
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีน
พาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังอําเภอเมอืงอทุยัธานจัีงหวดัอทุัยธานกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซงึจดทะเบยีนพาณชิยไ์วต้อ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณิชยกจิทังหมดจะโดยเหตใุดก็ตามเชน่ขาดทนุไม่
ประสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไปเจา้ของสถานทเีรยีกหอ้งคนืเพราะหมดสญัญาเชา่หรอืเลกิหา้งหุน้สว่นบรษัิทใหย้นืคําขอจด
ทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิตอ่พนักงานเจา้หนา้ทภีายในกําหนด 30 วันนับตงัแตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ (มาตรา 13) 
 
2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไม่สามารถยนืคําขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเองเชน่วกิลจรติตายสาบสญูเป็นตน้ใหผู้ท้มีี
สว่นไดเ้สยีตามกฎหมายเชน่สามภีรยิาบดิามารดาหรอืบตุรยนืขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณิชยกจิแทนผูป้ระกอบพาณชิยกจินัน
ไดโ้ดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชอืในคําขอจดทะเบยีนเลกิพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการทผีูป้ระกอบพาณิชย
กจิไมส่ามารถมายนืคําขอจดทะเบยีนไดด้ว้ยตนเองเชน่ใบมรณบตัรคําสงัศาลเป็นตน้ 
 
3. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยนืจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้นืยนืแทนก็ได ้
 
4.ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซงึเป็นเจา้ของกจิการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (แลว้แตก่รณี) เป็นผูล้งลายมอืชอืรับรองรายการในคําขอจด
ทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบยีน 
 
5. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทหีรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุนัตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเรมินับระยะเวลาตังแตเ่จา้หนา้ทตีรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทงันใีนกรณีทคีําขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทจีะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทตีอ้งยนืเพมิเตมิโดยผูย้นื
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยนืเอกสารเพมิเตมิภายในระยะเวลาทกํีาหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นันจะถอืวา่ผูย้นืคํา
ขอละทงิคําขอโดยเจา้หนา้ทแีละผูย้นืคําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่อง
ดงักลา่วใหผู้ย้นืคําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังหมูท่ ี2 ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดัอทุัยธานีโทร.056-514523 
www.sakaekrang.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดั

อทุัยธาน ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทกีารเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดั

อทุัยธาน ี



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

 
3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน/เจา้หนา้ทบีนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสาํคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สาํเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดั

อทุัยธาน ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้นืคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดั

อทุัยธาน ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(สาํเนาบัตรประจําตัวของผูป้ระกอบพาณชิยกจิหรอืทายาทที
ยนืคําขอแทนพรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

2) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

สําเนาใบมรณบตัรของผูป้ระกอบพาณิชยกจิ (กรณีถงึแกก่รรม) 
โดยใหท้ายาททยีนืคําขอเป็นผูล้งนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

5) 
 

สําเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาทของผูล้งชอืแทนผูป้ระกอบ
พาณชิยกจิซงึถงึแกก่รรมพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

7) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมยกเลกิ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังหมูท่ ี2 ตําบลสะแกกรังอําเภอเมอืงอทุยัธานจัีงหวดัอทุยัธานโีทร.056-514523 

www.sakaekrang.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) แบบทพ 

(หมายเหต:ุ -) 
2) หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ -) 
3) แบบคํารอ้ง 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด
ทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังอําเภอเมอืงอทุยัธานจัีงหวดัอทุยัธานีกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถนิองคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังอําเภอเมอืงอทุัยธานจัีงหวดัอทุยัธานี 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทใีหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถนิ (กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรอืงกําหนดแบบพมิพเ์พอืใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555   
 
2)1) กฎกระทรวงพาณิชยฉ์บับท ี3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
3)คําสงัสาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ ี1/2553 เรอืงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณิชยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
4)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรอืงกําหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 
 
5)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับท ี83 (พ.ศ. 2515) เรอืงกําหนดพาณชิยกจิทไีม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
6)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับท ี93 (พ.ศ. 2520) เรอืงกําหนดพาณชิยกจิทไีม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



7)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รอืงการตงัสาํนักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตังพนักงานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับท ี
9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท ี10) พ.ศ. 2553 
 
8)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รอืงแตง่ตงัพนักงานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีนพาณิชย ์ (ฉบบัท ี8) พ.ศ.2552 
 
9)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รอืงใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับท ี11) พ.ศ. 2553 
 
10)พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชยพ์.ศ.2499 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณี
ผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 


