
คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลกิประกอบพำณิชยกิจ) ตำม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงำนทีร่บัผิดชอบ: องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ 
กระทรวง: กระทรวงพำณิชย์ 
 
1. ชือ่กระบวนงำน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลกิประกอบพำณิชยกิจ) ตำม 

พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ 
3. ประเภทของงำนบรกิำร: 

กระบวนงำนบริกำรทีใ่ห้บริกำรในส่วนภูมิภำคและสว่นทอ้งถิ่น 
(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: จดทะเบียน  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ประกำศกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ  เรือ่ง  ก ำหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 
2) ประกำศกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ  เรือ่ง  

ก ำหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในกำรให้บรกิำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2555   
3) ประกำศกระทรวงพำณิชย์  เรือ่ง  

แต่งต ัง้พนกังำนเจ้ำหน้ำทีแ่ละนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 
4) ประกำศกระทรวงพำณิชย์  เรือ่ง 

กำรตัง้ส ำนกังำนทะเบียนพำณิชย์แต่งต ัง้พนกังำนเจ้ำหน้ำทีแ่ละนำยทะเบียน
พำณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  

5) กฎกระทรวงพำณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 

6) ค ำส ั่งส ำนกังำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที ่1/2553  เรือ่ง 
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ 
และเลขค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

7) ค ำส ั่งส ำนกังำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที ่1/2554 เรือ่ง 
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ 
และเลขค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์จงัหวดับึงกำฬ 

8) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง 
ก ำหนดพำณิชยกิจทีไ่ม่อยูภ่ำยใต้บงัคบัของกฎหมำยวำ่ด้วยทะเบียนพำณิชย์ 

9) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง 
ก ำหนดพำณิชยกิจทีไ่ม่อยูภ่ำยใต้บงัคบัแห่งพระรำชบญัญตัิทะเบียนพำณิชย์ 
พ.ศ. 2499 

10
) 

ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรือ่ง 
ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 

11
) 

พ.ร.ฎ. ก ำหนดกิจกำรเป็นพำณิชยกิจ พ.ศ. 2546 



12
) 

พ.ร.บ. ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท ั่วไป  
7. พื้นทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่ม ี  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นำท ี 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชือ่อำ้งองิของคูม่ือประชำชน กำรจดทะเบียนพำณิชย์ 

(เลกิประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ อบต.เมืองเกษตร 
ส ำเนำคูม่ือประชำชน 21/07/2015 14:48  

11. ช่องทำงกำรให้บรกิำร  
1) สถำนทีใ่ห้บรกิำร กรงุเทพมหำนคร ติดต่อ 

(1) ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรคลงั กรงุเทพมหำนคร  
โทรศพัท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ให้บรกิำรกบัสถำนประกอบกำรทกุแห่งทีม่ีทีต่ ัง้อยู่ในกรงุเทพมหำนคร) 
หรอื 
(2) ส ำนกังำนเขตกรงุเทพมหำนคร  
โทรศพัท์ : ติดต่อส ำนกังำนเขต 
(สถำนประกอบกำรแห่งใหญ่ต ัง้อยู่ในพื้นทีร่บัผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่
นจดทะเบียน ณ ส ำนกังำนเขตนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดให้บรกิำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)         ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 
น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหตุ - 

2) สถำนทีใ่ห้บรกิำร ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 85 หมู่ที ่
5 ต ำบลเมืองเกษตร           อ ำเภอ    ขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสมีำ 
โทรศพัท์/โทรสำร 044-756344/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดให้บรกิำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)         ต ัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 
น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหตุ - 

12. หลกัเกณฑ์ วธิกีำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ 
และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผู้ประกอบพำณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพำณิชย์ไว ้
ต่อมำได้เลกิประกอบพำณิชยกิจท ัง้หมด จะโดยเหตุใดก็ตำม เช่น ขำดทนุ 
ไม่ประสงค์จะประกอบกำรค้ำต่อไป 
เจำ้ของสถำนทีเ่รียกห้องคืนเพรำะหมดสญัญำเช่ำ หรือเลกิห้ำงหุ้นสว่นบริษทั 



