
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีน

พาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีต่ ัง้ข ึน้ตามกฎหมาย

ตา่งประเทศ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืงระนอง จังหวดัระนอง  กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 

2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยื่ นจดทะเบยีนแทนก็

ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีน และ

เอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

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

โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุ

ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ /หรอืมคีวามบกพร่อง

ไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง 

๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง 

๘๕๑๓๐  

หมายเลขโทรศพัท ์๐๗๗-๘๗๓๒๔๘ และ ๐๗๗-๘๗๓๒๕๐/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์

ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  ระนอง 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกจิการ

ในประเทศ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกจิการใน

ประเทศ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้ส านกังานแหง่ใหญ ่โดยให้

เจา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนาม และใหม้พียานลงชือ่

รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น

หรอืผูข้อเลขทีบ่า้น หรอืส าเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใัหค้วามยนิยอม

เป็นผูเ้ชา่ หรอืเอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็น

ผูใ้หค้วามยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

6) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ส านกังานแหง่ใหญแ่ละสถานทีส่ าคญับรเิวณ

ใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   

 / ส าเนา 0 ฉบบั 

- 

7) 

 

ส าเนาเอกสารแสดงการจดทะเบยีนเป็นนติบิุคคล ซึง่มรีายการ

เกีย่วกบัชือ่ วตัถทุ ีป่ระสงค ์ทนุ ทีต่ ัง้ส านกังาน รายชือ่กรรมการ 

และอ านาจกรรมการ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

- 

 

 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(หากเป็นเอกสารทีท่ าขึน้ในตา่งประเทศ จะตอ้งมคี ารับรอง

ของโนตารพัีบลคิหรอืบคุคลซึง่กฎหมายของประเทศนัน้ๆ ตัง้ใหเ้ป็นผูม้ี

อ านาจรับรองเอกสารพรอ้มดว้ยค ารับรองของเจา้หนา้ทีก่งสลุหรอื

สถานทตูไทย) 

 

 

 

 

8) 

 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูร้บัผดิชอบด าเนนิกจิการในประเทศไทย  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(หากเป็นเอกสารทีท่ าขึน้ในตา่งประเทศ จะตอ้งมคี ารับรอง

ของโนตารพัีบลคิหรอืบคุคลซึง่กฎหมายของประเทศนัน้ๆ ตัง้ใหเ้ป็นผูม้ี

อ านาจรับรองเอกสารพรอ้มดว้ยค ารับรองของเจา้หนา้ทีก่งสลุหรอื

สถานทตูไทย) 

- 

9) 

 

ใบอนุญาตท างานของผูร้บัผดิชอบด าเนนิกจิการในประเทศไทย 

(กรณีเป็นบุคคลตา่งดา้ว) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

10) 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิของคนตา่งดา้ว หรอืหนงัสอืรบัรองการ

ใชส้ทิธติามสนธสิญัญา (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

11) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

12) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มลงนาม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

13) 

 

ส าเนาหนงัสอือนุญาต หรอื หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ าหนา่ยหรอืให้

เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืใหเ้ชา่ 

หรอื ส าเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากร หรอืหลกัฐานการ

ซือ้ขายจากตา่งประเทศ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 

แถบบนัทกึ วดีทิศัน ์แผน่วดีทิศัน ์ ดวีดี ีหรอืแผน่วดีทีศัน์ ระบบดจิทิลั

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการบนัเทงิ) 

14) 

 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุและหลกัฐาน

แสดงจ านวนเงนิทนุ หรอื อาจมาพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าบนัทกึถอ้ยค า

เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน

แสดงจ านวนเงนิทนุก็ได้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื

เครือ่งประดบัซึง่ประดบัดว้ยอญัมณี) 

- 

15) 

 

หลกัฐานหรอืหนงัสอืชีแ้จงการประกอบอาชพีหุน้สว่นจ าพวกไม่

จ ากดัความรบัผดิ หรอืกรรมการผูม้อี านาจของหา้งหุน้สว่นหรอื

บรษิทั แลว้แตก่รณี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ (ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื

เครือ่งประดบัซึง่ประดบัดว้ยอญัมณี) 

- 

 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (ค าขอละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท  

 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัส าเนาเอกสารชุดละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิาร่วนต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมููท่ ี ่๒ ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๕๑๓๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์  

(หมายเหต:ุ (0-2547-4446-7))  

3) โทรศพัท ์: ๐๗๗-๘๗๓๒๔๘ และ ๐๗๗-๘๗๓๒๕๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต ์ : www.saidang.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด

ทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

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

 2)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ .ศ. 2549  

 3)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย

ทะเบยีนพาณชิย ์ 

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

 5)ประกาศกระทรวงพาณชิย์  เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  

 6)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์

(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   

 7)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ .ศ. 2555    

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

จดทะเบยีนพาณชิย์  

 9)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ

จดทะเบยีนพาณชิยจ์ังหวดับงึกาฬ  

 10)ประกาศกระทรวงฉบบัที ่93  (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน

พาณชิย ์พ.ศ. 2499  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณี

ผูข้อจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง  
 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีน

พาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืงระนอง จังหวดัระนอง  กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 

2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็

ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบยีน 

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

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุ

ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ /หรอืมคีวามบกพร่อง

ไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทราย

แดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๕๑๓๐/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์

ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 



 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้ส านกังานแหง่ใหญ ่โดยให้

เจา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนาม และใหม้พียานลงชือ่

รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น

หรอืส าเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื

เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม

ยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

6) 

 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณชิยกจิและสถานทีส่ าคญั

บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ– 

 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

8) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

9) 

 

ส าเนาหนงัสอือนุญาต หรอื หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ าหนา่ยหรอืให้

เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืใหเ้ชา่ 

หรอื ส าเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากร หรอืหลกัฐานการ

ซือ้ขายจากตา่งประเทศ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 

แถบบนัทกึ วดีทิศัน ์แผน่วดีทิศัน ์ ดวีดี ีหรอืแผน่วดีทีศันร์ะบบดจิทิลั

เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการบนัเทงิ) 

- 

10) 

 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุและหลกัฐาน

แสดงจ านวนเงนิทนุ หรอื อาจมาพบเจา้หนา้ที่เพือ่ท าบนัทกึถอ้ยค า

เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน

แสดงจ านวนเงนิทนุก็ได้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ (ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื

เครือ่งประดบัซึง่ประดบัดว้ยอญัมณี) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (ค าขอละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท  

 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๕๑๓๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศพัท ์: ๐๗๗-๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

3) เว็บไซต ์ : www.saidang.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

 

 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 

ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด

ทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

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

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

 3)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย

ทะเบยีนพาณชิย ์ 

 4)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญัติ

ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  

 5)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิต อ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  

 6)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  

 7)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย์  

(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   

 8)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ .ศ. 2555    

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

จดทะเบยีนพาณชิย์  

 10)พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  

 11) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ .ศ. 2549  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณี

ผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง  

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีน

พาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั คณะบคุคล และ

กจิการรว่มคา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืงระนอง จังหวดัระนอง  กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 

2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็

ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบการพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีน และ

เอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

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

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุ

ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ /หรอืมคีวามบกพร่อง

ไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทราย

แดง อ าเภอเมอืง จังหวดัะนอง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 

3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

ระนอง 

 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน พรอ้มลงนาม

รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน พรอ้มลงนาม

รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืหรอืสญัญาจดัต ัง้หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืคณะบุคคลหรอื

กจิการรว่มคา้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้ส านกังานแหง่ใหญ่  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

6) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น

หรอืผูข้อเลขทีบ่า้น หรอืส าเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอม

เป็นผูเ้ชา่ หรอืเอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็น

ผูใ้หค้วามยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ– 

 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

7) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ส านกังานแหง่ใหญแ่ละสถานทีส่ าคญับรเิวณ

ใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

8) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

9) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มลงนาม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

10) 

 

ส าเนาหนงัสอือนุญาต หรอื หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ าหนา่ยหรอืให้

เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืใหเ้ชา่ 

หรอื ส าเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากร หรอืหลกัฐานการ

ซือ้ขายจากตา่งประเทศ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 

แถบบนัทกึ วดีทิศัน ์แผน่วดีทิศัน ์ ดวีดี ีหรอืแผน่วดีทีศันร์ะบบดจิทิลั

เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการบนัเทงิ) 

- 

11) 

 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุและหลกัฐาน

แสดงจ านวนเงนิทนุ หรอื อาจมาพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าบนัทกึถอ้ยค า

เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน

แสดงจ านวนเงนิทนุก็ได้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื

เครือ่งประดบัซึง่ประดบัดว้ยอญัมณี) 

- 

12) 

 

หลกัฐานหรอืหนงัสอืชีแ้จงการประกอบอาชพีหุน้สว่นจ าพวกไม่

จ ากดัความรบัผดิ หรอืกรรมการผูม้อี านาจของหา้งหุน้สว่นหรอื

บรษิทั แลว้แตก่รณี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื

เครือ่งประดบัซึง่ประดบัดว้ยอญัมณี) 

