คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (บริษัทจำกัด)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กระทรวงพำณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. ผู้เริ่มก่อกำรจองชื่อนิติบุคคลโดยตรวจสอบชื่อที่ต้องกำรจองว่ำชื่อดังกล่ำวต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขำนตรงกันหรือคล้ำยคลึงกั น
กับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือขัดระเบียบสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำงว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้ นส่วน
บริษัท (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2555 ข้อ 38 (1) - (11) ด้วยตนเองและนำใบแจ้งผลกำรจองชื่อไปประกอบกำรขอจดทะเบียนต่อไป
2. เมื่อได้รับอนุญำตให้ใช้ชื่อแล้วผู้เริ่มก่อกำรอย่ำงน้อย 3 คนเข้ำชื่อกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิผู้เริ่มก่อกำรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นบุคคลธรรมดำจะเป็นนิติบุคคลไม่ได้
2.2 มีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
2.3 จะต้องจองซื้อหุ้นอย่ำงน้อยคนละ 1 หุ้น
3. ผู้เริ่มก่อกำรทุกคนตกลงในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับนี้สิ้นผลหำกไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภำยใน 10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธิ
หลักเกณฑ์ในกำรยื่นขอจดทะเบียน
1. กำรกรอกข้อควำมในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสำรประกอบคำขอที่ใช้ในกำรจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลำยมือชื่อทุกหน้ำ
2. กำรลงลำยมือชื่อในคำขอจดทะเบียนผู้เริ่มก่อกำรเป็นผู้ลงชื่อในคำขอจดทะเบียนกระทำได้ตำมวิธีดังนี้
(1) กำรลงลำยมือชื่อในคำขอจดทะเบียนในรำชอำณำจักรผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลำยมือชื่อต่อหน้ำบุคคลดังต่อไปนี้
(1.1) นำยทะเบียนโดยต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อนำยทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
(1.2) พนักงำนฝ่ำยปกครองตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนำอยู่สำมัญสมำชิกหรือสมำชิกวิสำมัญ
แห่งเนติบัณฑิตยสภำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพบัญชีหรือบุคคลที่กำหนดไว้ตำมประกำศสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกลำงเรื่องกำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลำยมือชื่อต่อหน้ำได้ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ(ฉบับที่ 4)
(2) กำรลงลำยมือชื่อในคำขอจดทะเบียนในต่ำงประเทศผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลำยมือชื่อต่อหน้ำบุคคลดังต่อไปนี้
(2.1) เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ มีอ ำนำจของสถำนทู ต ไทยหรือ สถำนกงสุ ล ไทยหรือหั วหน้ ำส ำนั ก งำนสั งกัด กระทรวงพำณิ ชย์ ซึ่งรับ ผิ ดชอบ
กำรดำเนินงำนณประเทศนั้นหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับมอบหมำยให้ทำกำรแทนบุคคลดังกล่ำวหรือ
(2.2) บุคคลซึ่งสำมำรถให้กำรรับรองที่สมบูรณ์ตำมแบบของกฎหมำยแห่งประเทศนั้น
(2.3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมำลงลำยมือชื่อรับรองต่อหน้ำนำยทะเบียนว่ำเป็นลำยมือชื่อผู้นั้นจริง
2. ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนำยทะเบียนภำยใน 30 วันนับแต่วันที่รับจองชื่อนิติบุคคล
3. กำรยื่นขอจดทะเบียนทำได้ 2 วิธี คือ
3.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสำรประกอบต่อนำยทะเบียนโดยผู้เริ่มก่อกำรจะไปยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนำจให้
ผู้อื่นไปดำเนินกำรแทนก็ได้
3.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนทำงอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำคำขอจดทะเบียนก่อนและเมื่อผ่ำนกำรตรวจและตอบรับว่ำ
คำขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งพิม พ์ (print out) เอกสำรคำขอจดทะเบียนดังกล่ำวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลำยมือชื่อและ
ประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) หลังจำกนั้นก็นำไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทำงไปรษณีย์ (คำขอ
จดทะเบียนทำงอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือนนับแต่วันที่ยนื่ คำขอเข้ำมำในระบบ)

หมำยเหตุ : ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิ จำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินกำรแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบสำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจ
ไว้เป็นหลักฐำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (กรณีทตี่ ั้งสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น))
กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้า
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155))
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชัน้ 4
ถนนนนทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (กรณีที่ตั้งสานักงานแห่ง
ใหญ่อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์: 0 2446 8160-1,67,69 โทรสาร : 0 2446 8191))
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์
ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
(กรณีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41,45 โทรสาร : 0 2618 3343-4))
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13
ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (กรณีที่ตั้ง
สานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 0 2276 7263))
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี 2)
ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้องสน.สุทธิสาร)
(กรณีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3))
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์ชั้น G เลขที่ 222 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (กรณีที่ตั้งสานักงาน
แห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2348 3803-5 โทรสาร : 0 2348 3806))
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ชั้น 4
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 (กรณีที่ตั้ง
สานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924))
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (กรณีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24
(หมายเหตุ: (กรณียื่นคาขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th
ชั่วโมง
เป็นการยื่นเพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาคาขอจดทะเบียนก่อนเท่านั้น))
www.dbd.go.th /เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
(หมายเหตุ: (เฉพาะคาขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว))
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชัน้ 4
ถนนนนทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (กรณีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ไปรษณีย์
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
(หมายเหตุ: (เฉพาะคาขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว))
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 76 จังหวัด (กรณีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
อยู่ในเขตจังหวัดนั้น)/ไปรษณีย์

