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คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน  
งสำนใหห้บรริกสำร กสำรจดทะเบบียนพสำณริชยค์ (ตรัตั้งใหมคู่) ตสำมพ.ร.บ.ทะเบบียนพสำณริชยค์พ.ศ. 2499 

กรณบีผคห้ขอจดทะเบบียนเปป็นนริตริบบุคคลทบีที่ตรัตั้งขขตั้นตสำมกฎหมสำยตคู่สำงประเทศ
หนคู่วยงสำนทบีที่รรับผริดชอบ กองคลรัง  อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนทบีที่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. กองคลลัง  
   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง 
   โทรศลัพทค์ : 044-009516 

เปปิดใหห้บรริการ ววันจวันทรร ถถึง ววันศศุกรร 
(ยกเวห้นววันหยศุดททที่ทางราชการกกาหนด) 
ตวัตั้งแตต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มทพวักเททที่ยง) 

หลรักเกณฑค์ วริธบีกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมบี) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนบุญสำต
1. ผผน้ประกอบพาณริชยกริจตน้องยยยื่นขอจดทะเบบียนพาณริชยค์ภายใน 30 วลันนลับตลัตั้งแตส่วลันเรริยื่มประกอบกริจการ (มาตรา 11)
2. ผผน้ประกอบพาณริชยกริจสามารถยยยื่นจดทะเบบียนพาณริชยค์ดน้วยตนเองหรยอจะมอบอตานาจใหน้ผผน้อยยื่นยยยื่นจดทะเบบียนแทนกก็ไดน้
3. ใหน้ผผน้ประกอบพาณริชยกริจซซยื่งเปป็นเจน้าของกริจการเปป็นผผน้ลงลายมยอชยยื่อรลับรองรายการในคตาขอจดทะเบบียนและเอกสารประกอบ
คตาขอจดทะเบบียน
4. แบบพริมพค์คตาขอจดทะเบบียน (แบบทพ.) หรยอหนลังสยอมอบอตานาจสามารถขอไดน้จากพนลักงานเจน้าหนน้าทบียื่หรยอดาวนค์โหลดจาก 
www.dbd.go.th
หมายเหตต: ขลัตั้นตอนการดตาเนรินงานตามคผส่มยอจะเรริยื่มนลับระยะเวลาตลัตั้งแตส่เจน้าหนน้าทบียื่ตรวจสอบเอกสารครบถน้วนตามทบียื่ระบตไวน้ใน
คผส่มยอประชาชนเรบียบรน้อยแลน้ว ทลัตั้งนบีตั้ ในกรณบีทบียื่คตาขอหรยอเอกสารหลลักฐานไมส่ครบถน้วนและ/หรยอมบีความบกพรส่องไมส่สมบผรณค์เปป็น
เหตตใหน้ไมส่สามารถพริจารณาไดน้เจน้าหนน้าทบียื่จะจลัดทตาบลันทซกความบกพรส่องของรายการเอกสารหรยอเอกสารหลลักฐานทบียื่ตน้องยยยื่นเพริยื่ม
เตริมโดยผผน้ยยยื่นคตาขอจะตน้องดตาเนรินการแกน้ไขและ/หรยอยยยื่นเอกสารเพริยื่มเตริมภายในระยะเวลาทบียื่กตาหนดในบลันทซกดลังกลส่าว
มริเชส่นนลัตั้นจะถยอวส่าผผน้ยยยื่นคตาขอละทริตั้งคตาขอโดยเจน้าหนน้าทบียื่และผผน้ยยยื่นคตาขอหรยอผผน้ไดน้รลับมอบอตานาจจะลงนามบลันทซกดลังกลส่าวและจะ
มอบสตาเนาบลันทซกความพรส่องดลังกลส่าวใหน้ผผน้ยยยื่นคตาขอหรยอผผน้ไดน้รลับมอบอตานาจไวน้เปป็นหลลักฐาน

ขรัตั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทบีที่รรับผริดชอบ
ขรัตั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : นายทะเบบียนตรวจพริจารณาเอกสาร/แจน้งผล
2. การตรวจสอบเอกสาร : เจน้าหนน้าทบียื่การเงรินรลับชตาระคส่าธรรมเนบียม
3. การพริจารณา : นายทะเบบียนรลับจดทะเบบียน /เจน้าหนน้าทบียื่บลันทซกขน้อมผลเขน้าระบบ/
   จลัดเตรบียมใบสตาคลัญการจดทะเบบียน/หนลังสยอรลับรอง/สตาเนาเอกสาร

