช่ำ
โดยมีผ้ ใู ห้ ควำม
ยินยอมเป็ นผู้เช่ำ
หรื อเอกสำรสิทธิ์
อย่ำงอื่นที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผู้ให้ ควำม
ยินยอมพร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
แผนที่แสดงที่ตงั ้ สำนักงำนแห่ง
ใหญ่และสถำนที่
สำคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม
ลงนำมรับรอง
เอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
(ถ้ ำมี)
สำเนำบัตร
กรมกำรปกครอง
ประจำตัวของ
ผู้รับมอบอำนำจ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

ที่

8)

9)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

(ถ้ ำมี) พร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
สำเนำหนังสือ
อนุญำตหรื อ
หนังสือรับรองให้
เป็ นผู้จำหน่ำย
หรื อให้ เช่ำสินค้ ำ
ดังกล่ำวจำก
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
ของสินค้ ำที่ขำย
หรื อให้ เช่ำหรื อ
สำเนำ
ใบเสร็จรับเงิน
ตำมประมวล
รัษฎำกรหรื อ
หลักฐำนกำรซื ้อ
ขำยจำก
ต่ำงประเทศ
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
หนังสือชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงของ
แหล่งที่มำของ
เงินทุนและ
หลักฐำนแสดง
จำนวนเงินทุน

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรขำยหรื อให้
เช่ำแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดทิ ศั น์
แผ่นวีดทิ ศั น์ดีวีดี
หรื อแผ่นวีดีทศั น์
ระบบดิจิทลั
เฉพำะที่เกี่ยวกับ
กำรบันเทิง)

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรค้ ำอัญมณี
หรื อเครื่ องประดับ
ซึง่ ประดับด้ วยอัญ
มณี)

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

หรื ออำจมำพบ
เจ้ ำหน้ ำที่เพื่อทำ
บันทึกถ้ อยคำ
เกี่ยวกับ
ข้ อเท็จจริงของ
แหล่งที่มำของ
เงินทุนพร้ อม
แสดงหลักฐำน
แสดงจำนวน
เงินทุนก็ได้
หลักฐำนหรื อ
หนังสือชี ้แจงกำร
ประกอบอำชีพ
หุ้นส่วนจำพวก
ไม่จำกัดควำมรับ
10)
ผิดหรื อกรรมกำร
ผู้มีอำนำจของ
ห้ ำงหุ้นส่วนหรื อ
บริษัทแล้ วแต่
กรณี
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนำธุรกิจ
รำยกำรจด
กำรค้ ำ
ทะเบียนของห้ ำง
หุ้นส่วนจด
11)
ทะเบียน (ห้ ำง
หุ้นส่วนสำมัญ
นิตบิ คุ คลห้ ำง
หุ้นส่วนจำกัด

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรค้ ำอัญมณี
หรื อเครื่ องประดับ
ซึง่ ประดับด้ วยอัญ
มณี)

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีเป็ น
กิจกำรร่วมค้ ำ)

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

บริษัทจำกัดหรื อ
บริษัทมหำชน
จำกัดแล้ วแต่
กรณี)
16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คำขอละ)
ค่ ำธรรมเนียม50 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำรชุ ดละ
ค่ ำธรรมเนียม30 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนณช่องทางที่ยนื่ คาขอ
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุ รกิจกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
หมายเหตุ(0-2547-4446-7)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
6) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย
25190 โทร 053-602836
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร

คู่มือสำหรับประชำชน: 4.กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลีย่ นแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลที่ต้ งั ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ ำงประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงพาณิ ชย์
1. ชื่ อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์
พ.ศ. 2499 กรณี ผขู ้ อจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่ า
ด้ วยทะเบียนพาณิ ชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับแห่ ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิ ชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ เพื่อใช้ ในการให้ บริ การข้ อมูลทะเบียนพาณิ ชย์ พ .ศ. 2555
8) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
10) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ จังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 07
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกรุ งเทพมหานครติดต่ อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรื อ 02-225-1945
(ให้ บริ การกับสถานประกอบการทุกแห่ งที่มที ี่ตั้งอยู่ในกรุ งเทพมหานคร) หรื อ
(2) สานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่ อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ ไปยื่นจดทะเบียนณสานักงานเขตนั้น )/
ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการจังหวัดอื่นติดต่ อ
(1) สานักงานเทศบาล
โทรศัพท์ : ติดต่ อเทศบาล
(2) องค์ การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติดต่ ออบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเทศบาลหรื ออบต.หรื อเมืองพัทยาให้ ไปเทศบาลหรื อ
อบต.หรื อเมืองพัทยานั้น)/ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
3) สถานทีใ่ ห้ บริการ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยืน่
คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ
(มาตรา 13)
2. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนพาณิ ชย์ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นยืน่ จดทะเบียนแทน
ก็ได้
3. ให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุข้ นั ตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรื อมีความ
บกพร่ องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการ
เอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ เพิม่ เติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู ้
ยืน่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คา
ขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสื อ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

15 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ คา
ขอ

10 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(สำเนำบัตร
1) ประชำชน
ประจำตัวของ
ผู้รับผิดชอบใน

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

ที่

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

1

หน่ วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

2)

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสำร
คำขอจดทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจ
พำณิชย์ (แบ
กำรค้ ำ
บทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนำธุรกิจ
พำณิชย์ (ฉบับ กำรค้ ำ
จริง)
สำเนำหนังสือ
แต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกิจกำรใน
ประเทศกรณีนิติ

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หมำยเหตุ
กำรประกอบ
กิจกำรในประเทศ
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของ
ผู้รับผิดชอบใน
กำรประกอบ
กิจกำรในประเทศ
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

ที่

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

บุคคล
ต่ำงประเทศขอ
เปลี่ยนแปลง
ผู้จดั กำรสำขำใน
ประเทศไทย
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
สำเนำหนังสือ
กรมกำรปกครอง
สำคัญแสดงกำร
เปลี่ยนชื่อตัวและ
หรื อชื่อสกุล (ถ้ ำ
มี) พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
(ต้ นฉบับ)
หนังสือให้ ควำม
ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ตงั ้
สำนักงำนแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้ ำของร้ ำนหรื อ
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ลงนำม
และให้ มีพยำนลง
ชื่อรับรองอย่ำง
น้ อย 1 คน
สำเนำทะเบียน -

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีแก้ ไข
เพิ่มเติมที่ตงั ้
สำนักงำนแห่ง
ใหญ่)

0

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีแก้ ไข

ที่

7)

8)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

บ้ ำนที่แสดงให้
เห็นว่ำผู้ให้ ควำม
ยินยอมเป็ นเจ้ ำ
บ้ ำนหรื อสำเนำ
สัญญำเช่ำโดยมี
ผู้ให้ ควำม
ยินยอมเป็ นผู้เช่ำ
หรื อเอกสำรสิทธิ์
อย่ำงอื่นที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผู้ให้ ควำม
ยินยอมพร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
แผนที่แสดง
สถำนที่ตงั ้
สำนักงำนแห่ง
ใหญ่และสถำนที่
สำคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม
ลงนำมรับรอง
เอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจ (ถ้ ำมี)
พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ 10 บำท

