
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีน
พาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานที0ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามอําเภอศรมีหาโพธจิังหวัดปราจนีบรุกีระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื0อนไข (ถา้ม)ี ในการยื0นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซึ,งจดทะเบยีนพาณชิยไ์วต้อ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณิชยกจิทั .งหมดจะโดยเหตใุดก็ตามเชน่ขาดทุนไม่
ประสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไปเจา้ของสถานที,เรยีกหอ้งคนืเพราะหมดสญัญาเชา่หรอืเลกิหา้งหุน้สว่นบรษัิทใหย้ื,นคําขอจด
ทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิตอ่พนักงานเจา้หนา้ที,ภายในกําหนด 30 วนันับตั .งแตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ  (มาตรา 13) 
 
2. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกจิมเีหตขุดัขอ้งไม่สามารถยื,นคําขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเองเชน่วกิลจรติตายสาบสญูเป็นตน้ใหผู้ท้ี,มี
สว่นไดเ้สยีตามกฎหมายเชน่สามภีรยิาบดิามารดาหรอืบตุรยื,นขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณิชยกจิแทนผูป้ระกอบพาณชิยกจินั.น
ไดโ้ดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชื,อในคาํขอจดทะเบยีนเลกิพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการที,ผูป้ระกอบพาณิชย
กจิไมส่ามารถมายื,นคําขอจดทะเบยีนไดด้ว้ยตนเองเชน่ใบมรณบตัรคําสั,งศาลเป็นตน้ 
 
3. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยื,นจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ื,นยื,นแทนก็ได ้
 
4.ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึ,งเป็นเจา้ของกจิการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (แลว้แตก่รณี) เป็นผูล้งลายมอืชื,อรับรองรายการในคําขอจด
ทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบยีน 
 
5. แบบพมิพค์ําขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอาํนาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที,หรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุั .นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ,มนับระยะเวลาตั .งแตเ่จา้หนา้ที,ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที,ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทั .งนี.ในกรณีที,คาํขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ที,จะจัดทําบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานที,ตอ้งยื,นเพิ,มเตมิโดยผูย้ื,น
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยื,นเอกสารเพิ,มเตมิภายในระยะเวลาที,กําหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นั.นจะถอืวา่ผูย้ื,นคํา
ขอละทิ.งคําขอโดยเจา้หนา้ที,และผูย้ื,นคําขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพรอ่ง
ดงักลา่วใหผู้ย้ื,นคําขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานที0ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามหมูท่ี, 3 ตําบลบา้นทามอําเภอ
ศรมีหาโพธจิังหวดัปราจนีบรุ ี25140 โทรศพัท ์037 206 339/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที,ทางราชการกําหนด) ตั .งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที,ยง) 

สถานที0ใหบ้รกิาร 
จังหวดัอื,นตดิตอ่ 
(1) สาํนักงานเทศบาล 
โทรศพัท ์: ตดิตอ่เทศบาล 
(2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.)  
โทรศพัท ์: ตดิตอ่อบต.  
(3) เมอืงพัทยา 
โทรศพัท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ั .งอยูใ่นพื.นที,รับผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นั.น)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที,ทางราชการกําหนด) ตั .งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที,ยง) 

 

ข ั7นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที0รบัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี
 

ลําดบั ข ั7นตอน ระยะเวลา สว่นที0รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นทามอําเภอศรี

มหาโพธจัิงหวดั
ปราจนีบรุ ี

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ที,การเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นทามอําเภอศรี

มหาโพธจัิงหวดั
ปราจนีบรุ ี

 
3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ที,บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสาํคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สาํเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นทามอําเภอศรี

มหาโพธจัิงหวดั
ปราจนีบรุ ี

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ื,นคาํขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นทามอําเภอศรี

มหาโพธจัิงหวดั
ปราจนีบรุ ี

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื0อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ0มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุสาํเนาบัตรประจําตัวของผูป้ระกอบพาณชิยกจิหรอืทายาทที,
ยื,นคําขอแทนพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

สําเนาใบมรณบตัรของผูป้ระกอบพาณชิยกจิ (กรณีถงึแกก่รรม) 
โดยใหท้ายาทที0ย ื0นคําขอเป็นผูล้งนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

5) 
 

สําเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาทของผูล้งชื0อแทนผูป้ระกอบ
พาณิชยกจิซึ0งถงึแกก่รรมพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 



ลําดบั ชื0อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ0มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
7) 

 
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คร ั7งละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามหมูท่ี, 3 ตําบลบา้นทามอําเภอศรมีหาโพธจิังหวดัปราจนีบรุโีทรศพัท ์037 206 

339 
(หมายเหต:ุ -) 

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิย ์
(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7)) 

3) โทรศพัท ์: Call Center 1570 
(หมายเหต:ุ -) 

4) เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที, 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที, 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื0อแบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื0อกระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด
ทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที,ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ,น (กระบวนงานบรกิารที,เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายที0ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที0เกี0ยวขอ้ง: 

 
1) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรื,องกําหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที0 



 
2) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรื,องกําหนดแบบพมิพเ์พื,อใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555   
 
3) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รื,องแตง่ตั .งพนักงานเจา้หนา้ที,และนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัที, 8) พ.ศ. 2552 
 
4) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รื,องการตั .งสาํนักงานทะเบยีนพาณิชยแ์ตง่ตั .งพนักงานเจา้หนา้ที,และนายทะเบยีนพาณชิย ์
(ฉบบัที, 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที, 10) พ.ศ. 2553  
 
5)กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัที, 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
6)คําสั,งสํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี, 1/2553  เรื,องหลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
7)คําสั,งสํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี, 1/2554 เรื,องหลักเกณฑแ์ละวธิกีารกาํหนดเลขทะเบยีนพาณิชยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิยจั์งหวดับงึกาฬ 
 
8)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที, 83 (พ.ศ. 2515)  เรื,องกําหนดพาณชิยกจิที,ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
9)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที, 93 (พ.ศ. 2520) เรื,องกําหนดพาณชิยกจิที,ไม่อยู่ภายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญตัทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
10)ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รื,องใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัที, 11) พ.ศ. 2553 
 
11)พ.ร.ฎ. กําหนดกจิการเป็นพาณิชยกจิพ.ศ. 2546 
 
12)พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั,วไป 

พื7นที0ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ,น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที0กําหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาที0กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี,ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที,มากที,สดุ 0 

 จํานวนคําขอที,นอ้ยที,สดุ 0 
 

ชื0ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชนการจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณชิยกจิ) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทาม  10/08/2015 14:53 
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