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1. การจดทะเบียนพาณิชยมี 3 ประเภท ไดแก 

       1.1 จดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) 

             ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบ

พาณิชยกิจ 

       1.2 จดทะเบียนแกไขเปล่ียนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย 

             ในกรณีที ่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที ่จดทะเบียนไว ผู กระกอบพาณิชยกิจตองยื่น                     

ขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่มีการเปล่ียนแปลงรายการที่จดทะเบียนไวเดิม ไดแก 

             (1) ชื่อหรือที่อยูของผูประกอบพาณิชยกจิ 

             (2) ชื่อท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ 

             (3) ชนิดแหงพาณิชยกิจ 

             (4) จำนวนเงินทุนท่ีนำมาใชในการประกอบพาณิชยกิจ 

             (5) ท่ีต้ังสำนักงานแหงใหญ 

             (6) ชื่อและที่อยูของผูจัดการ 

             (7) ท่ีต้ังสำนักงานสาขา โรงเก็บสินคา หรือตัวแทนคาตาง 

             (8) ผูเปนหุนสวน จำนวนเงนิลงหุน และจำนวนเงนิทนุของหางหุนสวน 

             (9) จำนวนเงินทุน จำนวนหุน และมูลคาหุ นของบริษัทจำกัด จำนวนและมูลคาหุน                         

ท่ีบุคคลแตละสัญชาตถิืออยู 

             (10) รายการอ่ืนๆ 

       1.3 การจดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกิจ 

             เมื่อผูประกอบพาณิชยกิจเลิกประกอบพาณิชยกจิตองยื่นขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน 

นับต้ังแตวันเลิกประกอบพาณชิยกิจ 
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2. การยื่นคำขอจดทะเบียน 

       เมื ่อผ ู ประกอบพาณิชยกิจเริ ่มประกอบกิจการอันอยู  ในขายตองจดทะเบียนพาณิชย                  

ใหยื ่นจดทะเบียนพาณิชยใชแบบพิมพคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ. ) ซึ ่งขอไดจากพนักงานเจาหนาที่                        

เทศบาลตำบลหนองขนาน มากรอกขอมูลตามความเปนจริงแลวยื ่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ                   

จำนวน 1 ชุด ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน  

       การยื ่นขอจดทะเบียนพาณิชยตอพนักงานเจาหนาที ่ ผู ประกอบพาณิชยกิจจะไปย่ืน                        

ดวยตนเองหรือจะมอบอำนาจใหผูอ่ืนไปยื่นแทนก็ไดโดยแนบหนังสือมอบอำนาจดวย 

       เมื่อยื่นคำขอแลว ถานายทะเบียนพาณิชยเห็นวาถูกตองก็ใหชำระคาธรรมเนียมรับจดทะเบียน

และออกใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.0403) ใหไวเปนหลักฐาน 

       ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ จากที่ไดจดทะเบียนพาณิชยไวแลว หรือตองการ                   

เลิกประกอบพาณิชยกิจ ใหใชแบบพิมพคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) และใหกรอกรายการใหครบถวนถูกตอง

แลวย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ี 

       เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชยทุกหนาใหนายทะเบียนประทับตราคำวา “เอกสาร

นี้เปนเอกสารประกอบคำขอที่........................รับวันท่ี......................” ไวดวย 

   หลักเกณฑและเงื่อนไขในการย่ืนคำขอจดทะเบียนพาณิชย มีดังนี้ 

       1. ตองยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย ภายใน 30 วัน นับแตวันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ หรือ 

วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตามแตกรณี 

       2. ตองแสดงใบทะเบียนพาณชิยไว ณ สำนักงานในที่เปดเผย 

       3. ตองจัดใหมีปายชื่อไวที่หนาสำนักงานใหญและสาขา ใหเขียนเปนอักษรไทยอานไดงายและ

ชัดเจนจะมอีักษรตางประเทศไวดวยก็ได 

       4. ตองยื่นคำขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ภายใน 30 วัน นับแตวันที่สูญหาย หรือชำรุด 