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เพิ่มเติมที่ตงั ้
สำนักงำนแห่ง
ใหญ่)

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีแก้ ไข
เพิ่มเติมที่ตงั ้
สำนักงำนแห่ง
ใหญ่)

1

0

ฉบับ

-

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

9)

สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
(ถ้ ำมี) พร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง 0
1

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมครั้งละ
ค่ ำธรรมเนียม20 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุ ดละ)
ค่ ำธรรมเนียม30 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนณช่องทางที่ยนื่ คาขอ
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุ รกิจกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
หมายเหตุ( 02-547-4446-7)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
6) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร
-

คู่มือสำหรับประชำชน: 5. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลีย่ นแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงพาณิ ชย์
1. ชื่ อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์
พ.ศ. 2499 กรณี ผขู ้ อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่ า
ด้ วยทะเบียนพาณิ ชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับแห่ ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิ ชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ เพื่อใช้ ในการให้ บริ การข้ อมูลทะเบียนพาณิ ชย์ พ .ศ. 2555
8) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
10) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ จังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น

8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 05
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกรุ งเทพมหานครติดต่ อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรื อ 02-225-1945
(ให้ บริ การกับสถานประกอบการทุกแห่ งที่มที ี่ตั้งอยู่ในกรุ งเทพมหานคร) หรื อ
(2) สานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ : ติดต่ อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ ไปยื่นจดทะเบียนณสานักงานเขตนั้น)/
ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการจังหวัดอื่นติดต่ อ
(1) สานักงานเทศบาล
โทรศัพท์ : ติดต่ อเทศบาล
(2) องค์ การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติดต่ ออบต.
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเทศบาลหรื ออบต.หรื อเมืองพัทยาให้ ไปเทศบาลหรื อ
อบต.หรื อเมืองพัทยานั้น)/ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
3) สถานทีใ่ ห้ บริการ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190

โทร 053-602836
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยืน่
คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ
(มาตรา 13)
2. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนพาณิ ชย์ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นยืน่ จดทะเบียนแทน
ก็ได้
3. ให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุข้ นั ตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรื อมีความ
บกพร่ องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการ
เอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ เพิ่มเติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู ้
ยืน่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คา
ขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
30 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

หมำยเหตุ

ที่

2)

ประเภทขั้นตอน

การตรวจสอบเอกสาร
การพิจารณา

3)

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสื อ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

5 นาที

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ คา
ขอ

10 นาที

15 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(สำเนำบัตร
ประชำชน
ประจำตัวของผู้
ประกอบพำณิชย
1)
กิจพร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

ที่

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง 0
1

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

2)

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสำร
คำขอจดทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจ
พำณิชย์ (แบ
กำรค้ ำ
บทพ.)
(ต้ นฉบับ)
หนังสือให้ ควำม
ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ตงั ้
สำนักงำนแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้ ำของร้ ำนหรื อ
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ลงนำม
และให้ มีพยำนลง
ชื่อรับรองอย่ำง
น้ อย 1 คน
สำเนำทะเบียน บ้ ำนที่แสดงให้
เห็นว่ำผู้ให้ ควำม

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หมำยเหตุ
(สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้
ประกอบพำณิชย
กิจพร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พำณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ ำบ้ ำน )

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พำณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ ำบ้ ำน)

ที่

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

ยินยอมเป็ นเจ้ ำ
บ้ ำนหรื อสำเนำ
สัญญำเช่ำโดยมี
ผู้ให้ ควำม
ยินยอมเป็ นผู้เช่ำ
หรื อเอกสำรสิทธิ์
อย่ำงอื่นที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผู้ให้ ควำม
ยินยอมพร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
แผนที่แสดง
สถำนที่ซงึ่ ใช้
ประกอบพำณิชย
กิจและสถำนที่
สำคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม
ลงนำมรับรอง
เอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจ (ถ้ ำมี)
พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
สำเนำบัตร
กรมกำรปกครอง
ประจำตัว

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

ที่

7)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
(ถ้ ำมี) พร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ใบทะเบียน
พำณิชย์ (ฉบับ
จริง)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

0

หน่ วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

หมำยเหตุ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียม (ครั้งละ)
ค่ ำธรรมเนียม20 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุ ดละ)
ค่ ำธรรมเนียม30 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนณช่องทางที่ยนื่ คาขอ
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุ รกิจกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
หมายเหตุ(02-547-4446-7)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
6) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร
-

คู่มือสำหรับประชำชน: 6. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลีย่ นแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นห้ ำงหุ้นส่ วนสำมัญคณะบุคคลและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงพาณิ ชย์
1 .ชื่ อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ.
2499 กรณี ผขู ้ อจดทะเบียนเป็ นห้างหุ น้ ส่ วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่ วมค้า
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ จังหวัดบึงกาฬ
3) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่ า
ด้ วยทะเบียนพาณิ ชย์
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับแห่ ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิ ชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
8) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ เพื่อใช้ ในการให้ บริ การข้ อมูลทะเบียนพาณิ ชย์ พ .ศ. 2555
10) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น

8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 06
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกรุ งเทพมหานครติดต่ อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรื อ 02-225-1945
(ให้ บริ การกับสถานประกอบการทุกแห่ งที่มที ี่ตั้งอยู่ในกรุ งเทพมหานคร) หรื อ
(2) สานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ : ติดต่ อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ ไปยื่นจดทะเบียนณสานักงานเขตนั้น )/
ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการจังหวัดอื่นติดต่ อ
(1) สานักงานเทศบาล
โทรศัพท์ : ติดต่ อเทศบาล
(2) องค์ การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติดต่ ออบต.
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเทศบาลหรื ออบต.หรื อเมืองพัทยาให้ ไปเทศบาลหรื อ
อบต.หรื อเมืองพัทยานั้น)/ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
3) สถานทีใ่ ห้ บริการ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190

โทร 053-602836
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยืน่
คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ
(มาตรา 13)
2. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนพาณิ ชย์ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นยืน่ จดทะเบียนแทน
ก็ได้
3. ให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุข้ นั ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรื อมีความ
บกพร่ องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการ
เอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ เพิ่มเติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู ้
ยืน่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คา
ขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ

5 นาที

1)
2)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน
-เทศบาลตาบล

หมำยเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ค่าธรรมเนียม
การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสื อ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

15 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ คา
ขอ

10 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

3)

4)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ศรี โพธิ์ เงิน

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(สำเนำบัตร
ประชำชน
ประจำตัวของ
หุ้นส่วนผู้จดั กำร
1)
พร้ อมลงนำม
สำเนำรับรอง
ถูกต้ อง)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

ที่

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง 0
1

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

2)

ที่
1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสำร
คำขอจดทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจ
พำณิชย์ (แบ
กำรค้ ำ
บทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนำธุรกิจ
พำณิชย์
กำรค้ ำ
(ต้ นฉบับ)
สัญญำหรื อ
ข้ อตกลงแก้ ไข
ของห้ ำงหุ้นส่วน
สำมัญหรื อคณะ
บุคคลหรื อกิจกำร
ร่วมค้ ำ
(ต้ นฉบับ)
หนังสือให้ ควำม
ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ตงั ้
สำนักงำนแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้ ำของร้ ำนหรื อ

