-1คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน
เปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน
บุคคลธรรมดา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ จดทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

-29. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 13:16
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2) ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจ 30 นาที
สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน
เอกสาร
พิจารณาเอกสาร/
แจงผล

หมายเหตุ

-3รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับ 5 นาที
กองคลัง อบต.ภารแอน
เอกสาร
ชําระคาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจด 15 นาที
สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน
ทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ เอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

หมายเหตุ

-

60 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

2) สําเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

-415.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา
(แบบ ทพ.)
2) หนังสือใหความยินยอมใหใช สถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ
โดยใหเจาของรานหรือ
เจาของกรรมสิทธิ์ลงนาม
และใหมีพยานลงชื่อรับรอง
อยางนอย 1 คน

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
-

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปนเจา
บาน )

3) สําเนาทะเบียนบานที่แสดง ใหเห็นวาผูใหความยินยอม
เปนเจาบานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมีผูใหความ
ยินยอมเปนผูเชา หรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผูเปน
เจาของกรรมสิทธิ์เปนผูให
ความยินยอม พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

(กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปนเจา
บาน )

4) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานที่สําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขป พรอม
ลงนามรับรองเอกสาร

-

1

0

ฉบับ

-

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากรแสตมป 10
บาท

-

1

0

ฉบับ

-

-5ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

6) สําเนาบัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

-

7) สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผู
จําหนายหรือใหเชาสินคา
ดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์
ของสินคาที่ขายหรือใหเชา
หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากร หรือ
หลักฐานการซื้อขายจาก
ตางประเทศ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย
หรือใหเชา แผนซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน
แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือ
แผนวีดีทัศนระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

8) หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของ แหลงที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน
หรือ อาจมาพบเจาหนาที่
เพื่อทําบันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนพรอม
แสดงหลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุนก็ได

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอัญ
มณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญมณี)

-616. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
คาธรรมเนียม 50
หมายเหตุ

บาท

-

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30
หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

-7คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน
เปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหาง
หุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ จดทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

-89. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 10:06
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2) ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว
มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

-913. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจ 30 นาที
เอกสาร
พิจารณาเอกสาร/
แจงผล
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับ 5 นาที
เอกสาร
ชําระคาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจด 15 นาที
ทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ เอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

กองคลัง อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

60 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูเปนหุนสวนทุกคน
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

- 10 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

2) สําเนาทะเบียนบาน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาทะเบียนบาน
ของผูเปนหุนสวนทุกคน
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย
(แบบ ทพ.)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
-

2) หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งหาง หุนสวนสามัญหรือคณะ
บุคคลหรือกิจการรวมคา

1

0

ฉบับ

-

3) หนังสือใหความยินยอมใหใช สถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ
4) สําเนาทะเบียนบานที่แสดง ใหเห็นวาผูใหความยินยอม
เปนเจาบานหรือผูขอเลขที่
บาน หรือสําเนาสัญญาเชา
โดยมีผูใหความยินยอมเปนผู
เชา หรือเอกสารสิทธิ์อยาง
อื่นที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์
เปนผูใหความยินยอม พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

5) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงาน แหงใหญและสถานที่สําคัญ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
พรอมลงนามรับรองเอกสาร

1

0

ฉบับ

-

หมายเหตุ

- 11 ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

6) หนังสือมอบอํานาจ ติด
อากรแสตมป 10 บาท (ถามี)

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
-

หมายเหตุ

7) สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผู
จําหนายหรือใหเชาสินคา
ดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์
ของสินคาที่ขายหรือใหเชา
หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากร หรือ
หลักฐานการซื้อขายจาก
ตางประเทศ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย
หรือใหเชา แผนซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน
แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือ
แผนวีดีทัศนระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง)

8) หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของ แหลงที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน
หรือ อาจมาพบเจาหนาที่
เพื่อทําบันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนพรอม
แสดงหลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุนก็ได

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอัญ
มณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญมณี)

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
คาธรรมเนียม 50
หมายเหตุ

บาท

-

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30
หมายเหตุ

-

บาท

- 12 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

- 13 คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน
เปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ที่
ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหาง
หุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ที่ประกอบ
พาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ จดทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น

- 14 8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด
ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน
22/07/2015 11:52
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2) ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว
มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

- 15 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจ 30 นาที
เอกสาร
พิจารณาเอกสาร/
แจงผล
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับ 5 นาที
เอกสาร
ชําระคาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจด 15 นาที
ทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ เอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

กองคลัง อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

60 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูขอจด
ทะเบียน พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)

- 16 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

2) สําเนาทะเบียนบาน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาทะเบียนบาน
ของผูขอจดทะเบียน
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย
(แบบ ทพ.)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

1

0

ฉบับ

-

2) สําเนาหนังสือรับรองการจด กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ทะเบียนของหางหุนสวน
หรือบริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงคตามที่ขอจด
ทะเบียน พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

-

3) (ตนฉบับ) หนังสือใหความ ยินยอมใหใชสถานที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญ โดยให
เจาของรานหรือเจาของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม และใหมี
พยานลงชื่อรับรองอยางนอย
1 คน

1

0

ฉบับ

-

- 17 ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

4) สําเนาทะเบียนบานที่แสดง ใหเห็นวาผูใหความยินยอม
เปนเจาบานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมีผูใหความ
ยินยอมเปนผูเชา หรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผูเปน
เจาของกรรมสิทธิ์เปนผูให
ความยินยอม พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

-

5) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงาน แหงใหญและสถานที่สําคัญ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
พรอมลงนามรับรองเอกสาร

1

0

ฉบับ

-

6) หนังสือมอบอํานาจ ติด
อากรแสตมป 10 บาท (ถามี)

1

0

ฉบับ

-

7) สําเนาบัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

-

- 18 ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

8) สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผู
จําหนายหรือใหเชาสินคา
ดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์
ของสินคาที่ขายหรือใหเชา
หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากร หรือ
หลักฐานการซื้อขายจาก
ตางประเทศ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย
หรือใหเชา แผนซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน
แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือ
แผนวีดีทัศนระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง)

9) หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของ แหลงที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน
หรือ อาจมาพบเจาหนาที่
เพื่อทําบันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนพรอม
แสดงหลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุนก็ได

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอัญ
มณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญมณี)

10) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจง การประกอบอาชีพหุนสวน
จําพวกไมจํากัดความรับผิด
หรือกรรมการผูมีอํานาจของ
หางหุนสวนหรือบริษัท
แลวแตกรณี

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอัญ
มณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญมณี)

- 19 16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
คาธรรมเนียม 50
หมายเหตุ

บาท

-

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30
หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชหมายเหตุ
องทางการรองเรี
ยน ่ศู1นถ.พิ
ยบริษกณุารประชาชน
นักปลั10300
ดสํานัก/นายกรั
( เลขที
โลก เขตดุสิตสํากทม.
สายดฐวมนตรี
น 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

- 20 คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ จดทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
10) ประกาศกระทรวงฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี

- 21 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : ารจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 11:24
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2) ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว
มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจ 30 นาที
สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน
เอกสาร
พิจารณาเอกสาร/

