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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาํบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จงัหวดับรีุรัมย์    โทร    

 

1. ชือกระบวนงาน :การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้

ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภูมภิาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  

5. กฎหมายทใีห้อ ํานาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรืองกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 

2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรืองกําหนดแบบพิมพ์เพือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555   

 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าทีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที 8) พ.ศ. 2552 

 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองการตงัสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าทีและนายทะเบียน

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

 

5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

6) คําสงัสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที 1/2553  เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

7) คําสงัสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที 1/2554 เรืองหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวดับึงกาฬ 

 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515)  เรืองกําหนดพาณิชยกิจทีไม่อยู่ภายใต้บังคบัของกฎหมายว่า

ด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
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9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที 93 (พ.ศ. 2520) เรืองกําหนดพาณิชยกิจทีไม่อยู่ภายใต้บังคบัแห่ง

พระราชบัญญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที 11) พ.ศ. 2553 

 

11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

 

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทใีห้บริการ: สว่นภูมภิาค, ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา ไมม่ ี  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อก ําหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน0  

 จํานวนคําขอทมีากทสีุด 0  

 จํานวนคําขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 09  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการองค์การบริหารส่วนตาํบลสนวน  อาํเภอห้วยราช  จงัหวดับรีุรัมย์    โทร    

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตังอยู่ในพืนทีรับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยืนจดทะเบียนณสํานกังานเขตนัน)/

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทใีห้บริการจังหวดัอืนติดต่อ 

(1) สํานักงานเทศบาล 

โทรศพัท์ : ติดต่อเทศบาล 

(2) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  

โทรศพัท์ : ติดต่ออบต.  

(3) เมืองพัทยา 
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โทรศพัท์ : 038-253154 

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตังอยู่ในพืนทีรับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรือ

อบต.หรือเมืองพัทยานัน)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธ ีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซงึจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทังหมดจะโดยเหตใุดก็ตามเช่น

ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าตอ่ไปเจ้าของสถานทีเรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท

ให้ยืนคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนกังานเจ้าหน้าทีภายในกําหนด 30 วนันบัตงัแตว่นัเลิกประกอบ

พาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมเีหตขุดัข้องไม่สามารถยืนคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสญูเป็น

ต้นให้ผู้ทีมีสว่นได้เสียตามกฎหมายเช่นสามภีริยาบิดามารดาหรือบุตรยืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้

ประกอบพาณิชยกิจนนัได้โดยให้ผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมอืชือในคําขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสาร

หลกัฐานการทผีู้ประกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมายืนคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบตัรคําสงัศาลเป็นต้น 

 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อืนยืนแทน

ก็ได้ 

 

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซงึเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มสี่วนได้เสีย (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ลงลายมือชือรับรองรายการในคํา

ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 

5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าทีหรือดาวน์โหลด

จาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุขนัตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีระบไุว้ใน

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทงันใีนกรณีทีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบูรณ์

เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าทีจะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานทีต้อง

ยืนเพิมเติมโดยผู้ยนืคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดในบนัทกึ
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ดงักลา่วมเิช่นนนัจะถือว่าผู้ ยืนคําขอละทิงคําขอโดยเจ้าหน้าทแีละผู้ยืนคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึ

ดงักลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยืนคาํขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรีับผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอ ียดของขนัตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท ี

ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีการเงินรับชําระ

ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าทีบันทกึข้อมลูเข้า

ระบบ/จดัเตรียมใบสําคญั

การจดทะเบียน/หนงัสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ยืนคํา

ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเน ินการรวม 60 นาที 

 

14. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิัต ิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร

ประจําตัวของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจหรือทายาทที

ยืนคําขอแทน

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ  ส ําหรับยนืเพมิเต ิม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเต ิม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร  

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
ส ําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอจดทะเบียน

พาณิชย์ (แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

ใบทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับ

จริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบับ - 

3) 

สําเนาใบมรณ

บัตรของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจ (กรณีถึงแก่

กรรม) โดยให้

ทายาททียืนคํา

ขอเป็นผู้ลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

4) 
สําเนาหลักฐาน

แสดงความเป็น

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเต ิม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร  

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
ส ําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทายาทของผู้ลง

ชือแทนผู้

ประกอบพาณิชย

กิจซึงถึงแก่กรรม

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกต้อง 

5) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผู้รับมอบอํานาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครังละ) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน   

หมายเหตุ 128 หมู่ที    ตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวดับุรีรัมย์   โทร    

2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหตุ(02-547-4446-7) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์ : Call Center 1570 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสาํนกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คูม่ือการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย Atsadawut   Baorakhon 

อนุมัตโิดย Thanitsak  Rangsiphutthisak 

เผยแพร่โดย APICHITRA APIRACHAJIT 

 

 

 
 