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หมำยเหตุ
(สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของหุ้นส่วน
ผู้จดั กำรพร้ อมลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณีแก้ ไข
เพิ่มเติมที่ตงั ้
สำนักงำนแห่ง
ใหญ่)

ที่

5)

6)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ลงนำม
และให้ มีพยำนลง
ชื่อรับรองอย่ำง
น้ อย 1 คน
สำเนำทะเบียน บ้ ำนที่แสดงให้
เห็นว่ำผู้ให้ ควำม
ยินยอมเป็ นเจ้ ำ
บ้ ำนหรื อสำเนำ
สัญญำเช่ำโดยมี
ผู้ให้ ควำม
ยินยอมเป็ นผู้เช่ำ
หรื อเอกสำรสิทธิ์
อย่ำงอื่นที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผู้ให้ ควำม
ยินยอมพร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
แผนที่แสดง
สถำนที่ซงึ่ ใช้
ประกอบพำณิชย
กิจและสถำนที่
สำคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พำณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ ำบ้ ำน)

1

0

ฉบับ

-

ที่

7)

8)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

ลงนำมรับรอง
เอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจ (ถ้ ำมี)
พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
สำเนำบัตร
กรมกำรปกครอง
ประจำตัวของ
ผู้รับมอบอำนำจ
(ถ้ ำมี)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมครั้งละ
ค่ ำธรรมเนียม20 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุ ดละ)
ค่ ำธรรมเนียม30 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนณช่องทางที่ยนื่ คาขอ
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุ รกิจกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
หมายเหตุ(02-547-4446-7)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th

หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
6) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร
-

คู่มือสำหรับประชำชน: 7.กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ.
2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลทีต่ ้ งั ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ ำงประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงพาณิ ชย์
1. ชื่ อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (เลิกประกอบพาณิ ชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ.
2499 กรณี ผขู ้ อจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ เพื่อใช้ ในการให้ บริ การข้ อมูลทะเบียนพาณิ ชย์ พ .ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
6) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
7) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ จังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่ า
ด้ วยทะเบียนพาณิ ชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับแห่ ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิ ชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็ นพาณิ ชยกิจพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499

6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 11
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกรุ งเทพมหานครติดต่ อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรื อ 02-225-1945
(ให้ บริ การกับสถานประกอบการทุกแห่ งที่มที ี่ตั้งอยู่ในกรุ งเทพมหานคร) หรื อ
(2) สานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ : ติดต่ อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ ไปยื่นจดทะเบียนณสานักงานเขตนั้น )/
ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการจังหวัดอื่นติดต่ อ
(1) สานักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่ อเทศบาล
(2) องค์ การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) โทรศัพท์ : ติดต่ ออบต.
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเทศบาลหรื ออบต.หรื อเมืองพัทยาให้ ไปเทศบาลหรื อ
อบต.หรื อเมืองพัทยานั้น)/ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
3) สถานทีใ่ ห้ บริการ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งจดทะเบียนพาณิ ชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิ ชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม
เช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรี ยกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรื อเลิกห้าง
หุ น้ ส่ วนบริ ษทั ให้ยนื่ คาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วนั เลิกประกอบพาณิ ชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณี ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจมีเหตุขดั ข้องไม่สามารถยืน่ คาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริ ตตาย
สาบสู ญเป็ นต้นให้ผทู ้ ี่มีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายเช่นสามีภริ ยาบิดามารดาหรื อบุตรยืน่ ขอจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิ ชยกิจแทนผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจนั้นได้โดยให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน
เลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจไม่สามารถมายืน่ คาขอจดทะเบียนได้ดว้ ยตนเองเช่น
ใบมรณบัตรคาสั่งศาลเป็ นต้น
3. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิจได้ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่น
ยืน่ แทนก็ได้
4.ให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรอง
รายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุข้ นั ตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรื อมีความ
บกพร่ องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการ
เอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ เพิม่ เติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู ้
ยืน่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คา
ขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสื อ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

15 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ คา
ขอ

10 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

ที่

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

ประชำชน

ที่
1)
2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสำร
คำขอจดทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจ
พำณิชย์ (แบ
กำรค้ ำ
บทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนำธุรกิจ
พำณิชย์
กำรค้ ำ
หนังสือรับฝำก บัญชีและเอกสำร
ประกอบกำร
ลงบัญชี
สำเนำเอกสำร
กำรสัง่ เลิก
ประกอบกิจกำร
ในประเทศพร้ อม
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อำนำจ (ถ้ ำมี)

หมำยเหตุ
ประจำตัวของ
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำรใน
ประเทศพร้ อมลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

ที่

6)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
สำเนำบัตร
กรมกำรปกครอง
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
(ถ้ ำมี) พร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

1

หน่ วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ)
ค่ ำธรรมเนียม20 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุ ดละ)
ค่ ำธรรมเนียม30 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนณช่องทางที่ยนื่ คาขอ
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุ รกิจกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
หมายเหตุ(02-547-4446-7)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หมำยเหตุ

-

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
6) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836

1)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
คู่มือการกรอกเอกสาร

คู่มือสำหรับประชำชน: 8.กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงพาณิ ชย์
1. ชื่ อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (เลิกประกอบพาณิ ชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499 กรณี
ผูข้ อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ เพื่อใช้ ในการให้ บริ การข้ อมูลทะเบียนพาณิ ชย์ พ .ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
6) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
7) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ จังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่ า
ด้ วยทะเบียนพาณิ ชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับแห่ ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิ ชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็ นพาณิ ชยกิจพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499

6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 09
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกรุ งเทพมหานครติดต่ อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรื อ 02-225-1945
(ให้ บริ การกับสถานประกอบการทุกแห่ งที่มที ี่ตั้งอยู่ในกรุ งเทพมหานคร) หรื อ
(2) สานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ : ติดต่ อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ ไปยื่นจดทะเบียนณสานักงานเขตนั้น )/
ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการจังหวัดอื่นติดต่ อ
(1) สานักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่ อเทศบาล
(2) องค์ การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) โทรศัพท์ : ติดต่ ออบต.
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเทศบาลหรื ออบต.หรื อเมืองพัทยาให้ ไปเทศบาลหรื อ
อบต.หรื อเมืองพัทยานั้น)/ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
3) สถานทีใ่ ห้ บริการ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งจดทะเบียนพาณิ ชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิ ชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุน
ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรี ยกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรื อเลิกห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ให้ยนื่
คาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วันนับตั้งแต่วนั เลิกประกอบพาณิ ชย
กิจ (มาตรา 13)
2. กรณี ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจมีเหตุขดั ข้องไม่สามารถยืน่ คาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริ ตตายสาบสู ญเป็ น
ต้นให้ผทู ้ ี่มีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายเช่นสามีภริ ยาบิดามารดาหรื อบุตรยืน่ ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิจแทนผู ้
ประกอบพาณิ ชยกิจนั้นได้โดยให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจไม่สามารถมายืน่ คาขอจดทะเบียนได้ดว้ ยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสัง่ ศาลเป็ นต้น
3. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิจได้ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นยืน่ แทน
ก็ได้
4.ให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการใน
คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุข้ นั ตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรื อมีความบกพร่ องไม่
สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรื อเอกสาร
หลักฐานที่ตอ้ งยื่นเพิ่มเติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสื อ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