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1.5 ชั่วโมง
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำเอกสำร / แจ้งผล
(หมายเหตุ: -)
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ยื่นคำขอชำระค่ำธรรมเนียมณช่องกำรเงิน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
นำยทะเบียนรับจดทะเบียน / เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ /
จัดเตรียมสำเนำเอกสำร
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นำยทะเบียนตรวจเอกสำรและลงนำม / มอบสำเนำเอกสำรให้
ผู้ยื่นคำขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
50 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

5 นำที

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

25 นำที

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

10 นำที

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบบอจ.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุหนังสือบริคณห์สนธิ (แบบบอจ.2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ(ติดอำกรแสตมป์ 200 บำท)
แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบว.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุใบแจ้งผลกำรจองชื่อนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ(มีอำยุ 30 วันนับจำกวันที่รับจอง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ลำดับ
5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภำษำต่ำงประเทศ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีใช้ชื่อภำษำต่ำงประเทศอื่นนอกจำกชื่อภำษำอังกฤษ)
หลักฐำนให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ(ใช้เฉพำะในกำรประกอบธุรกิจที่มีกฎหมำยพิเศษควบคุมเช่น
ธุรกิจธนำคำรเงินทุนเครดิตฟองซิเอร์บริหำรสินทรัพย์ต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย / ธุรกิจประกันวินำศภัยประกันชีวิตนำยหน้ำ
ประกันวินำศภัยนำยหน้ำประกันชีวิตต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย / ธุรกิจหลักทรัพย์ซื้อขำย
ล่วงหน้ำต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ / ธุรกิจจัดหำงำนต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกกรมกำรจัดหำงำน / ธุรกิจคลังสินค้ำไซโลห้องเย็นต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกกรมกำรค้ำภำยใน / ธุรกิจขำยตรงหรือธุรกิจตลำดแบบตรง
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.) เป็นต้น)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ(สำเนำบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อกำรทุกคน)
หลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ลงลำยมือชื่อต่อหน้ำนำยทะเบียน)
หนังสือมอบอำนำจ (ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ยื่นคำขอด้วยตนเอง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

กรมกำรปกครอง

-

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
กำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิทุกจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บำท
แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้
(หมายเหตุ: (เศษของ 100,000 บาทให้คิดเป็น 100,000 บาท / ทั้งนี้รวมกัน
ไม่ให้ต่ากว่า 500 บาทและไม่ให้เกิน 25,000 บาท))
2)
สำเนำเอกสำรคำขอจดทะเบียนหน้ำละ
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 50 บำท

ค่ำธรรมเนียม 50 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1)
2)
3)
4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
โทรศัพท์ : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
เว็บไซต์www : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
เว็บไซต์ : http://www.aecthaibiz.com/province/role.html?pv=24
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ชื่อแบบฟอร์ม
ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอกแบบฟอร์ม
(หมายเหตุ: -)
แบบว. 1 รำยละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพำณิชยกรรม
(หมายเหตุ: -)
แบบว. 2 รำยละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริกำร
(หมายเหตุ: -)
แบบว. 3 รำยละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสำหกรรมและหัตถกรรม
(หมายเหตุ: -)
แบบว. 4 รำยละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
(หมายเหตุ: -)
แบบว. 5 รำยละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงำนปฏิบัตกิ ำรภูมภิ ำค
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
1.ในกรณีมีเหตุผลสมควรกำรพิจำรณำคำขอจดทะเบียนนำยทะเบียนอำจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมได้
โดยไม่ ต้ อ งผู ก พั น เฉพำะอยู่ กั บ ค ำขอจดทะเบี ย นหรื อ พยำนหลั ก ฐำนที่ ผู้ ข อจดทะเบี ย นหรื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งยื่ น เป็ น หลั ก ฐำนเท่ ำ นั้ น
ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นจะต้องได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกพำณิชย์จังหวัดผู้อำนวยกำรส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลำง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเขตแล้วแต่กรณีและให้ผู้อนุญำตรำยงำนตำมแบบรำยงำนที่กำหนดแนบท้ำยระเบียบให้นำย
ทะเบียนกลำงหรือผู้ที่นำยทะเบียนกลำงมอบหมำยทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญำต (ตำมระเบียบฯข้อ 11)
2. กรณี มีกำรโต้แย้งคัดค้ำนกำรจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำรเพิ่มจำก 1.5 ชั่วโมงเป็น 37 วันเนื่องจำกจะต้องปฏิบัติ
ตำมขั้นตอนและพิจำรณำเอกสำรหลักฐำนที่ได้รับเพิ่มเติมทั้งนี้กำรนับระยะเวลำเริ่มนับเมื่อได้รับเอกสำรหรือพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน
เอกสำรฉบับนีด้ ำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558

