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คคคู่ม มือสสสำหร รับประชสำชน : กสำรจดทะเบบียนพสำณณิชยย์ (ต รัตั้งใหมคู่) ตสำม พ.ร.บ.ทะเบบียนพสำณณิชยย์ พ.ศ. 
2499 กรณบีผค ผู้ขอจดทะเบบียนเปป็ นบบุคคลธรรมดสำ
หนคู่วยงสำนทบีที่ใหผู้บร ณิกสำร : องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก จจังหวจัดนครพนม กระทรวงพาณริชยค์ 

หล รักเกณฑย์ ว ณิธบีกสำร เงมืที่อนไข (ถผู้สำมบี) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพณิจสำรณสำอนบุญสำต
1. ผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจต ผู้องยยยื่นขอจดทะเบพยนพาณริชยค์ภายใน 30 วจัน นจับตจั พี้งแตสวจันเรริยื่มประกอบกริจการ  (มาตรา 11)

2. ผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจสามารถยยยื่นจดทะเบพยนพาณริชยค์ด ผู้วยตนเองหรยอจะมอบอตานาจให ผู้ผผ ผู้อยยื่นยยยื่นจดทะเบพยนแทนกก็ได ผู้

3. ให ผู้ผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจซซยื่งเปก็ นเจ ผู้าของกริจการ เปก็ นผผ ผู้ลงลายมยอชยยื่อรจับรองรายการในคตาขอจดทะเบพยนและเอกสารประกอบ
คตาขอจดทะเบพยน

4. แบบพริมพค์คตาขอจดทะเบพยน (แบบ ทพ.) หรยอหนจังสยอมอบอตานาจสามารถขอได ผู้จากพนจักงานเจ ผู้าหน ผู้าทพยื่ หรยอดาวนค์โหลดจาก 
www.dbd.go.th

หมายเหตตุ ขจั พี้นตอนการดตาเนรินงานตามคผสมยอจะเรริยื่มนจับระยะเวลาตจั พี้งแตสเจ ผู้าหน ผู้าทพยื่ตรวจสอบเอกสารครบถ ผู้วนตามทพยื่ระบตุไว ผู้ในคผสมยอ
ประชาชนเรพยบร ผู้อยแล ผู้ว ทจั พี้งนพพี้ ในกรณพทพยื่คตาขอหรยอเอกสารหลจักฐานไมสครบถ ผู้วน และ/หรยอมพความบกพรสองไมสสมบผรณค์ เปก็ นเหตตุให ผู้
ไมสสามารถพริจารณาได ผู้ เจ ผู้าหน ผู้าทพยื่จะจจัดทตาบจันทซกความบกพรสองของรายการเอกสารหรยอเอกสารหลจักฐานทพยื่ต ผู้องยยยื่นเพริยื่มเตริม โดยผผ ผู้
ยยยื่นคตาขอจะต ผู้องดตาเนรินการแก ผู้ไขและ/หรยอยยยื่นเอกสารเพริยื่มเตริมภายในระยะเวลาทพยื่กตาหนดในบจันทซกดจังกลสาว มริเชสนนจั พี้นจะถยอวสาผผ ผู้ยยยื่น
คตาขอละทริพี้งคตาขอ โดยเจ ผู้าหน ผู้าทพยื่และผผ ผู้ยยยื่นคตาขอหรยอผผ ผู้ได ผู้รจับมอบอตานาจจะลงนามบจันทซกดจังกลสาว และจะมอบสตาเนาบจันทซกความ
พรสองดจังกลสาวให ผู้ผผ ผู้ยยยื่นคตาขอหรยอผผ ผู้ได ผู้รจับมอบอตานาจไว ผู้เปก็ นหลจักฐาน
 

