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คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน  
งสำนใหห้บรริกสำร กสำรจดทะเบบียนพสำณริชยค์ (เลริกประกอบพสำณริชยกริจ) ตสำมพ.ร.บ.ทะเบบียน

พสำณริชยค์พ.ศ. 2499 กรณบีผคห้ขอจดทะเบบียนเปป็นบบุคคลธรรมดสำ
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. ผผน้ประกอบพาณริชยกริจซซซึ่งจดทะเบบียนพาณริชยค์ไวน้ตส่อมาไดน้เลริกประกอบพาณริชยกริจทลัทั้งหมดจะโดยเหตตุใดกก็ตามเชส่นขาดทตุนไมส่
ประสงคค์จะประกอบการคน้าตส่อไปเจน้าของสถานทบีซึ่เรบียกหน้องคคืนเพราะหมดสลัญญาเชส่าหรคือเลริกหน้างหตุน้นสส่วนบรริษลัทใหน้ยคืซึ่นคตาขอจด
ทะเบบียนเลริกประกอบพาณริชยกริจตส่อพนลักงานเจน้าหนน้าทบีซึ่ภายในกตาหนด 30 วลันนลับตลัทั้งแตส่วลันเลริกประกอบพาณริชยกริจ (มาตรา 
13) 
2. กรณบีผผน้ประกอบพาณริชยกริจมบีเหตตุขลัดขน้องไมส่สามารถยคืซึ่นคตาขอจดทะเบบียนเลริกดน้วยตนเองเชส่นวริกลจรริตตายสาบสผญเปป็นตน้นใหน้
ผผน้ทบีซึ่มบีสส่วนไดน้เสบียตามกฎหมายเชส่นสามบีภรริยาบริดามารดาหรคือบตุตรยคืซึ่นขอจดทะเบบียนเลริกประกอบพาณริชยกริจแทนผผน้ประกอบ
พาณริชยกริจนลัทั้นไดน้โดยใหน้ผผน้มบีสส่วนไดน้เสบียตามกฎหมายลงลายมคือชคืซึ่อในคตาขอจดทะเบบียนเลริกพรน้อมแนบเอกสารหลลักฐานการทบีซึ่ผผน้
ประกอบพาณริชยกริจไมส่สามารถมายคืซึ่นคตาขอจดทะเบบียนไดน้ดน้วยตนเองเชส่นใบมรณบลัตรคตาสลัซึ่งศาลเปป็นตน้น
3. ผผน้ประกอบพาณริชยกริจสามารถยคืซึ่นจดทะเบบียนเลริกประกอบพาณริชยกริจไดน้ดน้วยตนเองหรคือจะมอบอตานาจใหน้ผผน้อคืซึ่นยคืซึ่นแทนกก็ไดน้
4. ใหน้ผผน้ประกอบพาณริชยกริจซซซึ่งเปป็นเจน้าของกริจการหรคือผผน้มบีสส่วนไดน้เสบีย (แลน้วแตส่กรณบี) เปป็นผผน้ลงลายมคือชคืซึ่อรลับรองรายการในคตาขอ
จดทะเบบียนและเอกสารประกอบคตาขอจดทะเบบียน
5. แบบพริมพค์คตาขอจดทะเบบียน (แบบทพ.) หรคือหนลังสคือมอบอตานาจสามารถขอไดน้จากพนลักงานเจน้าหนน้าทบีซึ่หรคือดาวนค์โหลดจาก 
www.dbd.go.th
หมายเหตตุ: ขลัทั้นตอนการดตาเนรินงานตามคผส่มคือจะเรริซึ่มนลับระยะเวลาตลัทั้งแตส่เจน้าหนน้าทบีซึ่ตรวจสอบเอกสารครบถน้วนตามทบีซึ่ระบตุไวน้ใน
คผส่มคือประชาชนเรบียบรน้อยแลน้วทลัทั้งนบีทั้ในกรณบีทบีซึ่คตาขอหรคือเอกสารหลลักฐานไมส่ครบถน้วนและ/หรคือมบีความบกพรส่องไมส่สมบผรณค์เปป็น
เหตตุใหน้ไมส่สามารถพริจารณาไดน้เจน้าหนน้าทบีซึ่จะจลัดทตาบลันทซกความบกพรส่องของรายการเอกสารหรคือเอกสารหลลักฐานทบีซึ่ตน้องยคืซึ่นเพริซึ่ม
เตริมโดยผผน้ยคืซึ่นคตาขอจะตน้องดตาเนรินการแกน้ไขและ/หรคือยคืซึ่นเอกสารเพริซึ่มเตริมภายในระยะเวลาทบีซึ่กตาหนดในบลันทซกดลังกลส่าวมริเชส่นนลัทั้น
จะถคือวส่าผผน้ยคืซึ่นคตาขอละทริทั้งคตาขอโดยเจน้าหนน้าทบีซึ่และผผน้ยคืซึ่นคตาขอหรคือผผน้ไดน้รลับมอบอตานาจจะลงนามบลันทซกดลังกลส่าวและจะมอบ
สตาเนาบลันทซกความพรส่องดลังกลส่าวใหน้ผผน้ยคืซึ่นคตาขอหรคือผผน้ไดน้รลับมอบอตานาจไวน้เปป็นหลลักฐาน