15 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ คา
ขอ

10 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

คำขอจดทะเบียน
พำณิชย์ (แบ
บทพ.)
ใบทะเบียน
พำณิชย์ (ฉบับ
จริง)
สำเนำใบมรณ
บัตรของผู้
ประกอบพำณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทำยำทที่ยื่นคำ
ขอเป็ นผู้ลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
สำเนำหลักฐำน
แสดงควำมเป็ น
ทำยำทของผู้ลง
ชื่อแทนผู้
ประกอบพำณิชย
กิจซึง่ ถึงแก่กรรม
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อำนำจ (ถ้ ำมี)
พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
สำเนำบัตร
ประจำตัว

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

1

0

ฉบับ

-

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

1

0

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
(ถ้ ำมี) พร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ)
ค่ ำธรรมเนียม20 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุ ดละ)
ค่ ำธรรมเนียม30 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนณช่องทางที่ยนื่ คาขอ
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุ รกิจกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
หมายเหตุ(02-547-4446-7)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร
-

คู่มือสำหรับประชำชน: 9.กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นห้ ำงหุ้นส่ วนสำมัญคณะบุคคลและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงพาณิ ชย์
1.ชื่ อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (เลิกประกอบพาณิ ชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499 กรณี ผขู ้ อจด
ทะเบียนเป็ นห้างหุ ้นส่ วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่ วมค้า
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ เพื่อใช้ ในการให้ บริ การข้ อมูลทะเบียนพาณิ ชย์ พ .ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
6) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
7) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ จังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่ า
ด้ วยทะเบียนพาณิ ชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับแห่ ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิ ชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็ นพาณิ ชยกิจพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499

6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี่
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 10
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกรุ งเทพมหานครติดต่ อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรื อ 02-225-1945
(ให้ บริ การกับสถานประกอบการทุกแห่ งที่มที ี่ตั้งอยู่ในกรุ งเทพมหานคร) หรื อ
(2) สานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ : ติดต่ อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ ไปยื่นจดทะเบียนณสานักงานเขตนั้น )/
ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการจังหวัดอื่นติดต่ อ
(1) สานักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่ อเทศบาล
(2) องค์ การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) โทรศัพท์ : ติดต่ ออบต.
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบของเทศบาลหรื ออบต.หรื อเมืองพัทยาให้ ไปเทศบาลหรื อ
อบต.หรื อเมืองพัทยานั้น)/ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
3) สถานทีใ่ ห้ บริการ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งจดทะเบียนพาณิ ชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิ ชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุน
ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรี ยกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรื อเลิกห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ให้ยนื่
คาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วันนับตั้งแต่วนั เลิกประกอบพาณิ ชย
กิจ (มาตรา 13)
2. กรณี ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจมีเหตุขดั ข้องไม่สามารถยืน่ คาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริ ตตายสาบสู ญเป็ น
ต้นให้ผทู ้ ี่มีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายเช่นสามีภริ ยาบิดามารดาหรื อบุตรยืน่ ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิจแทนผู ้
ประกอบพาณิ ชยกิจนั้นได้โดยให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจไม่สามารถมายืน่ คาขอจดทะเบียนได้ดว้ ยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสัง่ ศาลเป็ นต้น
3. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิจได้ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นยืน่ แทน
ก็ได้
4.ให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการใน
คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุข้ นั ตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรื อมีความบกพร่ องไม่
สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรื อเอกสาร
หลักฐานที่ตอ้ งยื่นเพิ่มเติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสื อ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

15 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ คา
ขอ

10 นาที

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

1)

2)

3)

4)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน
1)

กรมกำรปกครอง

0

1

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัวของ
หุ้นส่วนผู้จดั กำร
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสำร
คำขอจดทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจ
1) พำณิชย์ (แบ
กำรค้ ำ
บทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนำธุรกิจ
2) พำณิชย์ (ฉบับ กำรค้ ำ
จริง)
สำเนำสัญญำ
หรื อข้ อตกลงของ
ผู้เป็ นหุ้นส่วนทุก
คนให้ เลิกห้ ำง
3) หุ้นส่วนคณะ
บุคคลหรื อกิจกำร
ร่วมค้ ำพร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อำนำจ (ถ้ ำมี)
4)
พร้ อมปิ ดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
สำเนำบัตร
กรมกำรปกครอง
ประจำตัว
ประชำชนของ
5) ผู้รับมอบอำนำจ
(ถ้ ำมี) พร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ)
ค่ ำธรรมเนียม20 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุ ดละ)
ค่ ำธรรมเนียม30 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนณช่องทางที่ยนื่ คาขอ
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนร้องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุ รกิจกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
หมายเหตุ(02-547-4446-7)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
6) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190 โทร
053-602836
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร
-

คู่มือสำหรับประชำชน: 10.กำรขออนุญำตดัดแปลงหรื อใช้ ทจี่ อดรถทีก่ ลับรถและทำงเข้ ำ - ออกของรถเพื่อกำรอื่นตำม
มำตรำ 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่ อกระบวนงำน:การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตาม
มาตรา 34
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า
- ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการที่ทาการเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ห้ามมิให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารที่ตอ้ งมีพ้ืนที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นที่จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘(๙) ดัดแปลงหรื อใช้หรื อยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรื อใช้ที่จอดรถที่
กลับรถและทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นทั้งนี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็ นภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั โดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยูท่ ้ งั นี้ไม่วา่ จะ
มีการโอนที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอื่นหรื อไม่ก็ตาม
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยืน่ ขออนุญาตดัดแปลง
1 วัน
-เทศบาลตาบล
1)
พร้อมเอกสาร
ศรี โพธิ์ เงิน
การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริ เวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.4) และแจ้งให้ผขู ้ อมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
(น.1)

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
0
1
1) ประชำชน
2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
คำขออนุญำต
1
0
1)
ดัดแปลงหรื อใช้ ที่

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ
)
(กรณีนิติบคุ คล)

หน่ วยนับ
เอกสำร
ชุด

หมำยเหตุ
-

2)

3)

4)

5)

จอดรถที่กลับรถ
และทำงเข้ ำออก
ของรถเพื่อกำร
อื่น (แบบข. 4)
โฉนดที่ดนิ น.ส. 3
หรื อส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้ นฉบับทุก
หน้ ำพร้ อม
เจ้ ำของที่ดินลง
นำมรับรอง
สำเนำทุกหน้ ำ
หนังสือยินยอม
ของเจ้ ำของที่ดนิ
ที่ให้ ใช้ เป็ นที่จอด
รถ (กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตไม่ใช่
เจ้ ำของที่ดิน)
หนังสือมอบ
อำนำจเจ้ ำของ
ที่ดนิ (กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตไม่ใช่
เจ้ ำของที่ดิน)
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนและ
ทะเบียนบ้ ำนของ
ผู้มีอำนำจลง
นำมแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อำนำจเจ้ ำของ