 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

13) 

 

หนงัสอืรบัรองรายการจดทะเบยีนของหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

(หา้งหุน้สว่นสามญันติบิุคคล หา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษิทัจ ากดั หรอื

บรษิทัมหาชนจ ากดั แลว้แตก่รณี) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ (ใชใ้นกรณีเป็นกจิการร่วมคา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (ค าขอละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท  

 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัส าเนาเอกสารชุดละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง  

(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศพัท ์: ๐๗๗-๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

3) เว็บไซต ์ : www.saidang.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

       - 
ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด

ทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ คณะบคุคล และกจิการร่วมคา้  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ คณะบคุคล และกจิการร่วมคา้  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

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

 2)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย

ทะเบยีนพาณชิย ์ 

 3)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญัติ

ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  

 4)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิต อ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  

 5)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  

 6)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์

(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   

 7)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ .ศ. 2555    

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

จดทะเบยีนพาณชิย์  

 9)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ .ศ. 2549  

 10)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ

จดทะเบยีนพาณชิยจ์ังหวดับงึกาฬ  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณี

ผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ คณะบคุคล และกจิการร่วมคา้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) 

ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืงระนอง จังหวดัระนอง กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่

ค าขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนันับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ      

(มาตรา 13) 

2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็

ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบี ยนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบยีน 

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

โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุ

ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ /หรอืมคีวามบกพร่อง

ไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทราย

แดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๕๑๓๐/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์

ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 



 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูป้ระกอบพาณชิยกจิ พรอ้มลงนาม

รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูป้ระกอบพาณชิยกจิ พรอ้มลงนาม

รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้ส านกังานแหง่

ใหญ ่โดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนาม และใหม้ี

พยานลงชือ่รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น

หรอืส าเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื

เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม

ยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น) 

- 

6) 

 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณชิยกจิและสถานทีส่ าคญั

บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ- 

8) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

9) 

 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีม (คร ัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  

 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง  

(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศพัท ์: ๐๗๗-๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

3) เว็บไซต ์ : www.saidang.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 

 

 

 



หมายเหตุ 

- 
 

ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 

2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้ริการในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

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

2)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย

ทะเบยีนพาณชิย ์ 

3)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญัติ

ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  

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

5)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  

6)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์

(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   

7)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ .ศ. 2555    

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

จดทะเบยีนพาณชิย์  

 9)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ .ศ. 2549  

10)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ

จดทะเบยีนพาณชิยจ์ังหวดับงึกาฬ  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีน

พาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) 

ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั 

คณะบคุคล และกจิการรว่มคา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืงระนอง จังหวดัระนอง กระทรวงพาณชิย ์ 

 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่

ค าขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั นับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 

13) 

2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็

ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบยีน 

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

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่ือจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุ

ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ /หรอืมคีวามบกพร่อง

ไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการ เอกสารหรอื

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทราย
แดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๕๑๓๐/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

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

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาท ี

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั
ระนอง 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั
ระนอง 

 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

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

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั
ระนอง 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์

ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 
 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของหุน้สว่นผูจั้ดการ พรอ้มลงนาม

ส าเนารับรองถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจั้ดการ พรอ้มลงนามรับรอง

ส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

สญัญาหรอืขอ้ตกลงแกไ้ขของหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืคณะบุคคล 

หรอืกจิการรว่มคา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

6) 

 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้ส านกังานแหง่

ใหญ ่โดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนาม และใหม้ี
พยานลงชือ่รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านักงานแหง่ใหญ่) 

- 

7) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น

หรอืส าเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื
เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม

ยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น) 

- 

8) 

 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณชิยกจิและสถานทีส่ าคญั

บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

10) 
 

ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 
 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมคร ัง้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  
 



 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๕๑๓๐ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์  

(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7))  
3) โทรศพัท ์: ๐๗๗-๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐ 

(หมายเหต:ุ -)  
4) เว็บไซต ์ : www.saidang.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 

2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ คณะบคุคล และกจิการร่วมคา้   
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  
1)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ .ศ. 2549  

2)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ
จดทะเบยีนพาณชิยจ์ังหวดับงึกาฬ  
3)กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ .ศ. 2499  

4)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 

5)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
6)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  

7)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
 8)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์
(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
9)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ .ศ. 2555    

10)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ
จดทะเบยีนพาณชิย ์ 
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีน

พาณชิย ์พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ คณะบคุคลและกจิการร่วมคา้  

 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) 

ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีต่ ัง้ข ึน้

ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืงระนอง จังหวดัระนอง  กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่