หมายเหตุ

- 22 รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับ 5 นาที
กองคลัง อบต.ภารแอน
เอกสาร
ชําระคาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจด 15 นาที
สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน
ทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ เอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

หมายเหตุ

-

60 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูรับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการใน
ประเทศ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

- 23 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

2) สําเนาทะเบียนบาน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาทะเบียนบาน
ของผูรับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการใน
ประเทศ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย
(แบบ ทพ.)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

2) หนังสือใหความยินยอมใหใช สถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ
โดยใหเจาของรานหรือ
เจาของกรรมสิทธิ์ลงนาม
และใหมีพยานลงชื่อรับรอง
อยางนอย 1 คน

1

0

ฉบับ

-

3) สําเนาทะเบียนบานที่แสดง ใหเห็นวาผูใหความยินยอม
เปนเจาบานหรือผูขอเลขที่
บาน หรือสําเนาสัญญาเชา
โดยมีผูใหความยินยอมเปนผู
เชา หรือเอกสารสิทธิ์อยาง
อื่นที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์
เปนผูใหความยินยอม พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

-

- 24 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

4) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงาน แหงใหญและสถานที่สําคัญ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
พรอมลงนามรับรองเอกสาร

0

1

ฉบับ

-

5) สําเนาเอกสารแสดงการจด ทะเบียนเปนนิติบุคคล ซึ่งมี
รายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุที่
ประสงค ทุน ที่ตั้งสํานักงาน
รายชื่อกรรมการ และ
อํานาจกรรมการ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

(หากเปนเอกสารที่ทํา
ขึ้นในตางประเทศ
จะตองมีคํารับรองของ
โนตารีพับลิคหรือบุคคล
ซึ่งกฎหมายของ
ประเทศนั้นๆ ตั้งใหเปน
ผูมีอํานาจรับรอง
เอกสารพรอมดวยคํา
รับรองของเจาหนาที่
กงสุลหรือสถานทูตไทย)

6) หนังสือแตงตั้งผูรับผิดชอบ ดําเนินกิจการในประเทศไทย

1

0

ฉบับ

(หากเปนเอกสารที่ทํา
ขึ้นในตางประเทศ
จะตองมีคํารับรองของ
โนตารีพับลิคหรือบุคคล
ซึ่งกฎหมายของ
ประเทศนั้นๆ ตั้งใหเปน
ผูมีอํานาจรับรอง
เอกสารพรอมดวยคํา
รับรองของเจาหนาที่
กงสุลหรือสถานทูตไทย)

7) ใบอนุญาตทํางานของ
ผูรับผิดชอบดําเนินกิจการ
ในประเทศไทย (กรณีเปน
บุคคลตางดาว)

1

0

ฉบับ

-

-

- 25 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

8) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว หรือหนังสือ
รับรองการใชสิทธิตาม
สนธิสัญญา (ถามี)

1

0

ฉบับ

-

9) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากรแสตมป 10
บาท

-

1

0

ฉบับ

-

10) สําเนาบัตรประจําตัวของ
ผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

11) สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ

-

0

1

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย
หรือใหเชา แผนซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน
แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือ
แผนวีดีทัศนระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง)

หนังสือรับรองใหเปนผู
จําหนายหรือใหเชาสินคา
ดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์
ของสินคาที่ขายหรือใหเชา
หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร หรือ
หลักฐานการซื้อขายจาก
ตางประเทศ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

- 26 ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

12) หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน
หรือ อาจมาพบเจาหนาที่
เพื่อทําบันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนพรอม
แสดงหลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุนก็ได

หมายเหตุ
(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอัญ
มณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญมณี)

13) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจง การประกอบอาชีพหุนสวน
จําพวกไมจํากัดความรับผิด
หรือกรรมการผูมีอํานาจของ
หางหุนสวนหรือบริษัท
แลวแตกรณี

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอัญ
มณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญมณี)

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
คาธรรมเนียม 50
หมายเหตุ

บาท

-

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30
หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

- 27 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

- 28 คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ จดทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

- 29 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 13:18
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งไดจดทะเบียนไวแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2) ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว
มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

- 30 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจ 30 นาที
เอกสาร
พิจารณาเอกสาร/
แจงผล
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับ 5 นาที
เอกสาร
ชําระคาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจด 15 นาที
ทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ เอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

กองคลัง อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

60 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูประกอบพาณิชย
กิจ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

- 31 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

2) สําเนาทะเบียนบาน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาทะเบียนบาน
ของผูประกอบพาณิชย
กิจ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย
(แบบ ทพ.)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
-

หมายเหตุ

2) (ตนฉบับ) หนังสือใหความ ยินยอมใหใชสถานที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญ โดยให
เจาของรานหรือเจาของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม และใหมี
พยานลงชื่อรับรองอยางนอย
1 คน

1

0

ฉบับ

(กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปนเจา
บาน)

3) สําเนาทะเบียนบานที่แสดง ใหเห็นวาผูใหความยินยอม
เปนเจาบานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมีผูใหความ
ยินยอมเปนผูเชา หรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผูเปน
เจาของกรรมสิทธิ์เปนผูให
ความยินยอม พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

(กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปนเจา
บาน)
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4) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานที่สําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขป พรอม
ลงนามรับรองเอกสาร

-

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
-

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากรแสตมป 10
บาท

-

0

1

ฉบับ

-

6) สําเนาบัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

-

7) ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับ
จริง)

1

0

ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม (ครั้งละ)
คาธรรมเนียม 20
หมายเหตุ

บาท

-

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30
หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

- 33 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

- 34 คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ จดทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
3) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

- 35 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือ
ประชาชน 22/07/2015 13:31
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งไดจดทะเบียนไวแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคํา
ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2) . ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

- 36 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจ 30 นาที
เอกสาร
พิจารณาเอกสาร/
แจงผล
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับ 5 นาที
เอกสาร
ชําระคาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจด 15 นาที
ทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ เอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

กองคลัง อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

60 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตรประจําตัว
ของหุนสวนผูจัดการ
พรอมลงนามสําเนา
รับรองถูกตอง)

- 37 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

2) สําเนาทะเบียนบาน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาทะเบียนบาน
ของหุนสวนผูจัดการ
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
-

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
-

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณีแกไข
เพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงาน
แหงใหญ)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย
(แบบ ทพ.)
2) ใบทะเบียนพาณิชย (ตนฉบับ)
3) สัญญาหรือขอตกลงแกไข
ของหางหุนสวนสามัญ หรือ
คณะบุคคล หรือกิจการรวม
คานฉบับ) หนังสือใหความ
4) (ต
ยินยอมใหใชสถานที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญ โดยให
เจาของรานหรือเจาของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม และใหมี
พยานลงชื่อรับรองอยางนอย
1 คน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

หมายเหตุ

- 38 ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

5) สําเนาทะเบียนบานที่แสดง ใหเห็นวาผูใหความยินยอม
เปนเจาบานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมีผูใหความ
ยินยอมเปนผูเชา หรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผูเปน
เจาของกรรมสิทธิ์เปนผูให
ความยินยอม พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0
1
ฉบับ
(กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปนเจา
บาน)

6) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานที่สําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขป พรอม
ลงนามรับรองเอกสาร

-

1

0

ฉบับ

7) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากรแสตมป 10
บาท

-

1

0

ฉบับ

8) สําเนาบัตรประจําตัวของ
ผูรับมอบอํานาจ (ถามี)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมครั้งละ
คาธรรมเนียม 20
หมายเหตุ
2)

บาท

-

คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30
หมายเหตุ

-

บาท

-

-

- 39 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

- 40 คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด
และบริษัทมหาชนจํากัด
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด และ
บริษัทมหาชนจํากัด
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ จดทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น

- 41 8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และหางหุนสวนจํากัด) บริษัท
จํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 14:09
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งไดจดทะเบียนไวแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคํา
ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2) . ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

- 42 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจ 30 นาที
เอกสาร
พิจารณาเอกสาร/
แจงผล
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับ 5 นาที
เอกสาร
ชําระคาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจด 15 นาที
ทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ เอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

กองคลัง อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

60 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
จดทะเบียน พรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง)

- 43 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

2) สําเนาทะเบียนบาน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาทะเบียนบาน
ของผูขอจดทะเบียน
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา
(แบบ ทพ.)
2) สําเนาหนังสือรับรองการจด กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ทะเบียนของหางหุนสวน
หรือบริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงคตามที่ขอจด
ทะเบียน พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
3) ใบทะเบียนพาณิชย(ฉบับจริง) กรมพัฒนาธุรกิจการคา
4) (ตนฉบับ) หนังสือใหความ ยินยอมใหใชสถานที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญ โดยให
เจาของรานหรือเจาของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม และใหมี
พยานลงชื่อรับรองอยางนอย
1 คน

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
0

1

ฉบับ

-

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

-

หมายเหตุ

- 44 ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

5) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงให เห็นวาผูใหความยินยอมเปน
เจาบานหรือสําเนาสัญญาเชา
โดยมีผูใหความยินยอมเปนผู
เชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอื่น
ที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความยินยอม พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0
1
ฉบับ
(กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปนเจา
บาน)

6) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานที่สําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขป พรอม
ลงนามรับรองเอกสาร

-

1

0

ฉบับ

7) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากรแสตมป 10
บาท

-

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

8) สําเนาบัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

-

- 45 ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

9) สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผู
จําหนายหรือใหเชาสินคา
ดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์
ของสินคาที่ขายหรือใหเชา
หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากร หรือ
หลักฐานการซื้อขายจาก
ตางประเทศ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง/1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม
10) หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของ แหลงที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน
หรือ อาจมาพบเจาหนาที่
เพื่อทําบันทึกถอยคําเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงของแหลงที่มาของ
เงินทุนพรอมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได
11) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจง การประกอบอาชีพหุนสวน
จําพวกไมจํากัดความรับผิด
หรือกรรมการผูมีอํานาจของ
หางหุนสวนหรือบริษัท
แลวแตกรณี

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0
1
ฉบับ
(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย
หรือใหเชา แผนซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน
แผนวีดิทัศน ดีวีดี
หรือแผนวีดีทัศนระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอัญ
มณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญมณี)

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอัญ
มณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญมณี)

- 46 16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมครั้งละ
คาธรรมเนียม 20
หมายเหตุ

บาท

-

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30
หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

- 47 คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ จดทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

- 48 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน
22/07/2015 13:37
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งไดจดทะเบียนไวแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคํา
ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2) ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

- 49 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจ 30 นาที
เอกสาร
พิจารณาเอกสาร/
แจงผล
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับ 5 นาที
เอกสาร
ชําระคาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจด 15 นาที
ทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ เอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

กองคลัง อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

60 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูรับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการใน
ประเทศ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)

- 50 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

2) สําเนาทะเบียนบาน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาทะเบียนบาน
ของผูรับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการใน
ประเทศ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา
(แบบ ทพ.)
2) ใบทะเบียนพาณิชย(ฉบับจริง) กรมพัฒนาธุรกิจการคา
3) สําเนาหนังสือแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดําเนินกิจการ
ในประเทศ กรณีนิติบุคคล
ตางประเทศขอเปลี่ยนแปลง
ผูจัดการสาขาในประเทศไทย
พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
4) สําเนาหนังสือสําคัญแสดง กรมการปกครอง
การเปลี่ยนชื่อตัวและหรือ
ชื่อสกุล (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
1
0

0
1

ฉบับ
ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

หมายเหตุ

- 51 ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

5) (ตนฉบับ) หนังสือใหความ ยินยอมใหใชสถานที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญ โดยให
เจาของรานหรือเจาของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม และใหมี
พยานลงชื่อรับรองอยางนอย
1 คนกรรมสิทธิ์ลงนาม และ
ใหมีพยานลงชื่อรับรองอยาง
นอย 1 คน
6) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงให เห็นวาผูใหความยินยอมเปน
เจาบานหรือสําเนาสัญญาเชา
โดยมีผูใหความยินยอมเปนผู
เชา หรือเอกสารสิทธิ์อยาง
อื่นที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์
เปนผูใหความยินยอม พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
-

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(ใชในกรณีแกไข
เพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงาน
แหงใหญ)

7) แผนที่แสดงสถานที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญและ
สถานที่สําคัญบริเวณ
ใกลเคียงโดยสังเขป พรอม
ลงนามรับรองเอกสาร

-

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณีแกไข
เพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงาน
แหงใหญ)

8) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากรแสตมป 10
บาท

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

9) สําเนาบัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

- 52 16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมครั้งละ
คาธรรมเนียม 20
หมายเหตุ

-

คาธรรมเนียม 30
หมายเหตุ

บาท
บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

- 53 คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอ
จดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ จดทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น

- 54 8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 09:43
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไว ตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เชน
ขาดทุน ไมประสงคจะประกอบการคาตอไป เจาของสถานที่เรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชา หรือเลิกหางหุนสวน
บริษัท ใหยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเอง เชน วิกลจริต ตาย สาบสูญ
เปนตน ใหผูที่มีสวนไดเสียตามกฎหมาย เชน สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นได โดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิก
พรอมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง เชน ใบมรณ
บัตร คําสั่งศาล เปนตน
3) ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นแทน
ก็ได
4) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการใน
คําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th

- 55 หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจ 30 นาที
เอกสาร
พิจารณาเอกสาร/
แจงผล
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับ 5 นาที
เอกสาร
ชําระคาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจด 15 นาที
ทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ เอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

กองคลัง อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

60 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ

- 56 15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที่ยื่นคํา
ขอแทน พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา
(แบบ ทพ.)
2) ใบทะเบียนพาณิชย(ฉบับจริง) กรมพัฒนาธุรกิจการคา
3) สําเนาใบมรณบัตรของผู
กรมการปกครอง
ประกอบพาณิชยกิจ (กรณี
ถึงแกกรรม) โดยใหทายาทที่
ยื่นคําขอเปนผูลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
1
0

0
1

ฉบับ
ฉบับ

-

4) สําเนาหลักฐานแสดงความ กรมการปกครอง
เปนทายาทของผูลงชื่อแทน
ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึง
แกกรรม พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

