
หนา 28 
 

งานท่ีใหบริการ การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน
เปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานท่ีใหบริการ กองคลัง 
 

 

 

 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไว ตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เชน ขาดทุน 

ไมประสงคจะประกอบการคาตอไป เจาของสถานท่ีเรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชา หรือเลิกหางหุนสวนบริษัท ใหยื่นคำ

ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในกำหนด 30 วัน นับต้ังแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  

(มาตรา 13) 

2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเอง เชน วิกลจริต ตาย สาบสูญ เปน

ตน ใหผูท่ีมีสวนไดเสียตามกฎหมาย เชน สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู

ประกอบพาณิชยกิจนั้นได โดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในคำขอจดทะเบียนเลิก พรอมแนบเอกสาร

หลักฐานการท่ีผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคำขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง เชน ใบมรณบัตร คำส่ังศาล เปนตน 

3. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอำนาจใหผูอื่นยื่นแทนก็ได 

4. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคำ

ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ 

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทำบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตอง

ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคำขอจะตองดำเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในบันทึกดังกลาว 

มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคำขอละท้ิงคำขอ โดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกลาว และ

จะมอบสำเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจไวเปนหลักฐาน 

 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  หมายเลขโทรศัพท 
037 210833/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 

หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ช่องทางการให้บริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 



หนา 29 
 
 

 

 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 นาที 
 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีการเงินรับชำระคาธรรมเนียม 

5 นาที - 
 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สำเนาเอกสาร 

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคำขอ 

10 นาที - 
 

 

 

 
 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
คำขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา - ฉบับ 

กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง - ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (สำเนาบัตรประจำตัวของผูประกอบพาณิชยกิจหรือทายาท
ท่ียื่นคำขอแทน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบยีนพาณิชย (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา - ฉบับ 

กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

4) 
 

สำเนาใบมรณบัตรของผูประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแกกรรม) 
โดยใหทายาทท่ียื่นคำขอเปนผูลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 
ฉบับจริง - ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

5) 
 

สำเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาทของผูลงช่ือแทนผูประกอบ
พาณิชยกิจซ่ึงถึงแกกรรม พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 
ฉบับจริง - ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
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ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
6) 

 
หนังสือมอบอำนาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา - ฉบับ 

- 

7) 
 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ (ถามี) พรอม
ลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 
ฉบับจริง - ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

 

 

 
 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนยีมการจดทะเบียน (คร้ังละ)  คาธรรมเนียม 20 บาท 
2) คาธรรมเนยีมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ)  คาธรรมเนียม 30 บาท 

 

 

 
 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) รองเรียน ณ ชองทางท่ียื่นคำขอ 
2) รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ: 02-547-4446-7 
3) โทรศัพท : Call Center 1570 
4) เว็บไซต  : www.dbd.go.th  
5) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะนําบริการ 

ค่าธรรมเนียม 
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แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
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ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอ

จดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธรุกิจการคา กรมพฒันาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน 

 กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ :  
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กำหนดแบบพิมพ  พ.ศ. 2549  
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กำหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 

2555    
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552  
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง การต้ังสำนักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553   
5) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
6) คำส่ังสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย 

และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย  
7) คำส่ังสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย ท่ี 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย 

และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ  
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย  
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  
11) พ.ร.ฎ. กำหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: ไมมี 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 0.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สำเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 15:50 
เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