ค าขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั นับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 

13) 

2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็

ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบยีน 

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

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุ

ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ /หรอืมคีวามบกพร่อง

ไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทราย

แดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๔๑๓๐ โทร. ๐๗๗-

๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาท ี

 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่ันทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์

ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกจิการ

ในประเทศ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกจิการใน

ประเทศ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

ส าเนาหนงัสอืแตง่ต ัง้ผูร้บัผดิชอบด าเนนิกจิการในประเทศ กรณี

นติบิุคคลตา่งประเทศขอเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการสาขาในประเทศ

ไทย พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัแสดงการเปลีย่นชือ่ตวัและหรอืชือ่สกลุ (ถา้ม)ี 

พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ – 

 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

7) 

 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้ส านกังานแหง่

ใหญ ่โดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนาม และใหม้ี

พยานลงชือ่รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ (ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านักงานแหง่ใหญ่) 

- 

8) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น

หรอืส าเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื

เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม

ยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านักงานแหง่ใหญ่) 

- 

9) 

 

แผนทีแ่สดงสถานทีต่ ัง้ส านกังานแหง่ใหญแ่ละสถานทีส่ าคญั

บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ (ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านักงานแหง่ใหญ่) 

- 

10) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

11) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมคร ัง้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  

 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  

 

 

 

 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๔๑๓๐ โทร.

๐๗๗-๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศพัท ์: ๐๗๗-๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส 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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

 

ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 

2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

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

 2)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย

ทะเบยีนพาณชิย ์ 

 3)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญัติ

ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  

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

 5)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิ ชย ์(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  

 6)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์

(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   

 7)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555    

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

จดทะเบยีนพาณชิย์  

 9)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ .ศ. 2549  

 10)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขค าขอ

จดทะเบยีนพาณชิยจ์ังหวดับงึกาฬ  

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีน

พาณชิย ์พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตาม 

พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืงระนอง จังหวดัระนอง  กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่จดทะเบยีนพาณชิยไ์ว ้ตอ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณชิยกจิทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม 

เชน่ ขาดทนุ ไมป่ระสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป เจา้ของสถานทีเ่รยีกหอ้งคนืเพราะหมดสญัญาเชา่ หรอืเลกิหา้ง

หุน้สว่นบรษัิท ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในก าหนด 30 วนั 

นับตัง้แตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ  (มาตรา 13) 

2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเอง เชน่ วกิลจรติ ตาย 

สาบสญู เป็นตน้ ใหผู้ท้ ีม่สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมาย เชน่ สาม ีภรยิา บดิา มารดา หรอืบตุร ยืน่ขอจดทะเบยีนเลกิ

ประกอบพาณชิยกจิแทนผูป้ระกอบพาณชิยกจินัน้ได ้โดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชือ่ในค าขอจด

ทะเบยีนเลกิ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการทีผู่ป้ระกอบพาณชิยกจิไมส่ามารถมายืน่ค าขอจดทะเบยีนได ้ดว้ย

ตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร ค าสัง่ศาล เป็นตน้ 

3. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ 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 ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ /หรอืมคีวามบกพร่อง

ไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทราย

แดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๔๑๓๐ โทรศพัท ์๐๗๗-

๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาท ี

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์

ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูป้ระกอบพาณชิยกจิหรอืทายาทที่

ยืน่ค าขอแทน พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

ส าเนาใบมรณบตัรของผูป้ระกอบพาณชิยกจิ (กรณีถงึแกก่รรม) 

โดยใหท้ายาททีย่ ืน่ค าขอเป็นผูล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

5) 

 

ส าเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาทของผูล้งชือ่แทนผูป้ระกอบ

พาณชิยกจิซึง่ถงึแกก่รรม พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ – 

 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

7) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คร ัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  

 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๔๑๓๐ โทรศพัท ์

๐๗๗-๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศพัท ์: ๐๗๗-๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

3) เว็บไซต ์ : www.saidang.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 
 

ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณชิยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 

กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

1)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ .ศ. 2549  

2)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ .ศ. 2555    

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

4)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์

(ฉบบัที ่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

จดทะเบยีนพาณชิย์  

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

จดทะเบยีนพาณชิยจ์ังหวดับงึกาฬ  

8)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย

ทะเบยีนพาณชิย ์ 

9)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญัติ

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: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณชิยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์

พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตาม 

พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั คณะ

บคุคล และกจิการรว่มคา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืงระนอง จังหวดัระนอง  กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่จดทะเบยีนพาณชิยไ์ว ้ตอ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณชิยกจิทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม 