0

1

ฉบับ

-

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากรแสตมป 10
บาท

1

0

ฉบับ

-

-

หมายเหตุ

- 57 รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

ที่

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

6) สําเนาบัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0
1
ฉบับ
-

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
คาธรรมเนียม 20
หมายเหตุ

บาท

-

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30
หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

- 58 คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอ
จดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ จดทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น

- 59 8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน
23/07/2015 10:05
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไว ตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เชน
ขาดทุน ไมประสงคจะประกอบการคาตอไป เจาของสถานที่เรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชา หรือเลิกหางหุนสวน
บริษัท ใหยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเอง เชน วิกลจริต ตาย สาบสูญ
เปนตน ใหผูที่มีสวนไดเสียตามกฎหมาย เชน สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นได โดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิก
พรอมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง เชน ใบมรณ
บัตร คําสั่งศาล เปนตน
3) ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นแทน
ก็ได
4) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการใน
คําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th

- 60 หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจ 30 นาที
เอกสาร
พิจารณาเอกสาร/
แจงผล
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับ 5 นาที
เอกสาร
ชําระคาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจด 15 นาที
ทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ เอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

กองคลัง อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

60 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

- 61 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตรประจําตัว
ของหุนสวนผูจัดการ
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา
(แบบ ทพ.)
2) ใบทะเบียนพาณิชย(ฉบับจริง) กรมพัฒนาธุรกิจการคา
3) สําเนาสัญญาหรือขอตกลง ของผูเปนหุนสวนทุกคน ให
เลิกหางหุนสวน คณะบุคคล
หรือกิจการรวมคา พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
4) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากรแสตมป 10
บาท

-

5) สําเนาบัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
1
0

0
1

ฉบับ
ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

หมายเหตุ

- 62 16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
คาธรรมเนียม 20
หมายเหตุ

บาท

-

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30
หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

- 63 คูมือสําหรับประชาชน : คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวน
จํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอ
จดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน
จํากัด
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ จดทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499

- 64 6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัดและ
บริษัทมหาชนจํากัด อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 10:34
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไว ตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เชน
ขาดทุน ไมประสงคจะประกอบการคาตอไป เจาของสถานที่เรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชา หรือเลิกหางหุนสวน
บริษัท ใหยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเอง เชน วิกลจริต ตาย สาบสูญ
เปนตน ใหผูที่มีสวนไดเสียตามกฎหมาย เชน สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นได โดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิก
พรอมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง เชน ใบมรณ
บัตร คําสั่งศาล เปนตน
3) ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นแทน
ก็ได
4) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการใน
คําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน

- 65 5) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจ 30 นาที
เอกสาร
พิจารณาเอกสาร/
แจงผล
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับ 5 นาที
เอกสาร
ชําระคาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจด 15 นาที
ทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ เอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

กองคลัง อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

60 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ

- 66 15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูขอจด
ทะเบียน พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)

2) สําเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(สําเนาทะเบียนบาน
ของผูขอจดทะเบียน
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา
(แบบ ทพ.)
2) สําเนาหนังสือรับรองการจด กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ทะเบียนเลิกของหางหุนสวน
หรือบริษัท พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
3) ใบทะเบียนพาณิชย
4) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากรแสตมป 10
บาท

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
-

5) สําเนาบัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
0

1

ฉบับ

-

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

หมายเหตุ

- 67 16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
คาธรรมเนียม 20
หมายเหตุ

บาท

-

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30
หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

- 68 คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอ
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ จดทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถิ่น

- 69 8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน
23/07/2015 10:29
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไว ตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เชน
ขาดทุน ไมประสงคจะประกอบการคาตอไป เจาของสถานที่เรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชา หรือเลิกหางหุนสวน
บริษัท ใหยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเอง เชน วิกลจริต ตาย สาบสูญ
เปนตน ใหผูที่มีสวนไดเสียตามกฎหมาย เชน สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นได โดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิก
พรอมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง เชน ใบมรณ
บัตร คําสั่งศาล เปนตน
3) ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นแทน
ก็ได
4) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการใน
คําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th

- 70 หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
นายทะเบียนตรวจ 30 นาที
เอกสาร
พิจารณาเอกสาร/
แจงผล
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่การเงินรับ 5 นาที
เอกสาร
ชําระคาธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจด 15 นาที
ทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ เอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

กองคลัง อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

สํานักงานปลัด อบต.ภารแอน

-

60 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ

- 71 15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูรับผิดชอบ
ดําเนินการในประเทศ
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย
(แบบ ทพ.)
2) ใบทะเบียนพาณิชย
3) หนังสือรับฝากบัญชีและ
เอกสารประกอบการลงบัญชี
4) สําเนาเอกสารการสั่งเลิก
ประกอบกิจการในประเทศ
พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
-

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
-

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากรแสตมป 10
บาท

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

0

ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

6) สําเนาบัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

หมายเหตุ

- 72 16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
คาธรรมเนียม 20
หมายเหตุ

บาท

-

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30
หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

- 73 คูมือสําหรับประชาชน : การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ รับแจง
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ :บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 11:06
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

- 74 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเขาศึกษาใน
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ป) หรือจะรับเด็กที่มีอายุ
ยางเขาปที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ป) ที่อยูในเขตพื้นที่บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคนโดยไมมี
การสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนที่กําหนดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการไดแตหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกวาจํานวนที่กําหนดให
ใชวิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถดานวิชาการไดตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะประกาศกําหนด
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษากอนประถมศึกษาและประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาปดไวณสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา
พรอมทั้งมีหนังสือแจงใหผูปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 1 ป
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนให
ผูปกครองทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายนของปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน
หมายเหตุ 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
ผูปกครองยื่นเอกสาร 1 วัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เอกสาร
หลักฐานการสมัคร
อบต.ภารแอน
เพื่อสงเด็ก
เขาเรียนใน
สถานศึกษาตามวัน
เวลาและสถานที่ที่
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด
2) การพิจารณา

การพิจารณารับเด็ก
เขาเรียน

รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

8 วัน

7 วัน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.ภารแอน

หมายเหตุ

(ระยะเวลา : ภายใน 7
วันนับจากวันปดรับ
สมัคร)

- 75 14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

1) สูติบัตรนักเรียนผูสมัคร

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูรับผิดชอบ
ดําเนินการในประเทศ
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

2) ทะเบียนบานของนักเรียน
บิดามารดาหรือผูปกครอง

-

1

1

ฉบับ

(บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของนักเรียน
ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)

3) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)

-

1

1

ฉบับ

-

4) รูปถายของนักเรียนผูสมัคร ขนาดตามที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือสถานศึกษา
กําหนด

3

0

ฉบับ

-

- 76 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

5) กรณีไมมีสูติบัตร

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
-

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีไมมีสูติบัตรใหใช
เอกสารดังตอไปนี้แทน
(1) หนังสือรับรองการ
เกิดหรือหลักฐานที่ทาง
ราชการออกใหใน
ลักษณะเดียวกัน
(2) หากไมมีเอกสาร
ตาม (1) ใหบิดามารดา
หรือผูปกครองทํา
บันทึกแจงประวัติ
บุคคลตามแบบฟอรม
ที่ทางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนด
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