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

6)

7)

8)

ที่ดนิ (กรณีนิติ
บุคคลเป็ น
เจ้ ำของที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบและ
คำนวณ (กรณี
เป็ นสิ่งที่สร้ ำงขึ ้น
เป็ นอำคำรเพื่อใช้
เป็ นที่จอดรถ)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สถำปั ตยกรรม
(กรณีที่เป็ นสิ่งที่
สร้ ำงขึ ้นเป็ น
อำคำรเพื่อใช้ เป็ น
ที่จอดรถ)
หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ควบคุมงำน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอำคำรมี
ลักษณะขนำดอยู่
ในประเภท

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ควบคุมงำน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอำคำรมี
9)
ลักษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
10)
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน
รำยกำรคำนวณ
โครงสร้ ำงพร้ อม
ลงลำยมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกร
11)
ผู้ออกแบบ (กรณี
ที่เป็ นสิ่งที่สร้ ำง
ขึ ้นเป็ นอำคำร
เพื่อใช้ เป็ นที่จอด
รถ)
สำเนำ
ใบอนุญำต
12)
ก่อสร้ ำงอำคำร
หรื อดัดแปลง

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

อำคำรหรื อ
เคลื่อนย้ ำย
อำคำรหรื อ
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำร
16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ.
2522
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนกรุ งเทพมหานครร้องเรี ยนผ่านกรมโยธาธิ การและผังเมือง
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์ เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณี ย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้ วยขวางเขตห้ วยขวางกรุ งเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุ งเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ ดารงธรรมกรมโยธาธิ การและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง
6. ตู้รับฟั งความคิ ดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์ บริ การข้ อมูลข่ าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรี ยนต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่ านศูนย์ ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

คู่มือสำหรับประชำชน: 11. กำรแจ้ งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่ อกระบวนงำน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 15:36
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการที่ทาการเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836 /ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใ้ ดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ยนื่ คาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา๓๙ทวิเมื่อผูแ้ จ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู ้ ้ นั ภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู ้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรื อยืน่ เอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา๓๙ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสัง่ ให้ผแู ้ จ้งมาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรื อครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ ดังกล่าวและภายใน
๑๒๐วันนับแต่วนั ที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรื อนับแต่วนั ที่เริ่ มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถา้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริ เวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
หรื อรายการคานวณของอาคารที่ได้ยนื่ ไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ีกฎกระทรวง
หรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสื อแจ้งข้อ
ทักท้วงให้ผแู ้ จ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยืน่ แจ้งดัดแปลงอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

-

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริ เวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสื อแจ้งผูย้ นื่ แจ้งทราบ

ดัดแปลงอาคาร)

35 วัน

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
0
1
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
2)
บุคคล

(องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ
ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสำร
แบบกำรแจ้ ง
ดัดแปลงอำคำร
ตำมที่เจ้ ำ
1) พนักงำนท้ องถิ่น
กำหนดและ
กรอกข้ อควำมให้
ครบถ้ วน
ใบอนุญำตหรื อ ใบรับแจ้ ง
2) ก่อสร้ ำงอำคำร
เดิมที่ได้ รับ
อนุญำต
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้ นฉบับทุก
หน้ ำพร้ อม
เจ้ ำของที่ดินลง
นำมรับรอง
3) สำเนำทุกหน้ ำ
กรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่
เจ้ ำของที่ดินต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ ำของที่ดนิ
ให้ ก่อสร้ ำง
อำคำรในที่ดนิ
ใบอนุญำตให้ ใช้ 4)
ที่ดนิ และ

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง

5)

6)

ประกอบกิจกำร
ในนิคม
อุตสำหกรรมหรื อ
ใบอนุญำตฯฉบับ
ต่ออำยุหรื อ
ใบอนุญำตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจกำร
(ส่วนขยำย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้ ำย (กรณี
อำคำรอยูใ่ นนิคม
อุตสำหกรรม)
กรณีที่มีกำรมอบ อำนำจต้ องมี
หนังสือมอบ
อำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พร้ อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนหรื อ
หนังสือเดินทำง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอำนำจ
บัตรประจำตัว
ประชำชนและ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้มี

อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

7)

8)

9)

อำนำจลงนำม
แทนนิติบคุ คล
ผู้รับมอบอำนำจ
เจ้ ำของที่ดิน
(กรณีเจ้ ำของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ ชิดเขตที่ดนิ
ต่ำงเจ้ ำของ
(กรณีก่อสร้ ำง
อำคำรชิดเขต
ที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถำปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

วิศวกร)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ ำงพร้ อม
สำเนำ
10)
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอำคำรที่
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงำน)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงำน
ของสถำปนิกผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ ำงพร้ อม
สำเนำ
11) ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อำคำรที่ต้องมี
สถำปนิกควบคุม
งำน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
12)
รำยกำรประกอบ
แบบแปลนที่มี

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

ลำยมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถำปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)
รำยกำรคำนวณ โครงสร้ ำงแผ่น
ปกระบุชื่อ
เจ้ ำของอำคำรชื่อ
อำคำรสถำนที่
ก่อสร้ ำงชื่อ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
วิศวกรผู้คำนวณ
พร้ อมลงนำมทุก
แผ่น
(กรณี
13)
อำคำรสำธำรณะ
อำคำรพิเศษ
อำคำรที่ก่อสร้ ำง
ด้ วยวัสดุถำวร
และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อำคำรบำง
ประเภทที่ตงอยู
ั้ ่
ในบริเวณที่ต้องมี
กำรคำนวณให้

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

อำคำรสำมำรถ
รับ
แรงสัน่ สะเทือน
จำกแผ่นดินไหว
ได้ ตำม
กฎกระทรวง
กำหนดกำรรับ
น ้ำหนักควำม
ต้ ำนทำนควำม
คงทนของอำคำร
และพื ้นดินที่
รองรับอำคำรใน
กำรต้ ำนทำน
แรงสัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้ อง
แสดง
รำยละเอียดกำร
คำนวณกำร
ออกแบบ
โครงสร้ ำง
กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่ำค่ำที่
กำหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
14) ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ คำ่ fc >
65 ksc. หรื อค่ำ
fc’> 173.3 ksc.
ให้ แนบเอกสำร

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

แสดงผลกำร
ทดสอบควำม
มัน่ คงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถำบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้คำนวณและผู้
ขออนุญำตลง
นำม
กรณีอำคำรที่เข้ ำ ข่ำยตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตที่ห้ มุ
เหล็กเสริมหรื อ
คอนกรี ตหุ้ม
15) เหล็กไม่น้อยกว่ำ
ที่กำหนดใน
กฎกระทรวงหรื อ
มีเอกสำรรับรอง
อัตรำกำรทนไฟ
จำกสถำบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบกำรขอ
อนุญำต
แบบแปลนและ รำยกำรคำนวณ
16)
งำนระบบของ
อำคำรตำม

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด

17)

18)

19)

20)

กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอำกำศ
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง

ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น

ของผู้ประกอบ
เพิ่มเติมสำหรับ
วิชำชีพวิศวกรรม
กรณีเป็ นอำคำรสูง
ควบคุมของ
หรื ออำคำรขนำด
วิศวกร
ใหญ่พิเศษ
ผู้ออกแบบระบบ
(เอกสำรในส่วน
บำบัดน ้ำเสียและ
ของผู้ออกแบบ))
กำรระบำยน ้ำทิ ้ง
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
(เอกสำรที่ต้องยื่น
ของผู้ประกอบ
เพิ่มเติมสำหรับ
วิชำชีพวิศวกรรม
กรณีเป็ นอำคำรสูง
ควบคุมของ
หรื ออำคำรขนำด
21)
วิศวกร
ใหญ่พิเศษ
ผู้ออกแบบระบบ
(เอกสำรในส่วน
ประปำ (ระดับ
ของผู้ออกแบบ))
วุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
(เอกสำรที่ต้องยื่น
ของผู้ประกอบ
เพิ่มเติมสำหรับ
วิชำชีพวิศวกรรม
กรณีเป็ นอำคำรสูง
ควบคุมของ
หรื ออำคำรขนำด
22)
วิศวกร
ใหญ่พิเศษ
ผู้ออกแบบระบบ
(เอกสำรในส่วน
ลิฟต์ (ระดับวุฒิ
ของผู้ออกแบบ))
วิศวกร)
16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ.
2522
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนกรุ งเทพมหานครร้องเรี ยนผ่านกรมโยธาธิ การและผังเมือง
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์ เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณี ย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้ วยขวางเขตห้ วยขวางกรุ งเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุ งเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ ดารงธรรมกรมโยธาธิ การและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง
6. ตู้รับฟั งความคิ ดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์ บริ การข้ อมูลข่ าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรี ยนต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่ านศูนย์ ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

คู่มือสำหรับประชำชน: 12. กำรขอรับบำเหน็จพิเศษของทำยำท (กรณีลูกจ้ ำงประจำหรื อลูกจ้ ำงชั่ วครำวของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ ำที่)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่ อกระบวนงำน:การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณี ลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้างชัว่ คราวขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมตั ิ
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยบาเหน็จลูกจ้ างของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณี
ลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้างชัว่ คราวขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่) 26/05/2558 15:33
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190 โทร
053-602836
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิ ทธิ ประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จพิเศษกรณี ลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้างชัว่ คราวที่ได้รับอันตรายหรื อเจ็บป่ วย
เพราะเหตุปฏิบตั ิงานในหน้าที่หรื อถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ถึงแก่ความตายก่อนได้รับบาเหน็จ
พิเศษให้จ่ายบานาญพิเศษให้แก่ทายาทผูม้ ีสิทธิ รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์โดยอนุ โลม
2. กรณี ทายาทลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้างชัว่ คราวผูม้ ีสิทธิ ได้รับทั้งบาเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบตั ิงานของ
ชาติหรื อการปฏิบตั ิตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการ
พิจารณาบาเหน็จความชอบในการปราบปรามผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรื อเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทาง
ราชการหรื อจากหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบตั ิงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
3. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล /เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู ้ ื่นคา
ขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้นผูร้ ับคาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผยู ้ นื่ คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดผูร้ ับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ นื่ คาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรื อยืน่ เอกสารเพิม่ เติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ทายาทยืน่ เรื่ องขอรับ
3 ชัว่ โมง
บาเหน็จพิเศษพร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

หมำยเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้าง
ชัว่ คราวสังกัดและเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน
การพิจารณา

เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผูม้ ี
อานาจพิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

นายกองค์กรปกครองส่ วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่รับมอบ
อานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบาเหน็จ
พิเศษและให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ทายาทต่อไป

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน

เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

หมำยเหตุ

14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร

1)

2)

3)

แบบคำขอรับ
บำเหน็จพิเศษ
ลูกจ้ ำง

-

1

0

ฉบับ

หนังสือรับรอง
กำรใช้ เงินคืนแก่
หน่วยกำรบริ หำร
รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่น

1

0

ฉบับ

ใบมรณบัตร

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ ำธรรมเนียม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบคำ
ขอรับบำเหน็จ
พิเศษลูกจ้ ำงที่
หน่วยงำนต้ น
สังกัด)
(ขอรับหนังสือ
รับรองกำรใช้ เงิน
คืนแก่หน่วยกำร
บริหำรรำชกำร
ส่วนท้ องถิ่นที่
หน่วยงำนต้ น
สังกัด)
-

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ไม่ มขี ้ อมูลค่ าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน- เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836

2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
1. แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษ 2. ตัวอย่างหนังสื อรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่น (ตามรู ปแบบที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกาหนด)
-

คู่มือสำหรับประชำชน: 13. กำรขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้ ำงประจำหรื อลูกจ้ ำงชั่ วครำวขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่ อกระบวนงำน:การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้างชัว่ คราวขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมตั ิ
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยบาเหน็จลูกจ้ างของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้าง
ชัว่ คราวขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 26/05/2558 15:25
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190 โทร
053-602836
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิ ทธิ ประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จพิเศษเป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียวให้แก่ลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้าง
ชัว่ คราวที่ได้รับอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั ิงานในหน้าที่หรื อถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตาม
หน้าที่ซ่ ึ งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อีกเลยนอกจากจะได้
บาเหน็จปกติแล้วให้ได้รับบาเหน็จพิเศษอีกด้วยเว้นแต่อนั ตรายที่ได้รับหรื อการเจ็บป่ วยเกิดความประมาณ
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรื อความผิดของตนเอง
2. กรณี ของลูกจ้างชัว่ คราวมีสิทธิ รับบาเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิ ได้รับบาเหน็จปกติ
3. กรณี หากลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้างชัว่ คราวผูม้ ีสิทธิ ได้รับทั้งบาเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบตั ิงานของ
ชาติหรื อการปฏิบตั ิตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการ
พิจารณาบาเหน็จความชอบในการปราบปรามผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรื อเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทาง
ราชการหรื อจากหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบตั ิงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
4. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู ้ นื่ คา
ขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
5. กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้นผูร้ ับคาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผยู ้ นื่ คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดผูร้ ับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ นื่ คาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรื อยืน่ เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้าง
3 ชัว่ โมง
ชัว่ คราวผูม้ ีสิทธิ ยนื่ เรื่ อง
ขอรับ
บาเหน็จพิเศษพร้อมเอกสาร
ต่อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
ที่สังกัดและเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

1)

ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผูม้ ีอานาจ
พิจารณา

2)

การพิจารณา
3)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

นายกองค์กรปกครองส่ วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรื อผูร้ ับมอบ
อานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบาเหน็จ
พิเศษโดยให้องค์กร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่ งเสริ มการ (หน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่น ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่
สังกัด
)

กรมส่ งเสริ มการ (หน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่น ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่
สังกัด
)

กรมส่ งเสริ มการ (หน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่น ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่
สังกัด

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ลูกจ้างประจา
หรื อลูกจ้างชัว่ คราวต่อไป