กองคลลัง อบต.โปป่งตาลอง

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จลังหวลัดนครราชสบีมา โทร 044-009515-6
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ขรัตั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทบีที่รรับผริดชอบ (ตคู่อ)
ขรัตั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
4. การลงนาม/คณะกรรมการมบีมตริ : นายทะเบบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
   ทะเบบียนพาณริชยค์ใหน้ผผน้ยยยื่นคตาขอ

กองคลลัง อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  60  นาทบี  

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนทบีที่ตห้องใชห้
1. คตาขอจดทะเบบียนพาณริชยค์ (แบบทพ.)  ฉบลับจรริง 1 ฉบลับ
2. บลัตรประจตาตลัวประชาชน  สตาเนา 1 ชตด  
หมสำยเหตบุ (สตาเนาบลัตรประจตาตลัวของผผน้รลับผริดชอบในการประกอบกริจการในประเทศพรน้อมลงนามรลับรองสตาเนาถผกตน้อง)
3. สตาเนาทะเบบียนบน้าน  สตาเนา 1 ชตด
หมสำยเหตบุ (สตาเนาบลัตรประจตาตลัวของผผน้รลับผริดชอบในการประกอบกริจการในประเทศพรน้อมลงนามรลับรองสตาเนาถผกตน้อง)
4. สตาเนาใบอนตญาตตามกฎหมายวส่าดน้วยการควบคตมอาคาร (ในกรณบีทบียื่มบีสถานบีขนถส่าย) หรยอใบอนตญาตตามกฎหมายอยยื่นทบียื่
   เกบียื่ยวขน้อง  สตาเนา 1 ฉบลับ
หมสำยเหตบุ (เอกสารและหลลักฐานอยยื่นๆตามทบียื่ราชการสส่วนทน้องถริยื่นกตาหนด)
5. หนลังสยอใหน้ความยรินยอมใหน้ใชน้สถานทบียื่ตลัตั้งสตานลักงานแหส่งใหญส่โดยใหน้เจน้าของรน้านหรยอเจน้าของกรรมสริทธริธิ์ลงนามและใหน้มบีพยาน
    ลงชยยื่อรลับรองอยส่างนน้อย 1 คน  ฉบลับจรริง 1 ฉบลับ
6. สตาเนาทะเบบียนบน้านทบียื่แสดงใหน้เหก็นวส่าผผน้ใหน้ความยรินยอมเปป็นเจน้าบน้านหรยอผผน้ขอเลขทบียื่บน้านหรยอสตาเนาสลัญญาเชส่าโดยมบีผผน้ใหน้
   ความยรินยอมเปป็นผผน้เชส่าหรยอเอกสารสริทธริธิ์อยส่างอยยื่นทบียื่ผผน้เปป็นเจน้าของกรรมสริทธริธิ์เปป็นผผน้ใหน้ความยรินยอมพรน้อมลงนามรลับรองสตาเนา
   ถผกตน้อง  สตาเนา 1 ฉบลับ
7. แผนทบียื่แสดงทบียื่ตลัตั้งสตานลักงานแหส่งใหญส่และสถานทบียื่สตาคลัญบรริเวณใกลน้เคบียงโดยสลังเขปพรน้อมลงนามรลับรองเอกสาร  
    ฉบลับจรริง 1 ฉบลับ
8. สตาเนาเอกสารแสดงการจดทะเบบียนเปป็นนริตริบตคคลซซยื่งมบีรายการเกบียื่ยวกลับชยยื่อวลัตถตทบียื่ประสงคค์ทตนทบียื่ตลัตั้งสตานลักงานรายชยยื่อ
   กรรมการและอตานาจกรรมการพรน้อมลงนามรลับรองสตาเนาถผกตน้อง   สตาเนา 1 ฉบลับ
หมสำยเหตบุ (หากเปป็นเอกสารทบียื่ทตาขซตั้นในตส่างประเทศจะตน้องมบีคตารลับรองของโนตารบีพลับลริคหรยอบตคคลซซยื่งกฎหมายของประเทศ