ไมมี
16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม หมายเหตุ

-

บาท

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

- 77 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คูมือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
-

- 78 คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ รับแจง
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ :บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส อบต.ภารแอน สําเนาคูมือประชาชน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

- 79 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่น
คําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยู กรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะ
มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
1. หลักเกณฑ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูที่มี
ปญหาซ้ําซอน หรือผูที่อยูอาศัย อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับ
การพิจารณากอน
2. วิธีการ
(1) ผูปวยเอดส ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ ที่ทําการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดวยตนเองหรือ มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
(2) ผูปวยเอดส ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ ที่ทําการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดวยตนเองหรือ มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
(3) กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู ถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบ ตองไปยื่นความ
ประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม
หมายเหตุ 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
ผูที่ประสงคจะขอรับ 45 นาที
สวนสวัสดิการสังคม อบต.ภาร เอกสาร
การสงเคราะหหรือ
แอน
ผูรับมอบอํานาจยื่น
คําขอพรอมเอกสาร
หลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบ
คํารองขอลงทะเบียน
และเอกสาร
หลักฐานประกอบ

- 80 รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
2) การพิจารณา
ออกใบนัดหมาย
15 นาที
สวนสวัสดิการสังคม อบต.ภารแอน ตรวจสภาพความ
เปนอยู และคุณสมบัติ

หมายเหตุ

3) การพิจารณา

ตรวจสภาพความ
3 วัน
เปนอยูและคุณสมบัติ
ของผูที่ประสงครับ
การสงเคราะห

สวนสวัสดิการสังคม อบต.ภารแอน (ระยะเวลา : ไมเกิน 3
วัน นับจากไดรับคําขอ)

4) การพิจารณา

จัดทําทะเบียน
2 วัน
ประวัติพรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอ
ผูบริหารพิจารณา

สวนสวัสดิการสังคม อบต.ภารแอน (ระยะเวลา : ไมเกิน 2
วัน นับจากการออก
ตรวจสภาพความ
เปนอยู)

5) การพิจารณา

จัดทําทะเบียน
7 วัน
ประวัติพรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอ
ผูบริหารพิจารณา

สวนสวัสดิการสังคม อบต.ภารแอน (1.ระยะเวลา : ไมเกิน
7 วัน นับแตวันที่ยื่นคํา
ขอ
2. ผูรับผิดชอบ คือ
ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. กรณีมีขอขัดของ
เกี่ยวกับการพิจารณา
ไดแก สภาพความ
เปนอยู คุณสมบัติ
หรือขอจํากัดดาน
งบประมาณจะแจง
เหตุขัดของที่ไมสามารถ
ใหการสงเคราะหใหผู
ขอทราบไมเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด
)

รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

13 วัน

- 81 14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา

1

1

ฉบับ

-

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

1) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผานธนาคาร)

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
1
ฉบับ
(กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)

2) หนังสือมอบอํานาจ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

3) บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐ ที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

- 82 รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

ที่

4) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
-

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
1
ฉบับ
(กรณีผูประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคารของผูรับมอบ
อํานาจ)

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) 19. หมายเหตุ
-

- 83 คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ ขึ้นทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2552
6. ระดับผลกระทบ :บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือ
ประชาชน 23/07/2015 11:26
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

- 84 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป
และมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด
1. หลักเกณฑ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลภารแอนตามทะเบียนบาน
(3) มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคการบริหาร
สวนตําบลภารแอน
(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยู
ในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา
หรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวย
เอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2. ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) รับเงินสดดวยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
(2) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่
ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
3. วิธีการ
(1) ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอ
องคการบริหารสวนตําบลภารแอน ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลภารแอน
ประกาศกําหนดดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการได
(2) กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมา ให
ถือวาเปนผูไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
(3) กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองไปแจงตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตน ยายไป
หมายเหตุ -

- 85 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
ผูที่ประสงคจะขอรับ 20 นาที
สวนสวัสดิการสังคม อบต.ภารแอน เอกสาร
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ในปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพรอม
เอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบ
คํารองขอลงทะเบียน
และเอกสาร
หลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียน 10 นาที
ตามแบบยื่นคําขอ
ลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือ
ผูรับมอบอํานาจ

รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

หมายเหตุ

สวนสวัสดิการสังคม อบต.ภารแอน -

30 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

- 86 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1

1

หมายเหตุ

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

1) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
พรอมสําเนา

-

2) หนังสือมอบอํานาจ

-

3) บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ
4) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ

1

1

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม หมายเหตุ

-

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
1
ฉบับ
(กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพ ผูประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)
1
0
ฉบับ
(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

บาท

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

ฉบับ

(กรณีผูขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพ ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคารของผูรับ
มอบอํานาจ)

- 87 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
19. หมายเหตุ
-

- 88 คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ ขึ้นทะเบียน
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ :บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือ
ประชาชน 23/07/2015 11:20
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

- 89 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา หรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนด
1. หลักเกณฑ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลภารแอนตามทะเบียนบาน
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ
2. ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเอง หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี
3. วิธีการ
(1) คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป ใหคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการ ผูแทน
โดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคการ
บริหารสวนตําบลภารแอน ณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องคการบริหารสวนตําบลภารแอน
ประกาศกําหนด
(2) กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมา ใหถือ
วาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว
(3) กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายที่อยู และยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการ
ตองไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
หมายเหตุ -

- 90 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
ผูที่ประสงคจะขอรับ 20 นาที
สวนสวัสดิการสังคม อบต.ภารแอน เอกสาร
เบี้ยความพิการใน
ปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอ พรอม
เอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบ
คํารองขอลงทะเบียน
และเอกสาร
หลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียน 10 นาที
ตามแบบยื่นคําขอ
ลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน

รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

หมายเหตุ

สวนสวัสดิการสังคม อบต.ภารแอน -

30 นาที

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

1) บัตรประจําตัวคนพิการตาม กฎหมายวาดวย การ
สงเสริมการคุณภาพชีวิตคน
พิการพรอมสําเนา

1

1

ฉบับ

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา

1

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

หมายเหตุ
-

- 91 15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

1) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พรอมสําเนา

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
-

2) บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของผูดูแลคน
พิการ ผูแทนโดยชอบธรรม
ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแต
กรณี
3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนาของผูดูแลคน
พิการ ผูแทนโดยชอบธรรม
ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแต
กรณี

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม หมายเหตุ

-

บาท

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
1
ฉบับ
(กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ย
ความพิการประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผานธนาคาร)
1

1

ฉบับ

(กรณียื่นคําขอแทน)

1

1

ฉบับ

(กรณีที่คนพิการเปน
ผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดย
ชอบ คนเสมือนไร
ความสามารถ หรือคน
ไรความสามารถ ให
ผูแทนโดยชอบธรรม ผู
พิทักษ หรือผูอนุบาล
แลวแตกรณีการยื่นคํา
ขอแทนตองแสดง
หลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว)

- 92 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
19. หมายเหตุ
-

- 93 คูมือสําหรับประชาชน : การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
2) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภารแอน เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย พ.ศ. 2557
6. ระดับผลกระทบ :บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ อบต.ภาร
แอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 11:36
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

