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คูมือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะบียนพำณิชย์ (ลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

กรณีผูຌขอจดทะบียนป็นบุคคลธรรมดำ 

หนวยงานทีไรับผิดชอบ : องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 
 

1. ชืไอกระบวนงำน : การจดทะบียนพาณิชย์ (ลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผูຌขอ
จดทะบียนป็นบุคคลธรรมดา 

2. หนวยงำนจຌำของกระบวนงำน : กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 
3. ประภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการทีไ฿หຌบริการ฿นสวนภูมิภาคละสวนทຌองถิไน (กระบวนงานบริการทีไ

บใดสรใจ฿นหนวยดียว)  

4. หมวดหมูของงำนบริกำร : จดทะบียน 

5. กฎหมำยทีไ฿หຌอ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีไกีไยวขຌอง : 
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคຌารืไองก้าหนดบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคຌารืไองก้าหนดบบพิมพ์พืไอ฿ชຌ฿นการ฿หຌบริการขຌอมูลทะบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555   

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์รืไองตงตั งพนักงานจຌาหนຌาทีไละนายทะบียนพาณิชย์ (ฉบับทีไ 8) พ.ศ. 2552 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์รืไองการตั งส้านักงานทะบียนพาณิชย์ตงตั งพนักงานจຌาหนຌาทีไละนายทะบียนพาณิชย์ 
(ฉบับทีไ 9) พ.ศ. 2552 ละ (ฉบับทีไ 10) พ.ศ. 2553  

5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับทีไ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความ฿นพระราชบัญญัติทะบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

6) ค้าสัไงส้านักงานกลางทะบียนพาณิชย์ทีไ 1/2553  รืไองหลักกณฑ์ละวิธีการก้าหนดลขทะบียนพาณิชย์ละลข
ค้าขอจดทะบียนพาณิชย์ 

7) ค้าสัไงส้านักงานกลางทะบียนพาณิชย์ทีไ 1/2554 รืไองหลักกณฑ์ละวิธีการก้าหนดลขทะบียนพาณิชย์ละลขค้า
ขอจดทะบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับทีไ 83 (พ.ศ. 2515)  รืไองก้าหนดพาณิชยกิจทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของกฎหมายวาดຌวย
ทะบียนพาณิชย์ 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับทีไ 93 (พ.ศ. 2520) รืไองก้าหนดพาณิชยกิจทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับหงพระราชบัญญัติ
ทะบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์รืไอง฿หຌผูຌประกอบพาณิชยกิจตຌองจดทะบียนพาณิชย์ (ฉบับทีไ 11) พ.ศ. 2553 

11) พ.ร.ฎ. ก้าหนดกิจการป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

12) พ.ร.บ. ทะบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทีไมีความส้าคัญดຌานศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืๅนทีไ฿หຌบริกำร : สวนภูมิภาค, ทຌองถิไน  

8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงทีไก ำหนดระยะวลำ เมมี  

ระยะวลำทีไก ำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอก ำหนด ฯลฯ 0นาที 
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9. ขຌอมูลสถิติ 
 จ ำนวนฉลีไยตอดือน0  

 จ ำนวนค ำขอทีไมำกทีไสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีไนຌอยทีไสุด 0  

10. ชืไออຌำงอิงของคูมือประชำชน สพจ. ทก. 09  

11. ชองทำงกำร฿หຌบริกำร  

1) สถำนทีไ฿หຌบริกำรกรุงทพมหานครติดตอ 

(1) ส้านักงานศรษฐกิจการคลังกรุงทพมหานคร 

ทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 

(฿หຌบริการกับสถานประกอบการทุกหงทีไมีทีไตั งอยู฿นกรุงทพมหานคร) หรือ 

(2) องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคอลงลาน จังหวัดก้าพงพชร  
ทรศัพท์ : เ55-็่6-ใ99 / ติดตอดຌวยตนองณหนวยงาน 

ระยะวลำปิด฿หຌบริกำร ปิด฿หຌบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกวຌนวันหยุดทีไทางราชการก้าหนด)  

ตั งตวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักทีไยง) 
หมำยหตุ - 

  