       5. ตองไปพบนายทะเบียนพาณิชย  หร ือพนักงานเจ าหนาที ่และย ินยอมใหถอยคำ                              

ในการสอบสวนขอความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย 

       6. ตองอำนวยความสะดวก เมื่อมีการไปตรวจในสำนักงาน 

3. การลงลายมือช่ือในคำขอจดทะเบียน 

       ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของหรือผูเปนสวนจำพวกไมจำกัดความรับผิดหรือผูจัดการ 

หรือกรรมการผู ม ีอำนาจลงชื ่อผ ูกพันบริษ ัทเป นผู ลงลายมือช ื ่อร ับรองรายการในคำขอจะทะเบียน                           

กรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หรือหางหุ นสวนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด                

หรือนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ ซึ่งมีตราสำคัญของหางหรือบรษิัทก็ใหประทับตราดวย 
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  กรณีท ี ่ เป นหางห ุ นส วนสามัญน ิต ิบ ุคคล หร ือห างห ุ นส วนจำก ัด หร ือบร ิษ ัทจำกัด                             

หรือบริษัทมหาชนจำกัด ถาประสงคจะเลิกประกอบพาณิชยกิจโดยนิติบุคคลนั้นไมประสงคจะเลิกกิจการ                    

ใหผู เปนหุนสวนจำพวกไมจำกัดความรับผิด หรือผู จัดการ หรือกรรมการผู มีอำนาจลงชื ่อผูกพันบริษัท                       

เปนผูลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน  

  กรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หรือหางหุนสวนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัท

มหาชนจำกัด ถาประสงคจะเลิกประกอบพาณิชยกิจโดยนิติบุคคลนั้นประสงคจะเลิกกิจการดวย ใหผูชำระบัญชี

เปนผูลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน 

4. การแกไขรายการทางทะเบียนที่ไมตองย่ืนจดทะเบียนพาณิชย 

       ผู ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไวแลว หากมีการแกไขรายการทางทะเบียน                  

ใหยื่นคำรองตอนายทะเบียนเพ่ือขอแกไขรายการดังกลาว ไดแกการแกไขดังตอไปนี้ 

       (1) ขอถอนการจดทะเบียนพาณิชย เนื่องจากจดทะเบียนไวซ้ำหรือจดทะเบียนโดยเขาใจผิด 

จึงขอถอนการจดทะเบียนดังกลาว 

       (2) เรื่องอื่นๆ ที่ไมตองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เชน การเปลี่ยนคำนำหนานามของ                 

ผูประกอบพาณิชยกิจ หรือกรณีที่ทางราชการเปลี่ยนชื่อตำบลหรืออำเภอของที่ตั ้งสำนักงานใหญหรือสาขา       

โดยผูประกอบพาณิชยกิจไมไดยายสำนักงาน หรือการเปลี่ยนสัญชาติ โดยไดรับอนุญาตจากทางราชการแลว 
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1. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

       1. ผู ประกอบพาณิชยกิจตองยื ่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั ้งแตวันเร่ิม

ประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

       2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอำนาจใหผูอ่ืน

ยื่นจดทะเบียนแทนกไ็ด 

       3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอ

จดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

       4. แบบพิมพคำขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอำนาจสามารถขอไดจากพนักงาน

เจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 

       หมายเหตุขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั ้งนี้ในกรณีที ่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม

ครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทำบันทึกความ

บกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคำขอจะตองดำเนินการแกไขและ/

หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเตมิภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดย

เจาหนาที่และผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสำเนาบันทึกความพรอง

ดังกลาวใหผูย่ืนคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจไวเปนหลักฐาน 

2. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล 

5 นาที  
การใหบริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

One-Stop 
Service 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีการเงินรับชำระ
คาธรรมเนียม 

5 นาที 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สำเนาเอกสาร 

15 นาท ี

 

การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคำขอ 

5 นาที การใหบริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

One-Stop 
Service 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 นาที 

*หมายเหตุ หากระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียร อาจจะใชระยะเวลาดำเนินการนานข้ึนกวาปกติ 

3. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

       3.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

             3.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตองจำนวน           

1 ฉบับ 

             3.1.2 สำเนาทะเบียนบาน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตองจำนวน 1 ฉบับ 