ให้ยืน่ค ำขอจดทะเบียนเลกิประกอบพำณิชยกิจ 
ต่อพนกังำนเจ้ำหน้ำทีภ่ำยในก ำหนด 30 วนั นบัต ัง้แต่วนัเลกิประกอบพำณิชยกิจ  
(มำตรำ 13) 
2. 
กรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจมีเหตุขดัข้องไม่สำมำรถยืน่ค ำขอจดทะเบียนเลกิด้วยตน
เอง เช่น วกิลจรติ ตำย สำบสญู เป็นต้น ให้ผู้ทีม่ีส่วนได้เสยีตำมกฎหมำย เช่น สำมี 
ภรยิำ บิดำ มำรดำ หรอืบุตร 
ยืน่ขอจดทะเบียนเลกิประกอบพำณิชยกิจแทนผู้ประกอบพำณิชยกิจนัน้ได้ 
โดยให้ผู้มีสว่นได้เสยีตำมกฎหมำยลงลำยมือชือ่ในค ำขอจดทะเบียนเลกิ 
พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนกำรทีผู่้ประกอบพำณิชยกิจไม่สำมำรถมำยืน่ค ำขอจดท
ะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบตัร ค ำส ั่งศำล เป็นต้น 
3. 
ผู้ประกอบพำณิชยกิจสำมำรถยืน่จดทะเบียนเลกิประกอบพำณิชยกิจได้ด้วยตนเอง
หรอืจะมอบอ ำนำจให้ผู้อืน่ยืน่แทนก็ได้ 
4.ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจซึ่งเป็นเจำ้ของกิจกำรหรือผู้มีสว่นได้เสยี (แลว้แต่กรณี) 
เป็นผู้ลงลำยมือชือ่รบัรองรำยกำรในค ำขอจดทะเบียนและเอกสำรประกอบค ำขอจ
ดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์ค ำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
หรอืหนงัสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอได้จำกพนกังำนเจ้ำหน้ำที ่หรอืดำวน์โหลดจำก 
www.dbd.go.th 
หมำยเหตุ 
ข ัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูม่ือจะเริม่นบัระยะเวลำตัง้แต่เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบเอก
สำรครบถ้วนตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่ือประชำชนเรยีบรอ้ยแล้ว ท ัง้น้ี 
ในกรณีทีค่ ำขอหรือเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถ้วน 
และ/หรอืมีควำมบกพรอ่งไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ 
เจำ้หน้ำทีจ่ะจดัท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลกัฐำนที่
ต้องยืน่เพิ่มเติม 
โดยผู้ยืน่ค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเว
ลำทีก่ ำหนดในบนัทึกดงักล่ำว มิเช่นนัน้จะถือว่ำผู้ยืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอ 
โดยเจ้ำหน้ำทีแ่ละผู้ยืน่ค ำขอหรือผู้ได้รบัมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักล่ำว 
และจะมอบส ำเนำบนัทึกควำมพร่องดงักล่ำวให้ผู้ยืน่ค ำขอหรอืผู้ได้รบัมอบอ ำนำจไ
วเ้ป็นหลกัฐำน 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผิดชอบ 

 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเห
ตุ 

1) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

นำยทะเบียนตรวจพิ
จำรณำเอกสำร/แจง้
ผล 
 

30 นำที องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำสะแก

- 



ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเห
ตุ 

แสง 
จงัหวดันครรำช
สมีำ 

2) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

เจำ้หน้ำทีก่ำรเงินรบั
ช ำระค่ำธรรมเนียม 
 

5 นำที องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สมีำ 

- 

3) กำรพิจำรณำ 
 

นำยทะเบียนรบัจดท
ะเบียน 
/เจำ้หน้ำทีบ่นัทกึข้อ
มูลเข้ำระบบ/จดัเตรี
ยมใบส ำคญักำรจดท
ะเบียน/หนงัสือรบัร
อง/ส ำเนำเอกสำร 

15 นำที องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สมีำ 

- 

4) กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมติ 
 

นำยทะเบียนตรวจเอ
กสำรและลงนำม/มอ
บใบทะเบียนพำณิช
ย์ให้ผู้ยืน่ค ำขอ 

10 นำที องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สมีำ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 นำที 
14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 

และระยะเวลำปฏิบตัิรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยนืยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 

กรมกำรปกค
รอง 

0 1 ฉบบั (ส ำเนำบตัรป
ระจ ำตวัของ
ผู้ประกอบพำ
ณิชยกิจหรอื
ทำยำททีย่ืน่



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยนืยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

ค ำขอแทน 
พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

1) ค ำขอจดทะเ
บียนพำณิชย์ 
(แบบ ทพ.) 