ชคู่องทสำงกสำรใหผู้บรณิกสำร

 สถสำนทบีที่ใหผู้บร ณิกสำร
กรตุงเทพมหานคร ตริดตสอ
(1) สตานจักงานเศรษฐกริจการคลจัง กรตุงเทพมหานคร 
โทรศจัพทค์ : 02-224-1916 หรยอ 02-225-1945
(ให ผู้บรริการกจับสถานประกอบการทตุกแหสงทพยื่มพทพยื่ตจั พี้งอยผสใน
กรตุงเทพมหานคร) หรยอ
(2) สตานจักงานเขตกรตุงเทพมหานคร 
โทรศจัพทค์ : ตริดตสอสตานจักงานเขต
(สถานประกอบการแหสงใหญสตจั พี้งอยผสในพยพี้นทพยื่รจับผริดชอบของเขต
ไหนให ผู้ไปยยยื่นจดทะเบพยน ณ สตานจักงานเขตนจั พี้น)/ตริดตสอด ผู้วยตนเอง 
ณ หนสวยงาน
(หมายเหตตุ: -) 

ระยะเวลสำเปณิดใหผู้บรณิกสำร เปริดให ผู้บรริการวจัน จจันทรค์ ถซง วจัน
ศตุกรค์ (ยกเว ผู้นวจันหยตุดทพยื่ทางราชการกตาหนด) ตจั พี้งแตสเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพพจักเทพยื่ยง)

 สถสำนทบีที่ใหผู้บร ณิกสำร
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้  อตาเภอนาแก จจังหวจัดนคพนม
โทรศจัพทค์ : ๐๔๒-๐๖๑๒๒๕  , ๐๖๑๒๒๙/ตริดตสอด ผู้วยตนเอง ณ 
หนสวยงาน
(หมายเหตตุ: -) 

ระยะเวลสำเปณิดใหผู้บรณิกสำร เปริดให ผู้บรริการวจัน จจันทรค์ ถซง วจัน
ศตุกรค์ (ยกเว ผู้นวจันหยตุดทพยื่ทางราชการกตาหนด) ตจั พี้งแตสเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพพจักเทพยื่ยง)

ข รัตั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทบีที่ร รับผณิดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนณินกสำรรวม : 60 นาทพ

ลสสำด รับ ข รัตั้นตอน ระยะเวลสำ สคู่วนทบีที่ร รับผณิดชอบ
1) กสำรตรวจสอบเอกสสำร

นายทะเบพยนตรวจพริจารณาเอกสาร/แจ ผู้งผล
(หมายเหตตุ: -) 

30 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม
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ลสสำด รับ ข รัตั้นตอน ระยะเวลสำ สคู่วนทบีที่ร รับผณิดชอบ
2) กสำรตรวจสอบเอกสสำร

เจ ผู้าหน ผู้าทพยื่การเงรินรจับชตาระคสาธรรมเนพยม
(หมายเหตตุ: -) 

5 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

3) กสำรพณิจสำรณสำ
นายทะเบพยนรจับจดทะเบพยน/เจ ผู้าหน ผู้าทพยื่บจันทซกข ผู้อมผลเข ผู้าระบบ/จจัด
เตรพยมใบสตาคจัญการจดทะเบพยน/หนจังสยอรจับรอง/สตาเนาเอกสาร
(หมายเหตตุ: -) 

15 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

4) กสำรลงนสำม/คณะกรรมกสำรมบีมตณิ
นายทะเบพยนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบพยนพาณริชยค์
ให ผู้ผผ ผู้ยยยื่นคตาขอ
(หมายเหตตุ: -) 

10 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

รสำยกสำรเอกสสำร หล รักฐสำนประกอบ
ลสสำด รับ ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพณิที่มเต ณิม (ถผู้สำมบี) หนคู่วยงสำนภสำคร รัฐผค ผู้ออกเอกสสำร

1) คสสำขอจดทะเบบียนพสำณณิชยย์ (แบบ ทพ.)
ฉบ รับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ -

กรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า

2) บ รัตรประจสสำต รัวประชสำชน
ฉบ รับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ (พร ผู้อมลงนามรจับรองสตาเนาถผกต ผู้อง)

กรมการปกครอง

3) สสสำเนสำทะเบบียนบผู้สำน
ฉบ รับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ (พร ผู้อมลงนามรจับรองสตาเนาถผกต ผู้อง)