       3.2 เอกสารอื่นๆ สำหรบัย่ืนเพ่ิมเติม 

             3.2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.) จำนวน 1 ฉบับ 

             3.2.2 หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ต้ังสำนักงานแหงใหญโดยใหเจาของรานหรือ 

เจาของกรรมสิทธิ์ลงนามและใหมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอยางนอย 1 คน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน) 

             3.2.3 สำเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบานหรือสำเนา

สัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชาหรือเอกสารสิทธิอยางอื่นที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความ

ยินยอมพรอมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ฉบับ (กรณผีูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน) 

             3.2.4 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกลเคียง

โดยสังเขปพรอมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ 

             3.2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
             3.2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ฉบับ 
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             3.2.7 สำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจำหนายหรือใหเชาส ินคา

ดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาที่ขายหรือใหเชาหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือ

หลักฐานการซื ้อขายจากตางประเทศพรอมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดีแถบบันทึกวีดิทัศนแผนวีดิทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทศันระบบดิจิทัล

เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง) 

             3.2.8 หนังสือชี ้แจงขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจำนวน

เงินทุนหรืออาจมาพบเจาหนาที่เพื่อทำบันทึกถอยคำเกี่ยวกับขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุนพรอมแสดง

หลักฐานแสดงจำนวนเง ินทุนก็ได จำนวน 1 ฉบับ (ใช ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ

เครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี) 

4. คาธรรมเนียม 

       4.1 คาธรรมเนียมการจดทะเบียน คำขอละ 50 บาท 

       4.2 คาธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร ชุดละ 30 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      -7- 

 

 

 

1. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

       1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ไดจด

ทะเบียนไวจะตองยื ่นคำขอจดทะเบียนเปลี ่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแตวันที ่ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 

       2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอำนาจใหผูอ่ืน

ยื่นจดทะเบียนแทนกไ็ด 

       3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอ

จดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

       4. แบบพิมพคำขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอำนาจสามารถขอไดจากพนักงาน

เจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 

       หมายเหตุขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคู มือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม

ครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทำบันทึกความ

บกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคำขอจะตองดำเนินการแกไขและ/

หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเตมิภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดย

เจาหนาที่และผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสำเนาบันทึกความพรอง

ดังกลาวใหผูย่ืนคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจไวเปนหลักฐาน 

2. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล 

5 นาที  
การใหบริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

One-Stop 
Service 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาท่ีการเงินรับชำระ
คาธรรมเนียม 

 

5 นาท ี

3) การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สำเนาเอกสาร 

15 นาที 

การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย 

พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

4. การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคำขอ 

 

5 นาที การใหบริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

One-Stop 
Service 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 นาที 

*หมายเหตุ หากระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียร อาจจะใชระยะเวลาดำเนินการนานข้ึนกวาปกต 

3. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

       3.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

             3.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตองจำนวน           

1 ฉบับ 

             3.1.2 สำเนาทะเบียนบาน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตองจำนวน 1 ฉบับ 

       3.2 เอกสารอื่นๆ สำหรบัย่ืนเพ่ิมเติม 

             3.2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.) จำนวน 1 ฉบับ 

             3.2.2 หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ต้ังสำนักงานแหงใหญโดยใหเจาของรานหรือ 

เจาของกรรมสิทธิ์ลงนามและใหมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอยางนอย 1 คน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน) 

             3.2.3 สำเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบานหรือสำเนา

สัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชาหรือเอกสารสิทธิอยางอื่นที่ผู เปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความ

ยินยอมพรอมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ฉบับ (กรณผีูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน) 

             3.2.4 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกลเคียง

โดยสังเขปพรอมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ 

             3.2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ฉบับ 

             3.2.7 ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ 

4. คาธรรมเนียม 

       4.1 คาธรรมเนียม ครั้งละ 20 บาท 

       4.2 คาธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร ชุดละ 30 บาท  
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1. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

       1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไวตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด               