- 94 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวย
การปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย เวน
แต เปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือ
เปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการ
เลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และการ
โฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม เพื่อใหทราบชื่อเจาของผูครอบครองอาคาร
ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือขอความอื่นเกี่ยวกับการเขาไปและออกจากอาคาร
กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยูดวย จะตองขอ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ดวยเชนกัน
การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการรับอนุญาต เจา
พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือ
ภาพนั้นภายในเวลาที่กําหนด และหากเปนกรณีที่มีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือลาง
ขอความ หรือภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวใน
ที่สาธารณะ ในกรณีดังตอไปนี้
1. ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอายุ
3. ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความ หรือภาพที่ใชในการโฆษณา หรือ
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายใด ตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลว อาทิ การขออนุญาตเลนการพนัน
การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เปนตน

- 95 4. ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณา ตองไมอยูในบริเวณที่หามติดตั้งปายโฆษณา ซึ่งไดแก บริเวณ
ครอมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน
สวนหยอม สวนธารณะ ถนน ตนไม และเสาไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการติดตั้งเพื่อพระราชพิธี รัฐพิธี
หรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ ตองแสดงเขตทองที่ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาต และ
ตองกําหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใตหลักเกณฑดังนี้
1) การโฆษณาที่เปนการคา ครั้งละไมเกิน 60 วัน
2) การโฆษณาที่ไมเปนการคา ครั้งละไมเกิน 30 วัน
หมายเหตุ 1. เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาที่ โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ป ที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย
การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาพันบาท
2. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอม
กําหนดระยะเวลาให ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอ จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
4. กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารอง ขอความ หรือภาพในแผนประกาศ
หรือแผนปลิว หรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอน จะแจงเหตุขัดของหรือ
เหตุผลที่ไมสามารถออกหนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตรวจพบขอขัดของ แตจะไม
เกิน 7 วัน
5. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา
10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

- 96 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
ผูยื่นคําขอยื่นคํารอง 4 ชั่วโมง สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เอกสาร
ขออนุญาต พรอม
อบต.ภารแอน
เอกสารหลักฐาน
เพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบ
2) การพิจารณา

เสนอเรื่องใหเจา
พนักงานทองถิ่น
หรือพนักงาน
เจาหนาที่ผูมีอํานาจ
อนุญาตไดพิจารณา

1 วัน

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต.ภารแอน

3) การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสือ 5 วัน
อนุญาต

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต.ภารแอน

รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

หมายเหตุ

7 วัน

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูยื่นคํารอง
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
-

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผูยื่นคํารองเปน
บุคคลธรรมดา และยื่น
คํารองดวยตนเอง)

- 97 15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

1) แบบคํารองขออนุญาต
โฆษณา (แบบ ร.ส.1)
2) แผนผังแสดงเขตที่จะปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือ
ใบปลิว

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
2

0

ชุด

-

หมายเหตุ

3) ตัวอยางของแผนประกาศ
หรือใบปลิวที่จะโฆษณา
4) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูขออนุญาต
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5) หนังสือมอบอํานาจใหทํา
การแทน พรอมปดอากร
แสตมป

-

2

0

ชุด

-

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารองเปน
บุคคลธรรมดา แตมอบ
ใหบุคคลอื่นยื่นคํารอง
(กรณีผูยื่นคํารองเปน
บุคคลธรรมดา แตมอบ
ใหบุคคลอื่นยื่นคํารอง
แทน)

6) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูยื่นแทน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารองเปน
บุคคลธรรมดา แตมอบ
ใหบุคคลอื่นยื่นคํารอง
แทน)

7) สําเนาหลักฐานหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซึ่งผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลรับรองสําเนา
ถูกตอง และประทับตรานิติ
บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีผูยื่นคํารองเปน
นิติบุคคล และผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูยื่นคํารอง
ดวยตนเอง)
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0
1
ฉบับ
(กรณีผูยื่นคํารองเปน
นิติบุคคล และผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูยื่นคํารอง
ดวยตนเอง)

8) สําเนาหลักฐานแสดงการ
เปนผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคล พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง และ
ประทับตรานิติบุคคล

-

9) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติบุคคล ผูยื่น
คํารอง พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารองเปน
นิติบุคคล และผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูยื่นคํารอง
ดวยตนเอง)

10) สําเนาหลักฐานหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซึ่งผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลรับรองสําเนา
ถูกตอง และประทับตรานิติ
บุคคล

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารองเปน
นิติบุคคล และผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารองแทน)

11) สําเนาหลักฐานแสดงการ
เปนผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคล พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง และ
ประทับตรานิติบุคคล

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารองเปน
นิติบุคคล และผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารองแทน)

12) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติบุคคลผูมอบ
อํานาจ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารองเปน
นิติบุคคล และผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารองแทน)

- 99 รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

ที่

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

13) หนังสือมอบอํานาจใหทํา
การแทน พรอมปดอากร
แสตมป

-

14) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ ผูยื่นคํารองแทน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
(กรณีผูยื่นคํารองเปน
นิติบุคคล และผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารองแทน)
0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารองเปน
นิติบุคคล และผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารองแทน)

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เปนการคา
คาธรรมเนียม 200
หมายเหตุ

บาท

-

2) คาธรรมเนียม หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆ ที่ไมเปนการคา
คาธรรมเนียม 100
หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบฟอรม รส.1
19. หมายเหตุ
-

- 100 คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ :บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนา
คูมือประชาชน 23/07/2015 13:37
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

- 101 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ วิธีการ
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถิ่น
นั้น) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตาม
แบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลภารแอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2557 ณ สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม อบต.ภารแอน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภารแอน เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2557)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ
(4) อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่องคการบริหาร
สวนตําบลภารแอน กําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภารแอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2557
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
ผูขอรับใบอนุญาตยื่น 15 นาที
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เอกสาร
คําขอรับใบอนุญาต
อบต.ภารแอน
ประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (แตละ
ประเภทกิจการ)
พรอมหลักฐานที่
อบต.ภารแอน กําหนด

- 102 รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
2) การตรวจสอบ
เจาหนาที่ตรวจสอบ 1 ชั่วโมง สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (หากผูขอใบอนุญาตไม
เอกสาร
ความถูกตองของคํา
อบต.ภารแอน
แกไขคําขอหรือไมสง
ขอ และความ
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนของเอกสาร
ครบถวน ตามที่กําหนด
หลักฐานทันที
ในแบบบันทึกความ
กรณีไมถูกตอง/
บกพรองใหเจาหนาที่
ครบถวน เจาหนาที่
สงคืนคําขอและเอกสาร
แจงตอผูยื่นคําขอให
พรอมแจงเปนหนังสือ
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ถึงเหตุแหงการคืนดวย
ดําเนินการ หากไม
และแจงสิทธิในการ
สามารถดําเนินการได
อุทธรณ (อุทธรณตาม
ในขณะนั้น ใหจัดทํา
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
บันทึกความบกพรอง
ราชการทางปกครอง
และรายการเอกสาร
พ.ศ. 2539)
หรือหลักฐานยื่น
)
เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
โดยใหเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอลงนามไว
ในบันทึกนั้นดวย