กรมการปกครอง

4) หน รังสมือใหผู้ควสำมยณินยอมใหผู้ใชผู้สถสำนทบีที่ต รัตั้งสสสำน รักงสำนแหคู่งใหญคู่ โดย
ใหผู้เจผู้สำของรผู้สำนหรมือเจผู้สำของกรรมสณิทธณิธิ์ลงนสำม และใหผู้มบีพยสำนลงชมืที่อ
ร รับรองอยคู่สำงนผู้อย 1 คน
ฉบ รับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ (กรณพผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจมริได ผู้เปก็ นเจ ผู้าบ ผู้าน )

-

5) สสสำเนสำทะเบบียนบผู้สำนทบีที่แสดงใหผู้เหป็นวคู่สำผค ผู้ใหผู้ควสำมยณินยอมเปป็ นเจผู้สำบผู้สำน
หรมือสสสำเนสำส รัญญสำเชคู่สำโดยมบีผค ผู้ใหผู้ควสำมยณินยอมเปป็ นผค ผู้เชคู่สำ หรมือ
เอกสสำรสณิทธณิธิ์อยคู่สำงอมืที่นทบีที่ผค ผู้เปป็ นเจผู้สำของกรรมสณิทธณิธิ์เปป็ นผค ผู้ใหผู้ควสำม
ยณินยอม พรผู้อมลงนสำมร รับรองสสสำเนสำถคกตผู้อง
ฉบ รับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ (กรณพผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจมริได ผู้เปก็ นเจ ผู้าบ ผู้าน )

-

6) แผนทบีที่แสดงสถสำนทบีที่ซซที่งใชผู้ประกอบพสำณณิชยกณิจและสถสำนทบีที่สสสำค รัญ
บรณิเวณใกลผู้เคบียงโดยส รังเขป พรผู้อมลงนสำมร รับรองเอกสสำร
ฉบ รับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ -

-

7) หน รังสมือมอบอสสำนสำจ (ถผู้สำมบี) พรผู้อมปณิดอสำกรแสตมปย์  10 บสำท
ฉบ รับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ -

-

8) สสสำเนสำบ รัตรประจสสำต รัวประชสำชนของผค ผู้ร รับมอบอสสำนสำจ (ถผู้สำมบี) พรผู้อม
ลงนสำมร รับรองสสสำเนสำถคกตผู้อง
ฉบ รับจรณิง 0 ฉบจับ

กรมการปกครอง
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ลสสำด รับ ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพณิที่มเต ณิม (ถผู้สำมบี) หนคู่วยงสำนภสำคร รัฐผค ผู้ออกเอกสสำร
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ -

9) สสสำเนสำหน รังสมืออนบุญสำต หรมือ หน รังสมือร รับรองใหผู้เปป็ นผค ผู้จสสำหนคู่สำยหรมือใหผู้
เชคู่สำสณินคผู้สำด รังกลคู่สำวจสำกเจผู้สำของลณิขส ณิทธณิธิ์ของสณินคผู้สำทบีที่ขสำยหรมือใหผู้เชคู่สำ 
หรมือ สสสำเนสำใบเสรป็จร รับเง ณินตสำมประมวลร รัษฎสำกร หรมือหล รักฐสำนกสำร
ซมืตั้อขสำยจสำกตคู่สำงประเทศ พรผู้อมลงนสำมร รับรองสสสำเนสำถคกตผู้อง
ฉบ รับจรณิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ (ใช ผู้ในกรณพประกอบพาณริชยกริจการขาย หรยอให ผู้เชสา แผสนซพดพ  
แถบบจันทซก วพดริทจัศนค์ แผสนวพดริทจัศนค์  ดพวพดพ หรยอแผสนวพดพทจัศนค์ระบบดริจริทจัล
เฉพาะทพยื่เกพยื่ยวกจับการบจันเทริง)