นลัตั้นๆตลัตั้งใหน้เปป็นผผน้มบีอตานาจรลับรองเอกสารพรน้อมดน้วยคตารลับรองของเจน้าหนน้าทบียื่กงสตลหรยอสถานทผตไทย)
9. หนลังสยอแตส่งตลัตั้งผผน้รลับผริดชอบดตาเนรินกริจการในประเทศไทย  ฉบลับจรริง 1 ฉบลับ
หมสำยเหตบุ (หากเปป็นเอกสารทบียื่ทตาขซตั้นในตส่างประเทศจะตน้องมบีคตารลับรองของโนตารบีพลับลริคหรยอบตคคลซซยื่งกฎหมายของประเทศ
นลัตั้นๆตลัตั้งใหน้เปป็นผผน้มบีอตานาจรลับรองเอกสารพรน้อมดน้วยคตารลับรองของเจน้าหนน้าทบียื่กงสตลหรยอสถานทผตไทย)
รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ (ตคู่อ) 
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนทบีที่ตห้องใชห้
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10. ใบอนตญาตทตางานของผผน้รลับผริดชอบดตาเนรินกริจการในประเทศไทย (กรณบีเปป็นบตคคลตส่างดน้าว)  ฉบลับจรริง 1 ฉบลับ
11. ใบอนตญาตประกอบธตรกริจของคนตส่างดน้าวหรยอหนลังสยอรลับรองการใชน้สริทธริตามสนธริสลัญญา (ถน้ามบี)  ฉบลับจรริง 1 ฉบลับ
12. หนลังสยอมอบอตานาจ (ถน้ามบี) พรน้อมปปิดอากรแสตมปป์ 10 บาท    ฉบลับจรริง 1 ฉบลับ
13. สตาเนาบลัตรประจตาตลัวของผผน้รลับมอบอตานาจ (ถน้ามบี) พรน้อมลงนามรลับรองสตาเนาถผกตน้อง   สตาเนา 1 ฉบลับ
14. สตาเนาหนลังสยออนตญาตหรยอหนลังสยอรลับรองใหน้เปป็นผผน้จตาหนส่ายหรยอใหน้เชส่าสรินคน้าดลังกลส่าวจากเจน้าของลริขสริทธริธิ์ของสรินคน้าทบียื่ขาย
     หรยอใหน้เชส่าหรยอสตาเนาใบเสรก็จรลับเงรินตามประมวลรลัษฎากรหรยอหลลักฐานการซยตั้อขายจากตส่างประเทศพรน้อมลงนามรลับรอง
     สตาเนาถผกตน้อง  สตาเนา 1 ฉบลับ
หมสำยเหตบุ (ใชน้ในกรณบีประกอบพาณริชยกริจการขายหรยอใหน้เชส่าแผส่นซบีดบีแถบบลันทซกวบีดริทลัศนค์แผส่นวบีดริทลัศนค์ดบีวบีดบีหรยอแผส่นวบีดบีทลัศนค์
ระบบดริจริทลัลเฉพาะทบียื่เกบียื่ยวกลับการบลันเทริง)
15. หนลังสยอชบีตั้แจงขน้อเทก็จจรริงของแหลส่งทบียื่มาของเงรินทตนและหลลักฐานแสดงจตานวนเงรินทตนหรยออาจมาพบเจน้าหนน้าทบียื่เพยยื่อทตา
     บลันทซกถน้อยคตาเกบียื่ยวกลับขน้อเทก็จจรริงของแหลส่งทบียื่มาของเงรินทตนพรน้อมแสดงหลลักฐานแสดงจตานวนเงรินทตนกก็ไดน้  
     ฉบลับจรริง 1 ฉบลับ
หมสำยเหตบุ (ใชน้ในกรณบีประกอบพาณริชยกริจการคน้าอลัญมณบีหรยอเครยยื่องประดลับซซยื่งประดลับดน้วยอลัญมณบี)
16. หลลักฐานหรยอหนลังสยอชบีตั้แจงการประกอบอาชบีพหตน้นสส่วนจตาพวกไมส่จตากลัดความรลับผริดหรยอกรรมการผผน้มบีอตานาจของหน้าง
     หตน้นสส่วนหรยอบรริษลัทแลน้วแตส่กรณบี  ฉบลับจรริง 1 ฉบลับ
หมสำยเหตบุ (ใชน้ในกรณบีประกอบพาณริชยกริจการคน้าอลัญมณบีหรยอเครยยื่องประดลับซซยื่งประดลับดน้วยอลัญมณบี) 