- 103 รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
3) การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจ
20 วัน
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กฎหมายกําหนดภายใน
สถานที่ดาน
อบต.ภารแอน
30 วัน นับแตวันที่
สุขลักษณะ
เอกสารถูกตองและ
กรณีถูกตองตาม
ครบถวน
หลักเกณฑดาน
(ตาม พ.ร.บ. การ
สุขลักษณะ เสนอ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
พิจารณาออก
มาตรา 56 และ
ใบอนุญาต
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
กรณีไมถูกตอง
ราชการทางปกครอง
ตามหลักเกณฑดาน
(ฉบับที่ 2)
สุขลักษณะ แนะนํา
พ.ศ. 2557))
ใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ

- 104 รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
4)
การแจงคําสั่งออก 8 วัน
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (ในกรณีที่เจาพนักงาน
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อบต.ภารแอน
ทองถิ่น ไมอาจออก
อนุญาต
ใบอนุญาตหรือยังไม
1. กรณีอนุญาต
อาจมีคําสั่งไมอนุญาต
มีหนังสือแจงการ
ไดภายใน 30 วัน นับ
อนุญาตแกผูขอ
แตวันที่เอกสารถูกตอง
อนุญาตทราบเพื่อมา
และครบถวน ใหแจง
รับใบอนุญาตภายใน
การขยายเวลาใหผูขอ
ระยะเวลาที่อบต.
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
ภารแอนกําหนด
จนกวาจะพิจารณาแลว
หากพนกําหนดถือวา
เสร็จ พรอมสําเนาแจง
ไมประสงคจะรับ
สํานัก ก.พ.ร. ทราบ)
ใบอนุญาต เวนแตจะ
มีเหตุหรือขอแกตัว
อันสมควร
2. กรณีไม
อนุญาตแจงคําสั่งไม
ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (ในแตละ
ประเภทกิจการ) แกผู
ขออนุญาตทราบ
พรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณ

- 105 รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
5)
ชําระคาธรรมเนียม 1 วัน
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีไมชําระตาม
(กรณีมีคําสั่งอนุญาต)
อบต.ภารแอน
ระยะเวลาที่กําหนด
แจงใหผูขอ
จะตองเสียคาปรับ
อนุญาตมาชําระ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20
คาธรรมเนียมตาม
ของจํานวนเงินที่คาง
อัตราและระยะเวลา
ชําระ)
ที่อบต.ภารแอน
กําหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
ในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล
ภารแอน เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2557)
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

30 วัน

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
-

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0
0
1

1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

- 106 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มี
การมอบอํานาจ)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

-

1

1

ฉบับ

5) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมี อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

1) สําเนาเอกสารสิทธิ์ หรือ
สัญญาเชา หรือสิทธิอื่นใด
ตามกฎหมายในการใช
ประโยชนสถานที่ที่ใช
ประกอบกิจการในแตละ
ประเภทกิจการ

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
-

2) หลักฐานการอนุญาตตาม กฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารที่แสดงวาอาคาร
ดังกลาวสามารถใชประกอบ
กิจการตามที่ขออนุญาตได

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0
1
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

- 107 ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

3) สําเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใน
แตละประเภทกิจการ เชน
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547
พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ํา
ไทย พ.ศ. 2546 เปนตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0
1
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

4) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะ กิจการที่กฎหมายกําหนดให
มีการประเมินผลกระทบ เชน
รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
รายงานการประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ (HIA)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

5) ผลการตรวจวัดคุณภาพดาน สิ่งแวดลอม (ในแตละ
ประเภทกิจการที่กําหนด)

1

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

6) ใบรับรองแพทยและ
หลักฐานแสดงวาผานการ
อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่
เกี่ยวของกับอาหาร)

1

0

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

- 108 16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป (คิด
ตามประเภทและขนาดของกิจการ)
คาธรรมเนียม หมายเหตุ

บาท

(ตาม ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภารแอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. 2557)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภารแอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2557)
19. หมายเหตุ
-

- 109 คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ :บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อบต.ภารแอน ศุภชัย
สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 13:51
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

- 110 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ วิธีการ
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภท
กิจการ (ตามที่ระบุไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภารแอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2557) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบ กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอ
พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาต และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
กําหนด จะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระ และกรณีที่ผูประกอบการ
คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไว
ไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภารแอน เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2557)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ
(4) อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่องคการบริหาร
สวนตําบลภารแอน กําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภารแอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2557
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ

- 111 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
ผูขอรับใบอนุญาตยื่น 15 นาที
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เอกสาร
คําขอตออายุ
อบต.ภารแอน
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พรอม
หลักฐานที่อบต.ภาร
แอน กําหนด
2) การตรวจสอบ
เอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบ 1 ชั่วโมง
ความถูกตองของคํา
ขอ และความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/
ครบถวน จนท. แจง
ตอผูยื่นคําขอให
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการ หากไม
สามารถดําเนินการได
ในขณะนั้น ใหจัดทํา
บันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
โดยใหเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอลงนามไว

หมายเหตุ

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (หากผูขอตออายุ
อบต.ภารแอน
ใบอนุญาตไมแกไขคํา
ขอหรือไมสงเอกสาร
เพิ่มเติมใหครบถวน
ตามที่กําหนดในแบบ
บันทึกความบกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคําขอ
และเอกสาร พรอมแจง
เปนหนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวย และแจง
สิทธิในการอุทธรณ
(อุทธรณตาม พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539))

- 112 รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
3) การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจ
20 วัน
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กฎหมายกําหนด
สถานที่ดาน
อบต.ภารแอน
ภายใน30 วัน นับแต
สุขลักษณะ
วันที่เอกสารถูกตอง
กรณีถูกตองตาม
และครบถวน
หลักเกณฑดาน
(ตาม พ.ร.บ. การ
สุขลักษณะ เสนอ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
พิจารณาออก
มาตรา 56 และ
ใบอนุญาต
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
กรณีไมถูกตอง
ราชการทางปกครอง
ตามหลักเกณฑดาน
(ฉบับที่ 2)
สุขลักษณะ แนะนํา
พ.ศ. 2557)
ใหปรับปรุงแกไขดาน
)
สุขลักษณะ

- 113 รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
4) การแจงคําสั่งออก 8 วัน
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (ในกรณีที่เจาพนักงาน
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อบต.ภารแอน
ทองถิ่น ไมอาจออก
อนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตหรือยังไม
ใบอนุญาต
อาจมีคําสั่งไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
ไดภายใน 30 วัน นับ
มีหนังสือแจง
แตวันที่เอกสารถูกตอง
การอนุญาตแกผูขอ
และครบถวน ใหแจง
อนุญาตทราบเพื่อมา
การขยายเวลาใหผูขอ
รับใบอนุญาตภายใน
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
ระยะเวลาที่ทองถิ่น
จนกวาจะพิจารณา
กําหนด หากพน
แลวเสร็จ พรอมสําเนา
กําหนดถือวาไม
แจงสํานัก ก.พ.ร.
ประสงคจะรับ
ทราบ)
ใบอนุญาต เวนแตจะ
มีเหตุหรือขอแกตัว
อันสมควร
2. กรณีไม
อนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต
แจงคําสั่งไม
อนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพแกผูขอตอ
อายุใบอนุญาตทราบ
พรอมแจงสิทธิใน
การอุทธรณ

