
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลกิประกอบพำณิชยกจิ) ตำม พ.ร.บ. ทะเบียน

พำณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทสบาลเมืองสระแกว้ อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

กองคลงั : งานประโยชน์และกิจการพาณิชย ์

1. ช่ือกระบวนกำร: การจดทะเบียนพาณิชย ์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 

2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแกว้ อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการ

ท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว) 

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 

5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพพ์.ศ. 2549 

2) ประกาสกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพเ์พื่อใชใ้นการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย์

พ.ศ.2555 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2499 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองแต่งตั้งส านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนาย

ทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2553 

5) กฎกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

6) ค าสั่งส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ 1/2553 เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์

7) ค าสั่งส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ 1/2554 เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชยจ์งัหวดับึงกาฬ 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี 83 (พ.ศ. 2515) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมาย

วา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์

9) ประกาศกระทรวงพาณิชยแ์บบท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาริชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งระราช

บญัญติัทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2553 



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

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ์.ศ. 2499 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 

7. พื้นท่ีให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค,ทอ้งถ่ิน 

8. กฎหมำยข้องบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ  0 นาที 

9. ข้อมูลสถิต ิ

จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0 

จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0 

จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

10. ช่ืออ้ำงองิของช่ือประชำชน สพจ. ทก. 09 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถานท่ีใหบ้ริการ กองคลงั งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์ส านกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ ถนน

เทศบาล 2 ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 27000 โทร.037-241491 ต่อ 20 โทรสาร 

037-242702 ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา08:30 – 16:30 น. (ไม่พกัเท่ียง) 

2) สถำนท่ีให้บริกำรจงัหวดัอ่ืนติดต่อ 

(1) ส านกังานเทศบาล 

โทรศพัท ์: ติดต่อเทสบาล 

(2) องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

โทรศพัท ์: ติดติออบต. 

 

 

 

 
 

 

 



(3) เมืองพทัยา 

โทรศพัท ์: 038-253154 

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพทัยาใหไ้ป

เทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพทัยานั้น/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา08:30 – 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมำยเหตุ –  

12. หลกัเกณฑ์ วิธีกำรเง่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชยไ์วต่้อมาไดเ้ลิกไดเ้ลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุ

ใดกต้ามเช่นขาดทุนไม่ประสงคจ์ะประกอบการคา้ต่อไปเจา้ของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญา

เช่าหรือเลิกหา้งหุ้นส่วนบริษทัใหย้ืน่ค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอ่พนกังานเจา้หนา้ท่ี

ภายในก าหนด 30 วนันบัตั้งแต่วนัเลิกประกอบพาริชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณีผูป้ระกอบพาริชยกิจมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถยืน่ค าขอจดทะเบียนเลิกดว้ยตนเองเช่นวิกลจริตตาย

สาบสูญเป็นตน้ไมผุ้ท่ี้มีส่วนไดเ้สียตามกฎหมายเช่นสามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรย่นขอจดทะเบียน

เลิกประกอบพาริชยกิจแทนผูป้ระกอบพาณิชยกิจนั้นไดโ้ดยใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายืน่ค  า

ขอจดทะเบียนไดด้ว้ยตนเองเช่นใบมรณบตัรค าสั่งศาลเป็นตน้ 

3. ผุป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดด้ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้

ผูอ่ื้นยืน่แทนก็ได ้

4. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการหรือผูท่ี้มาส่วนไดเ้สีย (แลว้แต่กรณี) เป็นผูล้งลายมือช่ือ

รับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ี

หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th  
 

หมายเหตุขั้นตอนกานด าเนินงานตามคู่มือเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้น

ตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบร้อยแลว้ทั้งนั้นในกรรีท่ีค  าขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น

และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพิจารณาไดเ้จา้หนา้ท่ีจะจดัท าบนัทึกความ

บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งยื่นเพิ่มเติมโดยผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งด าเนินการ

แกไ้ขและ/หรือยืน่เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทึกดงักล่าวมิเช่นนั้นจะถือวา่ผูย้ืน่ค  า



ขอละทิ้งค าขอโดยเจา้หนา้ท่ีและผุย้ืน่ค  าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทึกดงักล่าวและจะมอบ

ส าเนาบนัทึกความพร่องดงักล่าวใหย้ืน่ค าขอหรือผุไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทึกดงักล่าวและจะ

มอบส าเนาบนัทึกความบกพร่องดงักล่าวใหผุ้ย้ืน่ค  าขอหรือไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำและส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาเอกสาร/แจง้ผล 

30 นาที กองคลงั งานผล
ประโดยชน์และ
กิจการพาณิชย ื

- 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจา้หนา้ท่ีการเงินรับช าระ
ค่ะรรมเนียม 

5 นาที กองคลงั งานผล
ประโดยชน์และ
กิจการพาณิชย ์

- 

3) การพิจารณา นายทะเบียนจดทะเบียน/
เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล
เขา้ระบบ/จดัทะเบียน/
หนงัสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 

15 นาที กองคลงั งาน
ผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย ์

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มติ 

นายทะเบียนตรวจสอบ
เอกสารและลงนาม/มอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ ้
ยืน่ค  าขอ 

10 นาที กองคลงั งาน
ผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย ์

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 60 นาที 

14 . งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้วยังไม่ผ่ำนกำร

ด าเนินการด าเนินลดขั้นตอน 

 

 
 



15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 
 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 0 ฉบบั  

 

  15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย ์(แบบทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ใบทะเบียนพาณิชย ์ กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

3) 

ส าเนาในมรณบตัร
ของผุป้ระกอบ
พาณิชยกิจ (กรณีถึง
แก่กรรม)โดยให้
ทายาทท่ียืน่ค าขอ
เป็นผลูล้งนาม

กรมการปกครอง 0 0 ฉบบั - 



รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

4) ส าเนาหลกัฐาน
แสดงความเป็น
ทายาทของผูล้งช่ือ
แทนผูป้ระกอบ
พาณิชยกิจถึงแก่
กรรมพร้อมลงนาม
รัยรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

กราการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

5) หนงัสือมอบอ านาจ 
(ถา้มี) พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 10 
บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผูรั้บ
มอบอ านาจ (ถา้มี) 
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

กรมการปกครอง 0  ฉบบั - 

 16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คร้ังละ) 

ค่ะรรมเนียม 20 บำท 

หมำยเหตุ – 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 



ค่ำธรรมเนียม 30 บำท 

หมำยเหตุ –  

17. ช่องทำงกำรร้องเรียง 

1) ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ 

2) ทางอินเทอร์เน็ต (http : //www.sakeaocity.go.th) 

3) ทางโทรศพัท ์0-3742-1907 , 0-3724-1491 ต่อ 20 โทรศพัท ์0-3724-2702 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

- 