12. หลักกณฑ์ วิธีกำร งืไอนเขิถຌำมีี ฿นกำรยืไนค ำขอ ละ฿นกำรพิจำรณำอนุญำต 

 1. ผูຌประกอบพาณิชยกิจซึไงจดทะบียนพาณิชย์เวຌตอมาเดຌลิกประกอบพาณิชยกิจทั งหมดจะดยหตุ฿ดกใตามชน
ขาดทุนเมประสงค์จะประกอบการคຌาตอเปจຌาของสถานทีไรียกหຌองคืนพราะหมดสัญญาชาหรือลิกหຌางหุຌนสวนบริษัท
฿หຌยืไนค้าขอจดทะบียนลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานจຌาหนຌาทีไภาย฿นก้าหนด 30 วันนับตั งตวันลิกประกอบ
พาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

 2. กรณีผูຌประกอบพาณิชยกิจมีหตุขัดขຌองเมสามารถยืไนค้าขอจดทะบียนลิกดຌวยตนองชนวิกลจริตตายสาบสูญ
ป็นตຌน฿หຌผูຌทีไมีสวนเดຌสียตามกฎหมายชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยืไนขอจดทะบียนลิกประกอบพาณิชยกิจทน
ผูຌประกอบพาณิชยกิจนั นเดຌดย฿หຌผูຌมีสวนเดຌสียตามกฎหมายลงลายมือชืไอ฿นค้าขอจดทะบียนลิกพรຌอมนบอกสาร
หลักฐานการทีไผูຌประกอบพาณิชยกิจเมสามารถมายืไนค้าขอจดทะบียนเดຌดຌวยตนองชน฿บมรณบัตรค้าสัไงศาลป็นตຌน 

 3. ผูຌประกอบพาณิชยกิจสามารถยืไนจดทะบียนลิกประกอบพาณิชยกิจเดຌดຌวยตนองหรือจะมอบอ้านาจ฿หຌผูຌอืไนยืไน
ทนกใเดຌ 
 4.฿หຌผูຌประกอบพาณิชยกิจซึไงป็นจຌาของกิจการหรือผูຌมีสวนเดຌสีย (ลຌวตกรณี) ป็นผูຌลงลายมือชืไอรับรองรายการ
฿นค้าขอจดทะบียนละอกสารประกอบค้าขอจดทะบียน 

 5. บบพิมพ์ค้าขอจดทะบียน (บบทพ.) หรือหนังสือมอบอ้านาจสามารถขอเดຌจากพนักงานจຌาหนຌาทีไหรือดาวน์
หลดจาก www.dbd.go.th 

 

 

http://www.dbd.go.th/
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 หมายหตุขั นตอนการด้านินงานตามคูมือจะริไมนับระยะวลาตั งตจຌาหนຌาทีไตรวจสอบอกสารครบถຌวนตามทีไระบุ
เวຌ฿นคูมือประชาชนรียบรຌอยลຌวทั งนี ฿นกรณีทีไค้าขอหรืออกสารหลักฐานเมครบถຌวนละ /หรือมีความบกพรองเม
สมบูรณ์ป็นหตุ฿หຌเมสามารถพิจารณาเดຌจຌาหนຌาทีไจะจัดท้าบันทึกความบกพรองของรายการอกสารหรืออกสาร
หลักฐานทีไตຌองยืไนพิไมติมดยผูຌยืไนค้าขอจะตຌองด้านินการกຌเขละ/หรือยืไนอกสารพิไมติมภาย฿นระยะวลาทีไก้าหนด
฿นบันทึกดังกลาวมิชนนั นจะถือวาผูຌยืไนค้าขอละทิ งค้าขอดยจຌาหนຌาทีไละผูຌยืไนค้าขอหรือผูຌเดຌรับมอบอ้านาจจะลงนาม
บันทึกดังกลาวละจะมอบส้านาบันทึกความพรองดังกลาว฿หຌผูຌยืไนค้าขอหรือผูຌเดຌรับมอบอ้านาจเวຌป็นหลักฐาน 

 

13. ขัๅนตอน ระยะวลำ ละสวนงำนทีไรับผิดชอบ 

ทีไ ประภทขัๅนตอน 
รำยละอียดของขัๅนตอน

กำรบริกำร 
ระยะวลำ
฿หຌบริกำร 

สวนงำน / 
หนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ 

หมำยหตุ 

1) 
การตรวจสอบอกสาร 

 