คคู่สำธรรมเนบียม
รายละเอบียดอลัตราคส่าธรรมเนบียม
         1. คส่าธรรมเนบียมการจดทะเบบียน (คตาขอละ)   50   บาท
         2. คส่าธรรมเนบียมคลัดสตาเนาเอกสารชตดละ  30  บาท

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรบียน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทบียื่ระบตไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพยยื่อรน้องเรบียนไดน้ทบียื่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนก็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศลัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณบียค์ (444 หมผส่ทบียื่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จลังหวลัดนครราชสบีมา 30130)
4. รน้องเรบียนดน้วยตนเอง
5. ตผน้รลับฟฟังความคริดเหก็น (ตลัตั้งอยผส่ ณ ศผนยค์บรริการขน้อมผลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง) 

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบฟอรค์มคผส่มยอการกรอกเอกสาร
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ชมืที่อกระบวนงสำน: การจดทะเบบียนพาณริชยค์ (ตลัตั้งใหมส่) ตามพ.ร.บ.ทะเบบียนพาณริชยค์พ.ศ. 2499 กรณบีผผน้ขอจดทะเบบียนเปป็น
นริตริบตคคลทบียื่ตลัตั้งขซตั้นตามกฎหมายตส่างประเทศ
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: กรมพลัฒนาธตรกริจการคน้ากรมพลัฒนาธตรกริจการคน้ากรมพลัฒนาธตรกริจการคน้า
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ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทบียื่ใหน้บรริการในสส่วนภผมริภาคและสส่วนทน้องถริยื่น (กระบวนงานบรริการทบียื่เบก็ดเสรก็จใน
หนส่วยเดบียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: จดทะเบบียน
กฎหมสำยทบีที่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนบุญสำต หรมือทบีที่เกบีที่ยวขห้อง:

  1) กฎกระทรวงพาณริชยรฉบวับททที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบวัญญวัตริทะเบทยนพาณริชยร พ.ศ. 2499
  2) ประกาศกรมพวัฒนาธศุรกริจการคห้า เรรที่อง กกาหนดแบบพริมพร พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงพาณริชยรฉบวับททที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรรที่อง กกาหนดพาณริชยกริจททที่ไมต่อยยต่ภายใตห้บวังควับของกฎหมายวต่า
ดห้วยทะเบทยนพาณริชยร
  4) ประกาศกระทรวงพาณริชยร เรรที่อง ใหห้ผยห้ประกอบพาณริชยกริจตห้องจดทะเบทยนพาณริชยร (ฉบวับททที่ 11) พ.ศ. 2553
  5) ประกาศกระทรวงพาณริชยร เรรที่อง แตต่งตวัตั้งพนวักงานเจห้าหนห้าททที่และนายทะเบทยนพาณริชยร (ฉบวับททที่ 8) พ.ศ. 2552
  6) ประกาศกระทรวงพาณริชยร เรรที่อง การตวัตั้งสกานวักงานทะเบทยนพาณริชยรแตต่งตวัตั้งพนวักงานเจห้าหนห้าททที่และนายทะเบทยน
พาณริชยร (ฉบวับททที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบวับททที่ 10) พ.ศ. 2553 
  7) ประกาศกรมพวัฒนาธศุรกริจการคห้า เรรที่อง กกาหนดแบบพริมพรเพรที่อใชห้ในการใหห้บรริการขห้อมยลทะเบทยนพาณริชยร พ.ศ. 2555  
  8) คกาสวัที่งสกานวักงานกลางทะเบทยนพาณริชยรททที่ 1/2553  เรรที่อง หลวักเกณฑรและวริธทการกกาหนดเลขทะเบทยนพาณริชยรและเลข
คกาขอจดทะเบทยนพาณริชยร
  9) คกาสวัที่งสกานวักงานกลางทะเบทยนพาณริชยรททที่ 1/2554 เรรที่อง หลวักเกณฑรและวริธทการกกาหนดเลขทะเบทยนพาณริชยรและเลข
คกาขอจดทะเบทยนพาณริชยรจวังหววัดบถึงกาฬ
 10) ประกาศกระทรวงฉบวับททที่ 93  (พ.ศ. 2520) เรรที่อง กกาหนดพาณริชยกริจททที่ไมต่อยยต่ภายใตห้บวังควับแหต่งพระราชบวัญญวัตริ
ทะเบทยนพาณริชยร พ.ศ. 2499
ระดรับผลกระทบ: บรริการทลัยื่วไป
พมืตั้นทบีที่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริยื่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงทบีที่กสสำหนดระยะเวลสำ:  ไมส่มบี
ระยะเวลสำทบีที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ:   -
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลบียื่ยตส่อเดยอน 0
จตานวนคตาขอทบียื่มากทบียื่สตด 0
จตานวนคตาขอทบียื่นน้อยทบียื่สตด 0

ชมืที่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน:  การจดทะเบบียนพาณริชยค์ (ตลัตั้งใหมส่) ตามพ.ร.บ.ทะเบบียนพาณริชยค์พ.ศ. 2499 กรณบีผผน้ขอจด
ทะเบบียนเปป็นนริตริบตคคลทบียื่ตลัตั้งขซตั้นตามกฎหมายตส่างประเทศ

เอกสารฉบลับนบีตั้ดาวนค์โหลดจากเวก็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผนยค์กลางขน้อมผลคผส่มยอสตาหรลับประชาชน
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