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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลทา่อแุท อําเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ชื/อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี

ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลทา่อแุท อําเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  
5. กฎหมายที/ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที/เกี/ยวข้อง: 

1) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรื�อง  กําหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 
 

2) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรื�อง  กําหนดแบบพิมพ์เพื�อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555   
 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื�อง  แต่งตั*งพนกังานเจ้าหน้าที�และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที� 8) พ.ศ. 2552 
 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื�อง การตั*งสํานกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั*งพนกังานเจ้าหนา้ที�และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที� 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที� 10) พ.ศ. 2553  
 

5) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที� 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
 

6) คําสั�งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที� 1/2553  เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

7) คําสั�งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที� 1/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ 
 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที� 83 (พ.ศ. 2515)  เรื�อง กําหนดพาณิชยกิจที�ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย
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ว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที� 93 (พ.ศ. 2520) เรื�อง กําหนดพาณิชยกิจที�ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื�อง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที� 11) พ.ศ. 2553 
 

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

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื :นที/ให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที/กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที/กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี/ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที/มากที/สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที/น้อยที/สุด 0  

10. ชื/ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา องค์การบริหารสว่นตําบลทา่อแุท  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอแุท  โทร.077259393/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั*งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื/อนไข(ถ้ามี) ในการยื/นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ
งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั Eงหมด จะโดยเหตใุดก็ตาม เช่น 
ขาดทนุ ไมป่ระสงค์จะประกอบการค้าตอ่ไป เจ้าของสถานที
เรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเชา่ หรือเลิกห้างหุ้นสว่น
บริษัท ให้ยื
นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที
ภายในกําหนด 30 วนั นบัตั Eงแตว่นัเลิก
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ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัข้องไมส่ามารถยื
นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เชน่ วิกลจริต ตาย สาบสญู 
เป็นต้น ให้ผู้ ที
มีสว่นได้เสียตามกฎหมาย เชน่ สามี ภริยา บดิา มารดา หรือบตุร ยื
นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย
กิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั Eนได้ โดยให้ผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื
อในคําขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานการที
ผู้ประกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมายื
นคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร คําสั
ง
ศาล เป็นต้น 
 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื
นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อื
นยื
นแทน
ก็ได้ 
 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ
งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ มีส่วนได้เสีย (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ลงลายมือชื
อรับรองรายการในคํา
ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
 
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าที
 หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหต ุขั Eนตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั Eงแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั Eงนี E ในกรณีที
คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์ 
เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที
จะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานที

ต้องยื
นเพิ
มเตมิ โดยผู้ ยื
นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที
กําหนดในบนัทกึ
ดงักลา่ว มิเชน่นั Eนจะถือวา่ผู้ ยื
นคําขอละทิ Eงคําขอ โดยเจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึ
ดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยื
นคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 
13. ขั :นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที/รับผิดชอบ 

ที/ ประเภทขั:นตอน 
รายละเอียดของขั :นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที/
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบลทา่

- 
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ที/ ประเภทขั:นตอน 
รายละเอียดของขั :นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที/
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อแุท อําเภอกาญ
จนดษิฐ์ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
การเงินรับชําระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบลทา่
อแุท อําเภอกาญ
จนดษิฐ์ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที
บนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบสําคญั
การจดทะเบียน/หนงัสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบลทา่
อแุท อําเภอกาญ
จนดษิฐ์ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ยื
นคํา
ขอ 
 

10 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบลทา่
อแุท อําเภอกาญ
จนดษิฐ์ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   60 นาที 
 

14. งานบริการนี : ผ่านการดาํเนินการลดขั:นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Eนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื/นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที/ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที/ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาบตัร
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ที/ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน ประจําตวัของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที$
ยื$นคําขอแทน 
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื/น ๆ สาํหรับยื/นเพิ/มเตมิ 

ที/ รายการเอกสาร
ยื/นเพิ/มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ 
ทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบั
จริง) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

3) 

สําเนาใบมรณ
บตัรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทายาทที$ยื$นคํา
ขอเป็นผู้ลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) 
สําเนาหลกัฐาน
แสดงความเป็น
ทายาทของผู้ลง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 
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ที/ รายการเอกสาร
ยื/นเพิ/มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ชื$อแทนผู้
ประกอบพาณิชย
กิจซึ$งถึงแก่กรรม 
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

5) 

หนงัสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของ
ผู้ รับมอบอํานาจ 
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั:งละ) 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
หมายเหตุ -   
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
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1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลทา่อแุท  เลขที
  111 หมูที่
 4  ตําบลท่าอแุท  อําเภอกาญจน
ดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84160 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์ : 077259393 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์  : www.thautae.go.th 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที/พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย Vimolrat Pentrakul 
อนุมัตโิดย Samruay Daengduang 
เผยแพร่โดย APICHITRA APIRACHAJIT 
 

 
 

 