จะโดยเหตุใดก ็ตามเช นขาดท ุนไมประสงคจะประกอบการค าต อไปเจ าของสถานที ่ เร ียกหองคืน                             

เพราะหมดสัญญาเชาหรือเลิกหางหุนสวนบริษัทใหยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงาน

เจาหนาที่ภายในกำหนด 30 วันนับต้ังแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

       2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเอง                

เชนวิกลจริต ตาย สาบสูญ เปนตน ใหผูที่มีสวนไดเสียตามกฎหมาย เชน สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร                

ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นไดโดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย               

ลงลายมือชื ่อในคำขอจดทะเบียนเลิกพรอมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู ประกอบพาณิชยกิจไมสามารถ                      

มายื่นคำขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง เชน ใบมรณบัตร คำสั่งศาล เปนตน 

       3. ผู ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื ่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเอง                   

หรือจะมอบอำนาจใหผูอื่นยื่นแทนก็ได 

       4. ใหผู ประกอบพาณิชยกิจซึ ่งเปนเจ าของกิจการหรือผู ม ีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี)                         

เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

       5. แบบพิมพคำขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอำนาจสามารถขอไดจากพนักงาน

เจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 

       *หมายเหตุขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสารครบถวนตามที ่ระบุไวในคู มือประชาชนเรียบรอยแลวทั ้งนี ้ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐาน                     

ไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทำบันทึก

ความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติมโดยผูยื่นคำขอจะตองดำเนินการแกไข

และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคำขอละท้ิง                   

คำขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสำเนาบันทึก

ความบกพรองดงักลาวใหผูย่ืนคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจไวเปนหลักฐาน     

2. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล 

5 นาที  

การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499                  

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบคุคลธรรมดา 
 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่การเงินรับชำระ
คาธรรมเนียม 

 

5 นาที  
 
 

การใหบริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

One-Stop 
Service 

3) การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สำเนาเอกสาร 
 

15 นาที 

4. การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคำขอ 

5 นาที 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 นาที 

*หมายเหตุ หากระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียร อาจจะใชระยะเวลาดำเนินการนานข้ึนกวาปกติ 

3. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

       3.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

             3.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตองจำนวน           

1 ฉบับ (สำเนาบัตรประจำตัวของผูประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทที่ยื่นคำขอแทนพรอมลงลายมือชื่อรับรอง

สำเนาถูกตอง) 

       3.2 เอกสารอื่นๆ สำหรบัย่ืนเพ่ิมเติม 

             3.2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.) จำนวน 1 ฉบับ 

             3.2.2 ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ 

             3.2.3 สำเนามรณบัตรของผูประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแกกรรม) โดยใหทายาทที่ย่ืน

คำขอเปนผูลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ฉบับ 

             3.2.4 สำเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาทของผูลงชื่อแทนผูประกอบพาณิชยกิจซึ่ง

ถึงแกกรรม พรอมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ฉบับ  

             3.2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท จำนวน 1 ฉบับ 

             3.2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ฉบับ 

 

-10- 



 

-11- 

4. คาธรรมเนียม 

       4.1 คาธรรมเนียม ครั้งละ 20 บาท 

       4.2 คาธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร ชุดละ 30 บาท 

 

 

 

       1. การคาเร การคาแผงลอย 

       2. กิจการเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล 

       3. กิจการนิติบคุคลซ่ึงไดมีพระราชบญัญัติหรือกฤษฎีกาจัดต้ังขึ้น 

       4. กิจการของกระทรวง ทบวง กรม 

       5. กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ 

       6. พาณิชยกิจซ่ึงรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดแก 

             6.1 บริษัทจำกัด หางหุนสวนจำกัด หางหุนสวนสามัญ จดทะเบียน ที่เปนนิติบุคคล                 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ว าดวยหุ นสวนบริษัท และไดยื ่นแบบแสดงรายการเกี ่ยวกับ                           

การประกอบธุรกิจของหางหุ นสวนบริษัทไวแลวตอนายทะเบียนหุ นสวนบริษัท ยกเวน บริษัทจำกัด                              