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จลังหวลัดนครราชสบีมา โทร 044-009515-6

http://www.dbd.go.th/
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ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทบีที่รรับผริดชอบ
ขรัขั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : นายทะเบบียนตรวจพริจารณาเอกสาร/แจน้งผล
2. การตรวจสอบเอกสาร : เจน้าหนน้าทบีซึ่การเงรินรลับชตาระคส่าธรรมเนบียม
3. การพริจารณา : นายทะเบบียนรลับจดทะเบบียน /เจน้าหนน้าทบีซึ่บลันทซกขน้อมผลเขน้าระบบ/
   จลัดเตรบียมใบสตาคลัญการจดทะเบบียน/หนลังสคือรลับรอง/สตาเนาเอกสาร
4. การลงนาม/คณะกรรมการมบีมตริ : นายทะเบบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
   ทะเบบียนพาณริชยค์ใหน้ผผน้ยคืซึ่นคตาขอ

กองคลลัง อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  60  นาทบี  

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนทบีที่ตห้องใชห้
1. คตาขอจดทะเบบียนพาณริชยค์ (แบบ ทพ.)  ฉบลับจรริง 1 ฉบลับ
2. บลัตรประจตาตลัวประชาชน  สตาเนา 1 ฉบลับ
หมสำยเหตบุ (สตาเนาบลัตรประจตาตลัวของผผน้ประกอบพาณริชยกริจหรคือทายาททบีซึ่ยคืซึ่นคตาขอแทนพรน้อมลงนามรลับรองสตาเนาถผกตน้อง)
3. ใบทะเบบียนพาณริชยค์ (ฉบลับจรริง)  ฉบลับจรริง 1 ฉบลับ
4. สตาเนาใบมรณบลัตรของผผน้ประกอบพาณริชยกริจ (กรณบีถซงแกส่กรรม) โดยใหน้ทายาททบีซึ่ยคืซึ่นคตาขอเปป็นผผน้ลงนามรลับรองสตาเนาถผก
ตน้อง  สตาเนา 1 ฉบลับ
5. สตาเนาหลลักฐานแสดงความเปป็นทายาทของผผน้ลงชคืซึ่อแทนผผน้ประกอบพาณริชยกริจซซซึ่งถซงแกส่กรรมพรน้อมลงนามรลับรองสตาเนาถผก
ตน้อง  สตาเนา 1 ฉบลับ
6. หนลังสคือมอบอตานาจ (ถน้ามบี) พรน้อมปปิดอากรแสตมปป์ 10 บาท  ฉบลับจรริง 1 ฉบลับ
7. สตาเนาบลัตรประจตาตลัวประชาชนของผผน้รลับมอบอตานาจ (ถน้ามบี) พรน้อมลงนามรลับรองสตาเนาถผกตน้อง  สตาเนา 1 ฉบลับ

คคู่สำธรรมเนบียม
รายละเอบียดอลัตราคส่าธรรมเนบียม
         1. คส่าธรรมเนบียมการครลัทั้งละ   20   บาท
         2. คส่าธรรมเนบียมคลัดสตาเนาเอกสารชตุดละ  30  บาท

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรบียน /แนะนสสำบรริกสำร

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จลังหวลัดนครราชสบีมา โทร 044-009515-6



หนน้า

คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน องคค์กสำรบรริหสำรสคู่วนตสสำบลโปป่งตสำลอง

49

หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทบีซึ่ระบตุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพคืซึ่อรน้องเรบียนไดน้ทบีซึ่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนก็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศลัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณบียค์ (444 หมผส่ทบีซึ่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จลังหวลัดนครราชสบีมา 30130)
4. รน้องเรบียนดน้วยตนเอง
5. ตผน้รลับฟฟังความคริดเหก็น (ตลัทั้งอยผส่ ณ ศผนยค์บรริการขน้อมผลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง) 

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบฟอรค์มคผส่มคือการกรอกเอกสาร

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จลังหวลัดนครราชสบีมา โทร 044-009515-6



หนน้า

คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน องคค์กสำรบรริหสำรสคู่วนตสสำบลโปป่งตสำลอง

50

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จลังหวลัดนครราชสบีมา โทร 044-009515-6



หนน้า

คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน องคค์กสำรบรริหสำรสคู่วนตสสำบลโปป่งตสำลอง

