
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(เลกิประกอบพำณิชยกจิ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีน

พำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดำ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีกระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ตามแผนกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏบิตักิารก าหนดขัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับที ่2) ก าหนดใหก้รมพัฒนาธรุกจิการคา้ ถ่ายโอนงานจดทะเบยีนพาณชิย ์ตาม

พระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 จากองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั (อบจ.) ใหแ้กเ่ทศบาลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

(อบต.) เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป ซึง่การถา่ยโอนภารกจิดงักลา่วจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ป้ระกอบการ

ในการยืน่จดทะเบยีนพาณิชย ์ประหยัดเวลา 

 

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางและผูป้ระกอบการสามารถน าหลกัฐานการจดทะเบยีนพาณิชยไ์ปใชใ้นการท าธรุกรรมได ้ดงันี้ 

 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่จดทะเบยีนพาณชิยไ์ว ้ตอ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณิชยกจิทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม เชน่ ขาดทนุ ไม่

ประสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป เจา้ของสถานทีเ่รยีกหอ้งคนืเพราะหมดสญัญาเชา่ หรอืเลกิหา้งหุน้สว่นบรษัิท ใหย้ืน่ค าขอจด

ทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในก าหนด 30 วนั นับตัง้แตว่นัเลกิประกอบพาณิชยกจิ  (มาตรา 13) 

 

2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไม่สามารถยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเอง เชน่ วกิลจรติ ตาย สาบสญู เป็นตน้ ให ้

ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมาย เชน่ สาม ีภรยิา บดิา มารดา หรอืบตุร ยืน่ขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิแทนผูป้ระกอบ

พาณชิยกจินัน้ได ้โดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชือ่ในค าขอจดทะเบยีนเลกิ พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานการทีผู่ ้

ประกอบพาณชิยกจิไมส่ามารถมายืน่ค าขอจดทะเบยีนไดด้ว้ยตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร ค าสัง่ศาล เป็นตน้ 

 

3. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่แทนก็ได  ้

 

4.ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (แลว้แตก่รณี) เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจด

ทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

 

5. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืดาวนโ์หลดจาก 

www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้

ยืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่

ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความ

พร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
งานพัฒนารายได ้ กองคลงั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 0 2443 0610-9  ตอ่ 127 
โทรสาร   0 2443 0628))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 25 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 0 นาท ี - 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

0 นาท ี - 
 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี - 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูป้ระกอบพาณชิยกจิหรอืทายาททีย่ืน่ค าขอแทน พรอ้ม

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบยีนพำณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

ส ำเนำใบมรณบตัรของผูป้ระกอบพำณิชยกจิ (กรณีถงึแกก่รรม) 

โดยใหท้ำยำททีย่ ืน่ค ำขอเป็นผูล้งนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5) 

 

ส ำเนำหลกัฐำนแสดงควำมเป็นทำยำทของผูล้งชือ่แทนผูป้ระกอบ

พำณชิยกจิซึง่ถงึแกก่รรม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้ม

ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

8) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ของผูป้ระกอบพาณชิยกจิหรอืทายาททีย่ืน่ค าขอแทน พรอ้ม
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรจดทะเบยีน (คร ัง้ละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

 

2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) งานพัฒนารายได ้ กองคลงั 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัท:์  0 2443 0610-9  ตอ่  121, 127))  
2) เว็บไซต ์http://www.bangkruaicity.go.th/ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด

ทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: จดทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549  
  

2) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มูลทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555    
  

3) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  

  
4) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีน
พาณชิย ์(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
  

5)กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  

6)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ
จดทะเบยีนพาณชิย ์ 
  

7)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ
จดทะเบยีนพาณชิยจ์ังหวดับงึกาฬ  
  

8)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 
  
9)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับแหง่พระราชบญัญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  

10)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  

  
11)พ.ร.ฎ. ก าหนดกจิการเป็นพาณชิยกจิ พ.ศ. 2546  

  
12)พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ)   ตาม  พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์ พ.ศ.  

2499  กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


