
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(เลกิประกอบพำณิชยกจิ) ตำม 

พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดำ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบพุราหมณ์ อ าเภอนาด ีจังหวดัปราจนีบรุ ี 

กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่จดทะเบยีนพาณชิยไ์ว ้ตอ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณิชยกจิทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม 

เชน่ ขาดทนุ ไมป่ระสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป เจา้ของสถานทีเ่รยีกหอ้งคนืเพราะหมดสญัญาเชา่ หรอืเลกิหา้ง

หุน้สว่นบรษัิท ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในก าหนด 30 วนั 

นับตัง้แตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ  (มาตรา 13) 

 

2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไม่สามารถยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเอง เชน่ วกิลจรติ ตาย 

สาบสญู เป็นตน้ ใหผู้ท้ ีม่สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมาย เชน่ สาม ีภรยิา บดิา มารดา หรอืบตุร ยืน่ขอจดทะเบยีนเลกิ

ประกอบพาณชิยกจิแทนผูป้ระกอบพาณชิยกจินัน้ได ้โดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชือ่ในค าขอจด

ทะเบยีนเลกิ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการทีผู่ป้ระกอบพาณิชยกจิไม่สามารถมายืน่ค าขอจดทะเบยีนไดด้ว้ย

ตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร ค าสัง่ศาล เป็นตน้ 

 

3. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่

แทนก็ได ้

 

4.ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (แลว้แตก่รณี) เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรอง

รายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

 

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

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุ

ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่อง

ไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบพุราหมณ์ เลขที ่672 หมูท่ี ่1 ต าบล 
บพุราหมณ์ อ าเภอนาด ีจังหวดัปราจนีบรุ ี25220 โทรศพัท ์037-

629736 โทรสาร 037-629737 เว็บไซต ์www.bupram.go.th/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลบพุราหมณ์  

อ าเภอนาด ี 
จังหวดัปราจนีบรุ ี

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบพุราหมณ์ 
อ าเภอนาด ี 

จังหวดัปราจนีบรุ ี

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบพุราหมณ์ อ าเภอ

นาด ีจังหวัดปราจนีบรุ ี
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบพุราหมณ์ อ าเภอ
นาด ีจังหวัดปราจนีบรุ ี

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูป้ระกอบพาณชิยกจิหรอืทายาทที่
ยืน่ค าขอแทน พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

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 

 

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) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบพุราหมณ์ เลขที ่672 หมูท่ี ่1 ต าบลบพุราหมณ์ อ าเภอนาด ีจังหวัดปราจนีบรุ ี25220 

โทรศพัท ์037-629736 โทรสาร 037-629737 เว็บไซต ์www.bupram.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ 

(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7))  
3) โทรศพัท ์: Call Center 1570 

 

4) เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 
 

5) 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))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

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

กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: จดทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549  
  
2)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2555    

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

  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์
(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 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก 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  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



  
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 สมัฤทธิ ์ส าเนาคูม่อืประชาชน 29/09/2015 17:48 

 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 


