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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะอ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะอ าเภอสไุหงโก-ลกจงัหวดันราธิวาส 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
2) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที ่1/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
3) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการใหบ้ริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า

ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553 
7) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
8) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 5 นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ 
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11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการส านกังานปลดัอบต.   องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะโทรศพัท์ 073-621020-2/ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
   ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบตัิ
การก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) ก าหนดให้กรมพฒันาธุรกิจการค้า
ถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบญัญตัิทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 จากองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) 
ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) ภายในปีพ.ศ. 2553 
การจดทะเบียนพาณิชย์มี 3 ประเภทได้แก่ 
       1.จดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม)่ ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัเร่ิม
ประกอบพาณิชยกิจ 
       2. จดทะเบียนแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์
ภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนไว้เดมิ 
       3. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
           ผู้ มีหน้าท่ีจดทะเบียนพาณิชย์คือบคุคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน (ห้างหุ้นสว่นสามญั) หรือนิตบิคุคลรวมทัง้
นิตบิคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศท่ีมาตัง้ส านกังานสาขาในประเทศไทยซึง่ประกอบกิจการอนัเป็นพาณิชยกิจ
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
          เม่ือผู้ประกอบกิจการพาณิชยกิจเร่ิมประกอบกิจการอนัอยูใ่นข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ให้ย่ืนจดทะเบียน
พาณิชย์โดยใช้แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) ซึง่ขอได้จากเจ้าหน้าท่ีแล้วย่ืนค าขอและเอกสารประกอบค าขอตอ่
พนกังานเจ้าหน้าท่ีณส านกังานทะเบียนพาณิชย์ท้องถ่ินตัง้อยู่ 
         การย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจจะไปย่ืนด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจ
ให้ผู้ อ่ืนไปย่ืนแทนก้ได้โดยมอบหนงัสือมอบอ านาจด้วยเม่ือย่ืนค าขอแล้วต้องช าระคา่ธรรมเนียมรับจดทะเบียนและออก
ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบพค.0403) ให้ไว้เป็นหลกัฐาน 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบพาณิชยกิจย่ืน
แบบค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบท.พ.)  พร้อม
เอกสารประกอบเพ่ือตรวจ
พิจารณา 

5 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะอ าเภอ 
สไุหงโก-ลก     
จงัหวดันราธิวาส 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับแบบค าขอและ
ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 

5 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะ 
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีเสนอนาย
ทะเบียนพาณิชย์ 
 
 

5 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะอ าเภอ 
สไุหงโก-ลกจงัหวดั
นราธิวาส 

- 

4) การพิจารณา 
 

ผู้ ย่ืนค าขอช าระ
คา่ธรรมเนียมและรับใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 
 
 
 

5 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะ 
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 20 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 15 นาที 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั ( ของ 
- ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจหรือ 
 - หุ้นสว่นผู้จดัการ
หรือ 
- ผู้ รับผิดชอบใน
การประกอบ
พาณิชยกิจ 
ในประเทศไทย 
(กณีเป็นนิตบิคุคล
ในตา่ง 
ประเทศ) 
) 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หนงัสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 

- 1 1 ฉบบั - 

2) หนงัสือยินยอม
ใช้สถานท่ี (ถ้ามี) 

- 1 1 ฉบบั - 

3) แผนท่ีบริเวณท่ี
จะตดิตัง้สถาน
ประกอบ 

- 1 1 ฉบบั - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตัง้ใหม่) ให้เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียม50 บาท 
หมายเหตุ - 

2) การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการให้เรียกเก็บครัง้ละ 
ค่าธรรมเนียม50 บาท 
หมายเหตุ - 

3) การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจให้เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 

4) ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ให้เรียกเก็บฉบับละ 
ค่าธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ - 

5) ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหน่ึง
ให้เรียกเก็บครัง้ละ 
ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 

6) ค่าธรรมเนียมการขอให้คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้
ประกอบพาณิชยกิจรายหน่ึงให้เรียกเก็บฉบับละ 
ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ (ในกรณีเอกสารทางทะเบียนในรายหน่ึงมีหลายค าขอและผูข้อประสงค์จะใหค้ดัส าเนาทกุค าขอแต่ละ
ค าขอจะถือว่าเป็นฉบบัหน่ึงซ่ึงจะตอ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอีกฉบบัละ 30 บาท) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน สายตรงส านกังานอบต.มโูนะโทรศพัท์ 073-621020-2 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับเร่ืองราวร้องทกุข์หน้าอบต.มโูนะ 

หมายเหตุ- 
3) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์/ท่ีอยู่องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ 49/1 ม.1 ต.มโูนะ อ.สไุหงโก-ลก           

จ.นราธิวาส 96120 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน http://www.muno.go.th 
หมายเหตุ - 
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5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 

- 
 

2) ตวัอยา่งการขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 22/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ

อ าเภอสไุหงโก-ลกจงัหวดั
นราธิวาสสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 