51

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จลังหวลัดนครราชสบีมา โทร 044-009515-6

ขห้อมคลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำทบีที่
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ชมืที่อกระบวนงสำน: การจดทะเบบียนพาณริชยค์ (เลริกประกอบพาณริชยกริจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบบียนพาณริชยค์พ.ศ. 2499 กรณบีผผน้ขอจด
ทะเบบียนเปป็นบตุคคลธรรมดา
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: กรมพลัฒนาธตุรกริจการคน้ากรมพลัฒนาธตุรกริจการคน้ากรมพลัฒนาธตุรกริจการคน้า
ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทบีซึ่ใหน้บรริการในสส่วนภผมริภาคและสส่วนทน้องถริซึ่น (กระบวนงานบรริการทบีซึ่เบก็ดเสรก็จใน
หนส่วยเดบียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: จดทะเบบียน
กฎหมสำยทบีที่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนบุญสำต หรมือทบีที่เกบีที่ยวขห้อง:

 1) ประกาศกรมพวัฒนาธศุรกริจการคห้า เรรที่อง กกาหนดแบบพริมพร พ.ศ. 2549
 2) ประกาศกรมพวัฒนาธศุรกริจการคห้า เรรที่อง กกาหนดแบบพริมพรเพรที่อใชห้ในการใหห้บรริการขห้อมมูลทะเบทยนพาณริชยร พ.ศ. 2555  
 3) ประกาศกระทรวงพาณริชยร เรรที่อง แตต่งตวัตั้งพนวักงานเจห้าหนห้าททที่และนายทะเบทยนพาณริชยร (ฉบวับททที่ 8) พ.ศ. 2552
 4) ประกาศกระทรวงพาณริชยร เรรที่อง การตวัตั้งสกานวักงานทะเบทยนพาณริชยรแตต่งตวัตั้งพนวักงานเจห้าหนห้าททที่และนายทะเบทยน
พาณริชยร (ฉบวับททที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบวับททที่ 10) พ.ศ. 2553 
 5) กฎกระทรวงพาณริชยรฉบวับททที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบวัญญวัตริทะเบทยนพาณริชยร พ.ศ. 2499
 6) คกาสวัที่งสกานวักงานกลางทะเบทยนพาณริชยรททที่ 1/2553  เรรที่อง หลวักเกณฑรและวริธทการกกาหนดเลขทะเบทยนพาณริชยรและเลข
คกาขอจดทะเบทยนพาณริชยร
 7) คกาสวัที่งสกานวักงานกลางทะเบทยนพาณริชยรททที่ 1/2554 เรรที่อง หลวักเกณฑรและวริธทการกกาหนดเลขทะเบทยนพาณริชยรและเลข
คกาขอจดทะเบทยนพาณริชยรจวังหววัดบถึงกาฬ
 8) ประกาศกระทรวงพาณริชยรฉบวับททที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรรที่อง กกาหนดพาณริชยกริจททที่ไมต่อยมูต่ภายใตห้บวังควับของกฎหมายวต่าดห้วย
ทะเบทยนพาณริชยร
 9) ประกาศกระทรวงพาณริชยรฉบวับททที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรรที่อง กกาหนดพาณริชยกริจททที่ไมต่อยมูต่ภายใตห้บวังควับแหต่งพระราชบวัญญวัตริ
ทะเบทยนพาณริชยร พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณริชยร เรรที่อง ใหห้ผมูห้ประกอบพาณริชยกริจตห้องจดทะเบทยนพาณริชยร (ฉบวับททที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กกาหนดกริจการเปป็นพาณริชยกริจ พ.ศ. 2546
 12) พ.ร.บ. ทะเบทยนพาณริชยร พ.ศ. 2499

ระดรับผลกระทบ: บรริการทลัซึ่วไป
พมืขั้นทบีที่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริซึ่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงทบีที่กสสำหนดระยะเวลสำ: ไมส่มบี
ระยะเวลสำทบีที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ: 
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลบีซึ่ยตส่อเดคือน 0
จตานวนคตาขอทบีซึ่มากทบีซึ่สตุด 0
จตานวนคตาขอทบีซึ่นน้อยทบีซึ่สตุด 0

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จลังหวลัดนครราชสบีมา โทร 044-009515-6
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ชมืที่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน: การจดทะเบบียนพาณริชยค์ (เลริกประกอบพาณริชยกริจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบบียนพาณริชยค์พ.ศ. 2499 
กรณบีผผน้ขอจดทะเบบียนเปป็นบตุคคลธรรมดา

เอกสารฉบลับนบีทั้ดาวนค์โหลดจากเวก็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผนยค์กลางขน้อมผลคผส่มคือสตาหรลับประชาชน
Backend.info.go.th
วลันทบีซึ่เผยแพรส่คผส่มคือ: -
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