
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย(์เลกิประกอบพำณิชยกจิ)ตำมพ.ร.บ.ทะเบยีน

พำณิชย ์พ.ศ.2499 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นชา้ง อ าเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ไมม่ขีอ้มลูหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองคลัง อบต.ดา่นชา้ง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
00:00 - 00:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 0 - 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
 30 นาท ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นชา้ง อ าเภอบัว

ใหญ ่จังหวัดนครราชสมีา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นชา้ง 

อ าเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสมีา 
 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี - 

 

2) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบั่นทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 15 นาท ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นชา้ง อ าเภอบัว

ใหญ ่จังหวัดนครราชสมีา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นชา้ง 

อ าเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสมีา 
 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์

ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 
 10 นาท ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นชา้ง อ าเภอบัว

ใหญ ่จังหวัดนครราชสมีา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นชา้ง 
อ าเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสมีา 

 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณิชย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ใบทะเบยีนพำณิชย ์(ฉบบัจรงิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) ส ำเนำใบมรณบตัรของผูป้ระกอบพำณิชยกจิ (กรณีถงึแกก่รรม) - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 โดยใหท้ำยำททีย่ ืน่ค ำขอเป็นผูล้งนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

4) 

 

ส ำเนำหลกัฐำนแสดงควำมเป็นทำยำทของผูล้งชือ่แทนผูป้ระกอบ

พำณิชยกจิซึง่ถงึแกก่รรม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้ม
ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองคลัง อบต.ดา่นชา้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

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

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลปากน ้า อ าเภอเดมิบางนางบวช จังหวัดสพุรรณบรุ ีกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ เทศบาลต าบลปากน ้า อ าเภอเดมิบางนางบวช จังหวัดสพุรรณบรุ ี

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: จดทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  

  

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



2)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2553 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ
จดทะเบยีนพาณชิย ์ 

  
3)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบพมิพ ์พ.ศ. 2549  

  

4)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555  
  

5)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบับที ่83 (พ.ศ. 2515) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับของกฎหมายว่าดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 

  
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับแหง่พระราชบัญญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  

  
7)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบับ
ที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2553  
  

8)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรือ่ง แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552  

  
9)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553  

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

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรยีนและทีด่นิ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 10.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การจดทะเบยีนพาณชิย(์เลกิประกอบพาณชิยกจิ)ตามพ.ร.บ.ทะเบยีน

พาณชิย ์พ.ศ.2499 17/12/2558 11:23 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