เชน่ ขาดทนุ ไมป่ระสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป เจา้ของสถานทีเ่รยีกหอ้งคนืเพ ราะหมดสญัญาเชา่ หรอืเลกิหา้ง

หุน้สว่นบรษัิท ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในก าหนด 30 วนั 

นับตัง้แตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ  (มาตรา 13) 

2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเอง เชน่ วกิลจริ ต ตาย 

สาบสญู เป็นตน้ ใหผู้ท้ ีม่สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมาย เชน่ สาม ีภรยิา บดิา มารดา หรอืบตุร ยืน่ขอจดทะเบยีนเลกิ

ประกอบพาณชิยกจิแทนผูป้ระกอบพาณชิยกจินัน้ได ้โดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชือ่ในค าขอจด

ทะเบยีนเลกิ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการทีผู่ป้ระกอบพาณิชยกจิไมส่ามารถมายืน่ค าขอจดทะเบยีนไดด้ว้ย

ตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร ค าสัง่ศาล เป็นตน้ 

3. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ 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 ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ /หรอืมคีวามบกพร่อง

ไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทราย

แดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๕๑๓๐/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาท ี

 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์

ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย  ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัของหุน้สว่นผูจั้ดการ พรอ้มลงนาม

รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

ส าเนาสญัญาหรอืขอ้ตกลงของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน ใหเ้ลกิหา้ง

หุน้สว่น คณะบุคคล หรอืกจิการรว่มคา้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ – 

 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

6) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คร ัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  

 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๕๑๓๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศพัท ์: ๐๗๗-๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

3) เว็บไซต ์ : www.saidang.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ 

- 

 

ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณชิยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 

กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ คณะบคุคล และกจิการร่วมคา้   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ .ศ. 2549  

2)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ .ศ. 2555    

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

4)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์

(ฉบบัที ่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

จดทะเบยีนพาณชิย์  

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

จดทะเบยีนพาณชิยจ์ังหวดับงึกาฬ  

8)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย

ทะเบยีนพาณชิย ์ 

9)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญัติ

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: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมม่ี ่

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณชิยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์

พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ คณะบคุคล และกจิการร่วมคา้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ทรายแดง 
 

 

 

 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตาม 

พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีต่ ัง้ข ึน้ตาม

กฎหมายตา่งประเทศ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืงระนอง จังหวดัระนอง  กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่จดทะเบยีนพาณชิยไ์ว ้ตอ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณชิยกจิทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม 

เชน่ ขาดทนุ ไมป่ระสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป เจา้ของสถานทีเ่รยีกหอ้งคนืเพ ราะหมดสญัญาเชา่ หรอืเลกิหา้ง

หุน้สว่นบรษัิท ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในก าหนด 30 วนั 

นับตัง้แตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ (มาตรา 13) 

2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเอง เชน่ วกิลจริ ต ตาย 

สาบสญู เป็นตน้ ใหผู้ท้ ีม่สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมาย เชน่ สาม ีภรยิา บดิา มารดา หรอืบตุร ยืน่ขอจดทะเบยีนเลกิ

ประกอบพาณชิยกจิแทนผูป้ระกอบพาณชิยกจินัน้ได ้โดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชือ่ในค าขอจด

ทะเบยีนเลกิ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการทีผู่ป้ระกอบพาณชิยกจิไมส่ามารถมายืน่ค าขอจดทะเบยีนไดด้ว้ย

ตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร ค าสัง่ศาล เป็นตน้ 

3. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ 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 ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ /หรอืมคีวามบกพร่อง

ไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทราย

แดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๕๑๓๐/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์

ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูรั้บผดิชอบด าเนนิการในประเทศ 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบทะเบยีนพาณชิย  ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

หนงัสอืรบัฝากบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

ส าเนาเอกสารการส ัง่เลกิประกอบกจิการในประเทศ พรอ้มลงนาม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

7) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คร ัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  

 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

 

 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง ๘๕๑๓๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศพัท ์: ๐๗๗-๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐ 

(หมายเหต:ุ -)  

3) เว็บไซต ์ : www.saidang.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 

 
ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณชิยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 

กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ .ศ. 2549  

 2)ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ .ศ. 2555    

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

 4)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์

(ฉบบัที ่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

จดทะเบยีนพาณชิย์  

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

จดทะเบยีนพาณชิยจ์ังหวดับงึกาฬ  

 8)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย

ทะเบยีนพาณชิย ์ 

 9)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญัติ

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: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย์(เลกิประกอบพาณชิยกจิ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์

พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป้นนติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้ตามกฏหมายตา่งประเทศ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทราย

แดง 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