หางหุนสวนจำกัด หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการตอไปนี้ตองจดทะเบยีนพาณิชยดวย 

             6.2 ขาย ใหเชา ผลิต หรือรับจางผลิตแผนซีดี แถบบันทึกวีดีทัศน หรือแผนดีวีดีระบบ

ดิจิตอลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 

             6.3 ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ ่งประดับดวยอัญมณี ซื้อขายสินคาหรือบริการ 

วิธ ีการใชสื ่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การบริการอินเทอรเน็ต การใหเชาพื ้นที่                 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย การบริการเปนตลาดกลางในการซื ้อขายสินคา หรือบริการโดยวิธีการใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเทอรเน็ต 

             6.4 การใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือใชอินเตอรเน็ต 

             6.5 การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ 

             6.6 การใหบริการเคร่ืองเลนเกม 

             6.7 การใหบริการตูเพลง 

 

 

 

 

กิจการท่ีไดรับการยกเวนไมตองจดทะเบียน 
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  ขอสังเกต 

       1. กิจการนายหนาหรือตัวแทนคาตางที่ตองยื่นจดทะเบียนพาณิชยนี้จะตองเปนนายหนา      

หรือตัวแทนคาตางซึ ่งทำการเกี ่ยวกับสินคาเทานั ้น เชน เปนตัวแทนจำหนายสินคาประเภทขายตรง                           

สวนการเปนนายหนาหรือตัวแทนในการใหบริการใดๆ เชน การจัดหาที ่พัก ไมตองจดทะเบียนพาณิชย                      

แตอยางใด 

       2. พาณิชยกิจการประกอบการใหบริการตางๆ เชน การรับจางทำของ การใหบริการ                   

ซอมรถยนต การให บริการเสริมสวย การรับจางขนสง ฯลฯ ไมต องจดทะเบียนพาณิชย แตอยางใด                   

เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยยังไมไดประกาศกำหนดให 

       3. พาณิชยกิจการประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม ที่ตองยื่นจดทะเบียนพาณิชยนี้            

จะตองเปนการประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรม ซึ่งทำการขายสินคาที่ผลิตขึ้นเทานั้น 

       4. ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวผูประกอบการพาณิชยกิจ ไมวาจะเปนการโอนกิจการใหแกกัน

หรือไดรับมรดก ไมสามารถดำเนินการโดยการจดทะเบียนเปลี ่ยนแปลงรายการได เนื่องจากเปนกิจการ

เฉพาะตัวบุคคลซึ่งบุคคลผูรับโอนก็ไมอาจนับชวงเวลาที่ผู โอนไดดำเนินการกิจการมากอนได ในกรณีเชนนี้                 

จึงตองดำเนินการ ดังนี้ 

             4.1 ผูโอนหรือทายาท ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

             4.2 ผูรับโอน ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ทั้งสองกรณีไดดำเนินการในวัน

เดียวกัน 

  บทกำหนดโทษ 

       1. ผูประกอบการพาณิชยกิจใดไมขอจดทะเบียนพาณิชย ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

       2. แสดงรายการเท็จ 

       3. ไมมาใหนายทะเบียนพาณิชยสอบสวนไมยอมใหถอยคำ หรือไมยอมใหนายทะเบียนฯ                

หรือพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท และในกรณี (1)          

อันเปนความผิดตอเนื่องใหปรับอีกวันละไมเกิน 100 บาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตาม พ.ร.บ. นั้น 

       4. ผูใดกระทำการฉอโกงประชาชน ปนสินคาโดยเจตนาทุจริตอื่นใดรายแรงจะถูกเพิกถอน             

ใบทะเบียนพาณิชย และจะประกอบพาณิชยกิจตอไปอีกไมได เวนแตร ัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย                     

จะสั่งใหรับจดเบียนใหมได ผูที ่ถูกสั่งเพิกถอนใบทะเบียนพาณิชยแลว ยังคงฝาฝนประกอบพาณิชยกิจตอไป                  

มีความผิดตองระวางโทษปรับ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไมเกินหนึ่งปหรือทั้งจำท้ังปรับ 