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
แบบคำขอรับ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคำ
บำเหน็จพิเศษ
ขอรับบำเหน็จ
1) ลูกจ้ ำง
พิเศษลูกจ้ ำงที่
หน่วยงำนต้ น
สังกัด)
ใบรับรองของ
1
0
ฉบับ
แพทย์ที่ทำง
2) รำชกำรรับรองว่ำ
ไม่สำมำรถ
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่ มขี ้ อมูลค่ าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษลูกจ้าง
-

คู่มือสำหรับประชำชน: 14. กำรโฆษณำด้ วยกำรปิ ดทิง้ หรื อโปรยแผ่ นประกำศหรื อใบปลิวในทีส่ ำธำรณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่ อกระบวนงำน:การโฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การรั กษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมืองพ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 7วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การโฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อ
ใบปลิวในที่สาธารณะ 22/05/2558 11:04
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190 โทร
053-602836
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (เว้ นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
(ระบุระยะเวลาที่ให้ บริ การจริ ง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 กาหนดให้การ
โฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับหนังสื อ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดในหนังสื ออนุญาตด้วยเว้นแต่เป็ นการกระทาของราชการส่ วนท้องถิ่นราชการส่ วนอื่นหรื อรัฐวิสาหกิจ
หรื อของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้หรื อเป็ นการโฆษณาด้วยการปิ ดแผ่นประกาศณสถานที่ซ่ ึ งราชการส่ วน
ท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้นหรื อเป็ นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและการโฆษณาด้วยการปิ ดประกาศของเจ้าของหรื อผู ้
ครอบครองอาคารหรื อต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผูค้ รอบครองอาคารชื่ออาคารเลขที่อาคารหรื อข้อความอื่น
เกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร
กรณี แผ่นประกาศหรื อใบปลิวในการหาเสี ยงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรื อโฆษณาอื่นๆรวมอยูด่ ว้ ย
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ดว้ ยเช่นกัน
การโฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การรับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสัง่ เป็ นหนังสื อให้ผโู ้ ฆษณาปลดรื้ อถอนขูด
ลบหรื อล้างข้อความหรื อภาพนั้นภายในเวลาที่กาหนดและหากเป็ นกรณี ที่มีขอ้ ความหรื อภาพที่มีผลกระทบต่อ
ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรื อลามกอนาจารเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจปลดถอนขูดลบหรื อล้างข้อความหรื อภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผูโ้ ฆษณาตามที่ได้ใช้
จ่ายไปจริ ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุ ญาตให้โฆษณาด้วยการปิ ดทิง้ หรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อ
ใบปลิวในที่สาธารณะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ข้อความหรื อภาพในแผ่นประกาศหรื อใบปลิวไม่ขดั ต่อกฎหมายความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(2) มีคารับรองของผูข้ ออนุ ญาตว่าจะเก็บปลดรื้ อถอนขูดลบหรื อล้างแผ่นประกาศหรื อใบปลิวเมื่อหนังสื อ
อนุญาตหมดอายุ
(3) ในกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดให้การโฆษณาในเรื่ องใดต้องได้รับอนุมตั ิขอ้ ความหรื อภาพที่ใช้ในการโฆษณา
หรื อจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมตั ิหรื อได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายนั้นแล้วอาทิการขออนุญาตเล่น
การพนันการขออนุญาตเรี่ ยไรการขออนุ ญาตแสดงมหรสพงิ้วเป็ นต้น
(4) ในกรณี ที่เป็ นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ ายโฆษณาต้องไม่อยูใ่ นบริ เวณที่หา้ มติดตั้งป้ ายโฆษณาซึ่ งได้แก่
บริ เวณคร่ อมถนนหรื อทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรี ยส์ ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลาง

ถนนสวนหย่อมสวนธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึ่ งอยูใ่ นที่สาธารณะเว้นแต่เป็ นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธี
รัฐพิธีหรื อการต้อนรับราชอาคันตุกะหรื อแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุ ญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสื ออนุ ญาต
และต้องกาหนดอายุของหนังสื ออนุ ญาตภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) การโฆษณาที่เป็ นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็ นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผรู ้ ับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยแสดงเลขที่และวันเดือนปี ที่ได้รับหนังสื ออนุ ญาตลงในแผ่นประกาศหรื อใบปลิวด้วย
การโฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสื ออนุญาตต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
หมายเหตุ :
กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น
ผูร้ ับคาขอและผูย้ นื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้
ผูย้ นื่ คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู ้
รับคาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรื อยืน่ เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
กรณี มีขอ้ ขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่ งจะต้องมีการแก้ไขคาร้องข้อความหรื อภาพในแผ่นประกาศหรื อ
แผ่นปลิวหรื อพบในภายหลังว่าผูข้ ออนุญาตจะต้องดาเนินการตามกฎหมายอื่นก่อนจะแจ้งเหตุขดั ข้องหรื อ
เหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสื ออนุ ญาตให้ผขู ้ ออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วนั ตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะไม่
เกิน 7 วัน
หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา
10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผูย้ นื่ คาขอยืน่ คาร้องขอ
อนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

การพิจารณา

เสนอเรื่ องให้เจ้าพนักงาน 1 วัน
ท้องถิ่นหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจอนุญาต
ได้พิจารณา

เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสื อ
อนุญาต

เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

2)

4 ชัว่ โมง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

5 วัน

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
13. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
แบบคำร้ องขอ
1
0
ฉบับ
1) อนุญำตโฆษณำ
(แบบร.ส.1)
แผนผังแสดงเขต 2
0
ชุด
2)
ที่จะปิ ดทิ ้งหรื อ

ที่

3)

4)

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
โปรยแผ่น
ประกำศหรื อ
ใบปลิว
ตัวอย่ำงของแผ่น
ประกำศหรื อ
ใบปลิวที่จะ
โฆษณำ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
ยื่นคำร้ องพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
ขออนุญำตพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อำนำจให้ ทำกำร
แทนพร้ อมปิ ด
อำกรแสตมป์
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
ยื่นแทนพร้ อม
รับรองสำเนำ

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

2

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(กรณีผ้ ยู ื่นคำร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดำ
และยื่นคำร้ องด้ วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคำร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดำ
แต่มอบให้ บคุ คล
อื่นยื่นคำร้ องแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคำร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดำ
แต่มอบให้ บคุ คล
อื่นยื่นคำร้ องแทน)
(กรณีผ้ ยู ื่นคำร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดำ
แต่มอบให้ บคุ คล
อื่นยื่นคำร้ องแทน)

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

ถูกต้ อง
สำเนำหลักฐำน
หนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลซึง่ ผู้มี
อำนำจจัดกำร
8)
แทนนิติบคุ คล
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องและ
ประทับตรำนิติ
บุคคล
สำเนำหลักฐำน
แสดงกำรเป็ นผู้มี
อำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
9)
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
และประทับตรำ
นิตบิ คุ คล
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้มี
อำนำจจัดกำร
10)
แทนนิติบคุ คลผู้
ยื่นคำร้ องพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
11) สำเนำหลักฐำน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