นายทะบียนตรวจพิจารณา
อกสาร/จຌงผล 

 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบอกสาร 

 

จຌาหนຌาทีไการงินรับช้าระ
คาธรรมนียม 

 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะบียนรับจดทะบียน 
/จຌาหนຌาทีไบันทึกขຌอมูลขຌา
ระบบ/จัดตรียม฿บส้าคัญ
การจดทะบียน/หนังสือ
รับรอง/ส้านาอกสาร 

 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะบียนตรวจอกสาร
ละลงนาม/มอบ฿บทะบียน

พาณิชย์฿หຌผูຌยืไนค้าขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะวลำด ำนินกำรรวม 60 นาท ี

 

14. งำนบริกำรนีๅผำนกำรด ำนนิกำรลดขัๅนตอน ละระยะวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว  

ยังเมผานการด้านินการลดขั นตอน 
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15. รำยกำรอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืไนค ำขอ 

15.1) อกสำรยืนยันตัวตนทีไออกดยหนวยงำนภำครัฐ 

ทีไ รำยกำรอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงำนภำครัฐผูຌ
ออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
อกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

1) 

บัตรประจ้าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส้านาบัตรประจ้าตัว
ของผูຌประกอบ
พาณิชยกิจหรือ

ทายาททีไยืไนค้าขอ
ทนพรຌอมลงนาม

รับรองส้านาถูกตຌอง) 
 

15.2) อกสำรอืไน ๆ ส ำหรับยืไนพิไมติม 

ทีไ รำยกำรอกสำรยืไนพิไมติม 
หนวยงำนภำครัฐผูຌ

ออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

1) 
ค้าขอจดทะบียนพาณิชย์ 

(บบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคຌา 

1 0 ฉบับ - 

2) 
฿บทะบียนพาณิชย์ (ฉบับ

จริง) 
กรมพัฒนาธุรกิจ

การคຌา 

1 0 ฉบับ - 

3) 

ส้านา฿บมรณบัตรของผูຌ
ประกอบพาณิชยกิจ (กรณี

ถึงกกรรม) ดย฿หຌทายาททีไ
ยืไนค้าขอป็นผูຌลงนามรับรอง

ส้านาถูกตຌอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

4) 

ส้านาหลักฐานสดงความ
ป็นทายาทของผูຌลงชืไอทน
ผูຌประกอบพาณิชยกิจซึไงถึง

กกรรมพรຌอมลงนาม
รับรองส้านาถูกตຌอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบอ้านาจ (ถຌามี) 

พรຌอมปิดอากรสตมป์ 10 

บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) ส้านาบัตรประจ้าตัว กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ทีไ รำยกำรอกสำรยืไนพิไมติม 
หนวยงำนภำครัฐผูຌ

ออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

ประชาชนของผูຌรับมอบ
อ้านาจ (ถຌามี) พรຌอมลงนาม

รับรองส้านาถูกตຌอง 

 

16. คำธรรมนียม 

1) คำธรรมนียมกำรจดทะบียน (ครัๅงละ) 

คำธรรมนียม 20 บาท 

หมำยหตุ - 
2) คำธรรมนียมคัดส ำนำอกสำร (ชุดละ) 

คำธรรมนียม 30 บาท 

หมำยหตุ - 
 

17. ชองทำงกำรรຌองรียน 

1) ชองทำงกำรรຌองรียนรຌองรียนณชองทางทีไยืไนค้าขอ องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคอลงลาน 
จังหวัดก้าพงพชร 

หมำยหตุ- ทร เ55-็่6-ใ99 

2) ชองทำงกำรรຌองรียนรຌองรียนตอกองทะบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคຌากระทรวงพาณิชย์ 
หมำยหตุ(02-547-4446-7) 

3) ชองทำงกำรรຌองรียนทรศัพท์ : Call Center 1570 

หมำยหตุ- 
4) ชองทำงกำรรຌองรียนวใบเซต์  : www.dbd.go.th 

หมำยหตุ- 
5) ชองทำงกำรรຌองรียนศูนย์บริการประชาชนส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยหตุ( ลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูຌปณ.1111  

ลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยำงบบฟอร์ม ตัวอยำง ละคูมือกำรกรอก  
1) คูมือการกรอกอกสาร 

- 

19. หมำยหตุ 
- 


