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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณชิย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

พ.ศ. 2499 กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณชิย์ (เลิกประกอบพาณชิยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 2499 

กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 

2555   

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณชิย์แตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณชิย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 

2499 

6) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

7) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์จังหวัดบึงกาฬ 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแหง่

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

11) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 2499 
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6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคีวามส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 09  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บรกิาร  องค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

  

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณชิยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่น

ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกหอ้งคนืเพราะหมดสัญญาเช่าหรอืเลิกห้างหุน้ส่วน

บริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิก

ประกอบพาณชิยกิจ  (มาตรา 13) 

2. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมเีหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเชน่วิกลจริตตายสาบสูญ

เป็นต้นให้ผู้ที่มีสว่นได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรอืบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกิจ

แทนผูป้ระกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยใหผู้ม้ีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมอืชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณชิยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรค าสั่ง

ศาลเป็นต้น 

3. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกิจได้ด้วยตนเองหรอืจะมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นยื่น

แทนก็ได้ 

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีสว่นได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมอืชื่อรับรองรายการ

ในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
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5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรอืหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจา้หนา้ที่หรอืดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ

ไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนีใ้นกรณีที่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรอืมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจา้หนา้ที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสาร

หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนัน้จะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ที่และผู้ยื่นค าขอหรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวใหผู้ย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

 

15 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 

 

3 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส าเนาเอกสาร 

 

5 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณชิย์ให้ผูย้ื่นค า

ขอ 

 

2 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 25 นาที 

 

14. งานบรกิารน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร

ประจ าตัวของผู้

ประกอบพาณชิย

กิจหรอืทายาทที่

ยื่นค าขอแทน

พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค าขอจด

ทะเบียนพาณชิย์ 

(แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

ใบทะเบียน

พาณชิย์ (ฉบับ

จรงิ) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบับ - 

3) 

ส าเนาใบมรณ

บัตรของผู้

ประกอบ

พาณชิยกิจ 

(กรณีถึงแก่

กรรม) โดยให้

ทายาทที่ยื่นค า

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ขอเป็นผู้ลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

4) 

ส าเนาหลักฐาน

แสดงความเป็น

ทายาทของผูล้ง

ชื่อแทนผู้

ประกอบ

พาณชิยกิจซึ่งถึง

แก่กรรมพร้อม

ลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 

บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนของ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ) 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 
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หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนียม30 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรยีน 
  

  

  

  

  
 

1) ช่องทางการร้องเรียน : องค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่   

หมายเหตุ  ม.1 ต.ไผใ่หญ่ อ.มว่งสามสิบ  จ.อุบลราชธานี 34140                                                          

โทร.045-342111  โทรสาร.045-342111 

2) 

3) 

4) 

ช่องทางการร้องเรียน : phaiyai@hotmail.com 

ช่องทางการร้องเรียน : facebook ศูนย์ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบล ไผใ่หญ่ 

ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300) 
 

  

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คู่มอืการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

 

 

 

 