- 114 รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
5) ชําระคาธรรมเนียม 1 วัน
(กรณีไมชําระตาม
(กรณีมีคําสั่งอนุญาต
ระยะเวลาที่กําหนด
ตออายุใบอนุญาต)
จะตองเสียคาปรับ
แจงใหผูขอ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20
อนุญาตมาชําระ
ของจํานวนเงินที่คาง
คาธรรมเนียมตาม
ชําระ)
อัตราและระยะเวลาที่
อบต.ภารแอน
กําหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
ในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล
ภารแอน เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2557)
รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

30 วัน

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบาน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0
0

1
1

ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
-

- 115 ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มี
การมอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

5) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมี อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

1) สําเนาเอกสารสิทธิ์ หรือ
สัญญาเชา หรือสิทธิอื่นใด
ตามกฎหมายในการใช
ประโยชนสถานที่ที่ใช
ประกอบกิจการในแตละ
ประเภทกิจการ

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
-

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0
1
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

- 116 ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

2) หลักฐานการอนุญาตตาม กฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารที่แสดงวาอาคาร
ดังกลาวสามารถใชประกอบ
กิจการตามที่ขออนุญาตได

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
0
1
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

3) สําเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใน
แตละประเภทกิจการ เชน
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547
พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ํา
ไทย พ.ศ. 2546 เปนตน

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

4) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะ กิจการที่กฎหมายกําหนดให
มีการประเมินผลกระทบ เชน
รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
รายงานการประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ (HIA)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

5) ผลการตรวจวัดคุณภาพดาน สิ่งแวดลอม (ในแตละ
ประเภทกิจการที่กําหนด)

1

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

- 117 รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

ที่

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

6) ใบรับรองแพทยและ
หลักฐานแสดงวาผานการ
อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่
เกี่ยวของกับอาหาร)

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป (คิด
ตามประเภทและขนาดของกิจการ)
คาธรรมเนียม หมายเหตุ

บาท

(ตาม ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภารแอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. 2557)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภารแอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2557)
19. หมายเหตุ
-

- 118 คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีปาย
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ รับแจง
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ :บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การรับชําระภาษีปาย อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 13:32
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

- 119 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปายแสดงชื่อ
ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่น เพื่อหา
รายได โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2) แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
3) เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3)
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6) กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม
7) กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วัน นับแต
ไดรับแจง การประเมิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา
60 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510
8) กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9) พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10) ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11) หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10
แหง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
หมายเหตุ -

- 120 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
เจาของปายยื่นแบบ 1 วัน
กองคลัง อบต.ภารแอน
(ระยะเวลา : 1 วัน
เอกสาร
แสดงรายการภาษี
(ภายในเดือนมีนาคม
ปาย (ภ.ป. 1) เพื่อให
ของทุกป))
พนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน
2) การพิจารณา

พนักงานเจาหนาที่ 30 วัน
พิจารณาตรวจสอบ
รายการปาย ตาม
แบบแสดงรายการ
ภาษีปาย (ภ.ป.1)
และแจงการประเมิน
ภาษี

กองคลัง อบต.ภารแอน

(ระยะเวลา : ภายใน
30 วัน นับจากวันที่ยื่น
แสดงรายการภาษีปาย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539))

3) การพิจารณา

เจาของปายชําระภาษี 15 วัน

กองคลัง อบต.ภารแอน

(ระยะเวลา : ภายใน
15 วัน นับแตไดรับ
แจงการประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน
จะตองชําระเงินเพิ่ม
ตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนด))

รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

46 วัน

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

- 121 15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐพรอมสําเนา

1

1

ฉบับ

(พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา

1

1

ฉบับ

(พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

1) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือ แสดงปาย รายละเอียด
เกี่ยวกับปาย วัน เดือน ป ที่
ติดตั้งหรือแสดง

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
ชุด
-

2) หลักฐานการประกอบกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคา
สําเนาทะเบียนพาณิชย
สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

0

1

ชุด

-

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา
4) สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษี ปาย (ถามี)
5) หนังสือมอบอํานาจ (กรณี มอบอํานาจใหดําเนินการ
แทน)

1

1

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

หมายเหตุ

- 122 16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4)
19. หมายเหตุ
-

- 123 คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ รับแจง
5.: กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ :บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0

นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอมากที่สุด

0

จํานวนคําขอนอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.ภารแอน ศุภชัย สําเนาคูมือประชาชน
23/07/2015 11:42
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 0 4370 6050 เว็บไซต www.phan-aen.go.th (โปรดติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ : เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

-

- 124 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางอยางอื่นนั้น โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอนและ
วิธีการชําระภาษี
2) แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2
3) เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6) เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน กรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษี
เกินเวลาที่กําหนด จะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7) กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นได ภายใน 15 วัน
นับแตไดรับแจงการประเมิน โดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่
เจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9)
8) กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9) พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10) ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11) จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
หมายเหตุ -
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รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1) การตรวจสอบ
เจาของทรัพยสินยื่น 1 วัน
กองคลัง อบต.ภารแอน
เอกสาร
แบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
เพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสาร
2) การพิจารณา

พนักงานเจาหนาที่ 30 วัน
พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดง
รายการทรัพยสิน
(ภ.ร.ด.2) และแจง
การประเมินภาษีให
เจาของทรัพยสิน
ดําเนินการชําระภาษี

รวมระยะเวลาดําเนินการรวม

กองคลัง อบต.ภารแอน

31 วัน

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
(ระยะเวลา : 1 วัน นับ
แตผูรับบริการมายื่นคํา
ขอ
)

(ระยะเวลา : ภายใน
30 วัน นับจากวันที่ยื่น
แบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
(ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ)
)
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐ

-

1

1

ชุด

(พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา

-

1

1

ชุด

(พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

1) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
โรงเรือนและที่ดินพรอม
สําเนา เชน โฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูกสราง
หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือ
ใหโรงเรือนฯ

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
-

2) หลักฐานการประกอบ
กิจการพรอมสําเนา เชน ใบ
ทะเบียนการคา ทะเบียน
พาณิชย ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
คาของฝายสิ่งแวดลอม
สัญญาเชาอาคาร

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
1
ชุด
-

1

1

ชุด

-

หมายเหตุ
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ยื่นเพิ่มเติม

ที่

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล และ งบแสดงฐานะการเงิน (กรณี
นิติบุคคล) พรอมสําเนา

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
1
ชุด
-

4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจใหดําเนินการ
แทน)

-

1

0

ฉบับ

-

5) หนังสือมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจใหดําเนินการ
แทน)

-

1

0

ฉบับ

-

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม หมายเหตุ

บาท

-

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน อบต.ภารแอน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท/โทรสาร : 0 4370 6050
เว็บไซต : www.phan-aen.go.th
หมายเหตุ

-

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)
2) แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
19. หมายเหตุ
-