1

ชุด

(กรณีผ้ ยู ื่นคำร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ยื่นคำร้ องด้ วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคำร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ยื่นคำร้ องด้ วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคำร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ยื่นคำร้ องด้ วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคำร้ อง

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

หนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลซึง่ ผู้มี
อำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องและ
ประทับตรำนิติ
บุคคล
สำเนำหลักฐำน แสดงกำรเป็ นผู้มี
อำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
12)
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
และประทับตรำ
นิตบิ คุ คล
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้มี
อำนำจจัดกำร
13)
แทนนิติบคุ คลผู้
มอบอำนำจ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
หนังสือมอบ
14) อำนำจให้ ทำกำร
แทนพร้ อมปิ ด

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคำร้ อง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคำร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคำร้ อง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคำร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคำร้ อง
แทน)

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคำร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

ที่

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

อำกรแสตมป์

สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
15) ผู้รับมอบอำนำจ
ผู้ยื่นคำร้ องแทน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ องง

0

1

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม

แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคำร้ อง
แทน)
(กรณีผ้ ยู ื่นคำร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคำร้ อง
แทน)

ฉบับ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หมำยเหตุ

หน่ วยนับ
เอกสำร

15. ค่ ำธรรมเนียม
1) หนังสื ออนุญำตให้ ปิดทิง้ หรื อโปรยแผ่ นประกำศหรื อใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำที่เป็ นกำรค้ ำ
ค่ ำธรรมเนียม200 บาท
หมำยเหตุ 2)

หนังสื ออนุญำตให้ ปิดทิง้ หรื อโปรยแผ่ นประกำศหรื อใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำอื่นๆทีไ่ ม่ เป็ นกำรค้ ำ
ค่ ำธรรมเนียม100 บาท
หมำยเหตุ -

หมำยเหตุ

16. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์มรส.1
-

คู่มือสำหรับประชำชน: 15. กำรแจ้ งหยุดดำเนินงำนติดต่ อกันเกินกว่ ำหนึ่งปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
กระทรวง:กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่ อกระบวนงำน:การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ส่ วนกลาง, ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
15/05/2015 11:06
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการศูนย์ บริ การสารพันทันใจกรมโรงงานอุตสาหกรรม, องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น,
กรุ งเทพมหานคร, เมืองพัทยาและเทศบาล
/ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการศูนย์ บริ การสารพันทันใจกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไทเขต
ราชเทวีกรุ งเทพฯ 10400 /ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ วันเสาร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 12:00 น.
3) สถำนทีใ่ ห้ บริกำร เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิ น 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190 โทร
053-602836
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 ที่ได้หยุด
ดาเนินงานติดต่อกันมาแล้วเกินกว่าหนึ่งปี
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
3. ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั พ้นกาหนดหนึ่งปี
หมายเหตุ ** กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผูร้ ับคาขอและผูย้ นื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสาร/
หลักฐานร่ วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผยู ้ นื่ คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผูร้ ับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนิ นงานจนกว่าผูย้ นื่ คาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่ องนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
1 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

หมำยเหตุ

(สามารถยืน่
เอกสารได้ณ
ศูนย์บริ การ
สารพันทันใจกรม
โรงงานอุตสาหก
รม, องค์กร

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ระยะเวลาการแจ้งตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
มาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 และจัดทา
หนังสื อแจ้งผูป้ ระกอบ
กิจการโรงงานพร้อมทั้ง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานลาดับที่ 7

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม 7 วัน
ในใบอนุญาตฯลาดับที่ 7
และผูอ้ านวยการสานักลง
นามหนังสื อแจ้งผูป้ ระกอบ
กิจการโรงงานและแจ้งผูข้ อ
ทราบผลการพิจารณา (กรณี
ที่เป็ นโรงงานที่ต้ งั ในเขต
กรุ งเทพฯ)

2)

3)

22 วัน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

-เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน

ปกครองส่ วน
ท้องถิ่น,
กรุ งเทพมหานคร
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)
(การพิจารณา
แล้วแต่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบยอัน
ได้แก่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม,
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น,
กรุ งเทพมหานคร
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)

(ส่ วนงานที่
รับผิดชอบได้แก่
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม,
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น,
กรุ งเทพมหานคร
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

1)

ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร
โรงงำน (รง.4)
กรณีเป็ นโรงงำน
จำพวกที่ 3 หรื อ
ใบรับแจ้ งกำร
ประกอบกิจกำร
โรงงำน (รง.2)
กรณีเป็ นโรงงำน
จำพวกที่ 2
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม

1

0

ฉบับ

(ห้ ำมสำเนำ)

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

0

1

ฉบับ

บัตรประชำชน
กรมกำรปกครอง
และทะเบียนบ้ ำน
หรื อหนังสือ
เดินทำงของ
ผู้แทนนิติบคุ คล
(กรณีบคุ คลต่ำง
ด้ ำว)
บัตรประชำชน
กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(ออกไว้ ไม่เกิน 3
เดือนมีกำรลงนำม
รับรองเอกสำร
และประทับตรำ
บริษัทโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(มีกำรลงนำม
รับรองเอกสำร
และประทับตรำ
บริษัทโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)

0

1

ฉบับ

2)

3)

4)

หมำยเหตุ

(กรณี

และทะเบียนบ้ ำน
หรื อหนังสือ
เดินทำง (กรณี
บุคคลต่ำงด้ ำว)
ของผู้ขออนุญำต
หนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์

1

0

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมีกำรมอบ
อำนำจ)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมีกำรมอบ
อำนำจ)

5)

6)

7)

8)

9)

บัตรประชำชน
หรื อหนังสือ
เดินทำงของผู้
มอบอำนำจ
(กรณีบคุ คลต่ำง
ด้ ำว)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้มอบ
อำนำจ
บัตรประชำชน
หรื อหนังสือ
เดินทำงของผู้รับ
มอบอำนำจ
(กรณีบคุ คลต่ำง
ด้ ำว)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้รับ
มอบอำนำจ

ผู้ประกอบกำรเป็ น
บุคคลธรรมดำมี
กำรลงนำมรับรอง
เอกสำรโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(กรณีมีกำรมอบ
อำนำจต้ องลง
นำมรับรอง
เอกสำรและ
ประทับตรำบริษัท
โดยผู้ขออนุญำต
ทุกหน้ ำ)
(กรณีมีกำรมอบ
อำนำจ)

10)

บัตรประชำชน
ของพยำน 2 คน

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
แบบฟอร์ ม
กรมโรงงำน
1
0
หนังสือแจ้ งหยุด อุตสำหกรรม
1)
ดำเนินงำน(DIW08-AP-FS-03)

(กรณีมีกำรมอบ
อำนำจ)

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ

(เป็ นแบบฟอร์ มท
ทำงรำชกำร
กำหนด)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุ งเทพฯ
10400 โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์ทาเนียบรัฐบาลตูป้ ณ. 1111
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนเว็บไซต์ www.1111.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาลเลขหมาย 1111
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์ดารงธรรม
หมายเหตุ6) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
7) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน 222 หมู่ 2 ต.ศรี โพธิ์ เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย 25190
โทร 053-602836
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