-

10) หน รังสมือชบีตั้แจงขผู้อเทป็จจรณิงของแหลคู่งทบีที่มสำของเง ณินทบุนและหล รักฐสำน
แสดงจสสำนวนเงณินทบุน หรมือ อสำจมสำพบเจผู้สำหนผู้สำทบีที่เพมืที่อทสสำบ รันทซกถผู้อยคสสำ
เกบีที่ยวก รับขผู้อเทป็จจรณิงของแหลคู่งทบีที่มสำของเง ณินทบุนพรผู้อมแสดงหล รักฐสำน
แสดงจสสำนวนเงณินทบุนกป็ไดผู้
ฉบ รับจรณิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตบุ (ใช ผู้ในกรณพประกอบพาณริชยกริจการค ผู้าอจัญมณพหรยอเครยยื่อง
ประดจับซซยื่งประดจับด ผู้วยอจัญมณพ)

-

คคู่สำธรรมเนบียม
ลสสำด รับ รสำยละเอบียดคคู่สำธรรมเนบียม คคู่สำธรรมเนบียม (บสำท / รผู้อยละ)

1) คคู่สำธรรมเนบียมกสำรจดทะเบบียน (คสสำขอละ)

(หมายเหตตุ: -) 

 คคู่สำธรรมเนบียม 50 บาท
 

2) คคู่สำธรรมเนบียมค รัดสสสำเนสำเอกสสำร (ชบุดละ)
(หมายเหตตุ: -) 

 คคู่สำธรรมเนบียม 30 บาท
 

ชคู่องทสำงกสำรรผู้องเรบียน แนะนสสำบรณิกสำร
ลสสำด รับ ชคู่องทสำงกสำรรผู้องเรบียน / แนะนสสำบรณิกสำร

1) องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้  อตาเภอนาแก จจังหวจัดนครพนม  โทร ๐๔๒-๐๖๑๒๒๕ , ๐๖๑๒๒๙  
www.kumpee.go.th
(หมายเหตตุ: -) 

2) ร ผู้องเรพยนตสอกองทะเบพยนธตุรกริจ กรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า กระทรวงพาณริชยค์
(หมายเหตตุ: (0-2547-4446-7 )) 

3) โทรศจัพทค์ : Call Center 1570
(หมายเหตตุ: -) 

4) เวก็บไซตค์  : www.dbd.go.th
(หมายเหตตุ: -) 

5) ศผนยค์บรริการประชาชน สตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรพ
(หมายเหตตุ: ( เลขทพยื่ 1 ถ.พริษณตุโลก เขตดตุส ริต กทม. 10300 / สายดสวน 1111 / www.1111.go.th / ตผ ผู้ ปณ.1111 
เลขทพยื่ 1 ถ.พริษณตุโลก เขตดตุส ริต กทม. 10300)) 

แบบฟอรย์ม ต รัวอยคู่สำงและคคคู่ม มือกสำรกรอก
ลสสำด รับ ชมืที่อแบบฟอรย์ม

1) คผสมยอการกรอกเอกสาร
(หมายเหตตุ: -) 

หมสำยเหตบุ
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-

ชมืที่อกระบวนงสำน: การจดทะเบพยนพาณริชยค์ (ตจั พี้งใหมส) ตาม พ.ร.บ.ทะเบพยนพาณริชยค์ พ.ศ. 2499 กรณพผผ ผู้ขอจดทะเบพยนเปก็ นบตุคคล
ธรรมดา 
หนคู่วยงสำนกลสำงเจผู้สำของกระบวนงสำน: กรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า กรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า กรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า
ประเภทของงสำนบรณิกสำร: กระบวนงานบรริการทพยื่ให ผู้บรริการในสสวนภผมริภาคและสสวนท ผู้องถริยื่น (กระบวนงานบรริการทพยื่เบก็ดเสรก็จในหนสวย
เดพยว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรณิกสำร: จดทะเบพยน
กฎหมสำยทบีที่ใหผู้อสสำนสำจกสำรอนบุญสำต หรมือทบีที่เกบีที่ยวขผู้อง:

 
1)กฎกระทรวงพาณริชยค์ ฉบจับทพยื่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบจัญญจัตริทะเบพยนพาณริชยค์ พ.ศ. 2499 
 
2)พ.ร.ฎ. กตาหนดกริจการเปก็ นพาณริชยกริจ พ.ศ. 2546 
 
3)ประกาศกระทรวงพาณริชยค์ ฉบจับทพยื่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรยยื่อง กตาหนดพาณริชยกริจทพยื่ไมสอยผสภายใต ผู้บจังคจับของกฎหมายวสาด ผู้วย
ทะเบพยนพาณริชยค์ 
 
4)ประกาศกระทรวงพาณริชยค์ ฉบจับทพยื่ 93 (พ.ศ. 2520) เรยยื่อง กตาหนดพาณริชยกริจทพยื่ไมสอยผสภายใต ผู้บจังคจับแหสงพระราชบจัญญจัตริ
ทะเบพยนพาณริชยค์ พ.ศ. 2499 
 
5)ประกาศกระทรวงพาณริชยค์ เรยยื่อง ให ผู้ผผ ผู้ประกอบพาณริชยกริจต ผู้องจดทะเบพยนพาณริชยค์ (ฉบจับทพยื่ 11) พ.ศ. 2553 
 
6) ประกาศกระทรวงพาณริชยค์  เรยยื่อง  แตสงตจั พี้งพนจักงานเจ ผู้าหน ผู้าทพยื่และนายทะเบพยนพาณริชยค์ (ฉบจับทพยื่ 8) พ.ศ. 2552 
 
7) ประกาศกระทรวงพาณริชยค์  เรยยื่อง การตจั พี้งสตานจักงานทะเบพยนพาณริชยค์แตสงตจั พี้งพนจักงานเจ ผู้าหน ผู้าทพยื่และนายทะเบพยน
พาณริชยค์ (ฉบจับทพยื่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบจับทพยื่ 10) พ.ศ. 2553  
 
8) ประกาศกรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า  เรยยื่อง  กตาหนดแบบพริมพค์เพยยื่อใช ผู้ในการให ผู้บรริการข ผู้อมผลทะเบพยนพาณริชยค์ พ.ศ. 2555  
 
9)คตาสจัยื่งสตานจักงานกลางทะเบพยนพาณริชยค์ ทพยื่ 1/2553  เรยยื่อง หลจักเกณฑค์และวริธพการกตาหนดเลขทะเบพยนพาณริชยค์ และเลขคตาขอ
จดทะเบพยนพาณริชยค์ 
 
10)พ.ร.บ. ทะเบพยนพาณริชยค์ พ.ศ. 2499 
 
11) ประกาศกรมพจัฒนาธตุรกริจการค ผู้า  เรยยื่อง  กตาหนดแบบพริมพค์  พ.ศ. 2549 
ระด รับผลกระทบ: บรริการทจัยื่วไป
พมืตั้นทบีที่ใหผู้บร ณิกสำร: ท ผู้องถริยื่น
กฎหมสำยขผู้อบ รังค รับ/ขผู้อตกลงทบีที่กสสำหนดระยะเวลสำ: ไมสมพ
ระยะเวลสำทบีที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขผู้อกสสำหนด ฯลฯ: 0.0

ขผู้อมคลสถณิต ณิของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลพยื่ยตสอเดยอน 0
จตานวนคตาขอทพยื่มากทพยื่สตุด 0
จตานวนคตาขอทพยื่น ผู้อยทพยื่สตุด 0

ชมืที่ออผู้สำงอณิงของคคคู่ม มือประชสำชน: สตาเนาคผสมยอประชาชน 13/08/2015 10:15

ขผู้อมคลสสสำหร รับเจผู้สำหนผู้สำทบีที่
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เอกสารฉบจับนพพี้ดาวนค์โหลดจากเวก็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผนยค์กลางข ผู้อมผลคผสมยอสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th

วจันทพยื่เผยแพรสคผสมยอ: -