กรมพฒันำธุร
กิจกำรค้ำ 

1 0 ฉบบั - 

2) ใบทะเบียน
พำณิชย์ 
(ฉบบัจรงิ) 

กรมพฒันำธุร
กิจกำรค้ำ 

1 0 ฉบบั - 

3) ส ำเนำใบมร
ณบตัรของผู้
ประกอบพำ
ณิชยกิจ 
(กรณีถึงแก่
กรรม) 
โดยให้ทำยำ
ททีย่ืน่ค ำขอเ
ป็นผู้ลงนำม
รบัรองส ำเน
ำถูกต้อง 

กรมกำรปกค
รอง 

0 1 ฉบบั - 

4) ส ำเนำหลกัฐ
ำนแสดงควำ
มเป็นทำยำท
ของผู้ลงชือ่แ
ทนผู้ประกอ
บพำณิชยกิจ
ซึ่งถึงแก่กรร
ม 
พรอ้มลงนำ
มรบัรองส ำเ
นำถูกต้อง 

กรมกำรปกค
รอง 

0 1 ฉบบั - 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

5) หนงัสอืมอบ
อ ำนำจ 
(ถ้ำมี) 
พรอ้มปิดอำ
กรแสตมป์ 
10 บำท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) ส ำเนำบตัรป
ระจ ำตวัประ
ชำชนของผู้
รบัมอบอ ำน
ำจ (ถ้ำมี) 
พรอ้มลงนำ
มรบัรองส ำเ
นำถูกต้อง 

กรมกำรปกค
รอง 

0 1 ฉบบั - 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คร ัง้ละ) 

 คำ่ธรรมเนียม 20 บำท 
หมำยเหตุ -   

2) ค่ำธรรมเนียมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
 คำ่ธรรมเนียม 30 บำท 
หมำยเหตุ -   

 
17. ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน รอ้งเรยีน ณ ช่องทำงทีย่ืน่ค ำขอ 

หมำยเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน รอ้งเรยีนต่อกองทะเบียนธรุกิจ กรมพฒันำธรุกิจกำรคำ้ 

กระทรวงพำณิชย์ 
หมำยเหตุ (02-547-4446-7) 
 

3) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน โทรศพัท์ : Call Center 1570 
หมำยเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
หมำยเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 85 หมู่ที ่5 
ต ำบลเมืองเกษตร              อ ำเภอ       ขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ 
โทรศพัท์ /โทรสำร 044-756344 
หมำยเหตุ - 



6) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 85 หมู่ที ่5 
ต ำบลเมืองเกษตร       อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสีมำ 
โทรศพัท์/โทรสำร 044-756344 
หมำยเหตุ - 

7) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 85 หมู่ที ่5 
ต ำบลเมืองเกษตร       อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสีมำ 
โทรศพัท์/โทรสำร 044-756344 
หมำยเหตุ - 

8) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  
อ ำเภอขำมสะแกแสง                 จงัหวดันครรำชสมีำ โทรศพัท์/โทรสำร 044-
756344 
หมำยเหตุ - 

9) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 85 หมู่ที ่5 
ต ำบลเมืองเกษตร                    อ ำเภอ ขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ  
โทรศพัท์ 044-756344 
หมำยเหตุ - 

1
0) 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 85 หมู่ที ่5 
ต ำบลเมืองเกษตร       อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสีมำ 
โทรศพัท์/โทรสำร 044-756344 
หมำยเหตุ - 

1
1) 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมู่ที ่5 
ต.เมืองเกษตร                  อ. ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสมีำ  โทรศพัท์/โทรสำร 
044756344 
หมำยเหตุ (ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมู่ที ่5 
ต.เมืองเกษตร อ.ขำมสะแกแสง        จ.นครรำชสมีำ  โทรศพัท์/โทรสำร 
044756344) 

1
2) 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ศูนย์บรกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1)  

 
19. หมำยเหตุ 
 

วนัทีพ่ิ
มพ์ 

25/08/2558 

สถำน
ะ 

รออนุมตัิข ัน้ที ่2 
โดยส ำนกังำน 
ก.พ.ร. (OPDC) 



จดัท ำโ
ดย 

องค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง 
จงัหวดันครรำชสมีำ 
สถ.มท. 

อนุมตัิ
โดย 

- 

เผยแ
พรโ่ด
ย 

- 

 
 


