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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกจิ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

พ.ศ. 2499 กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลกิประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บริการในสว่นภูมภิาคและสว่นท้องถิ่น (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกีย่วข้อง: 

1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 

2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บรกิารข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 

2555   

 

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

 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

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

 

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

2499 

 

6) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธกีารก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

7) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธกีารก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 

 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยูภ่ายใต้บังคับของ
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กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยูภ่ายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

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

 

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

 

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: สว่นภูมภิาค, ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไมม่ ี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สดุ 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 09  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

1) สถานที่ให้บรกิารที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บริการวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ -ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บรกิารจังหวัดอื่นติดต่อ 

(1) ส านักงานเทศบาล 

โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล 

(2) องค์การบรหิารสว่นต าบล (อบต.)  
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โทรศัพท์ : ติดต่ออบต.  

(3) เมืองพัทยา 

โทรศัพท์ : 038-253154 

(สถานประกอบการแห่งใหญต้ั่งอยูใ่นพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาล

หรืออบต.หรือเมืองพัทยาน้ัน)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บริการวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลกิประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่น

ขาดทุนไมป่ระสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลกิห้างหุ้นสว่น

บรษิัทให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วันนับตัง้แตว่ันเลกิ

ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมเีหตุขัดข้องไม่สามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนเลกิด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญ

เป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสยีตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรอืบุตรย่ืนขอจดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกิจ

แทนผู้ประกอบพาณิชยกิจน้ันไดโ้ดยให้ผู้มีส่วนได้เสยีตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลกิพร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมาย่ืนค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรค าสั่ง

ศาลเป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกิจได้ดว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นย่ืน

แทนก็ได้ 

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสยี (แล้วแตก่รณี) เป็นผูล้งลายมือชื่อรับรองรายการ

ในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุขั้นตอนการด าเนนิงานตามคู่มอืจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ

ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแลว้ทั้งน้ีในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเตมิโดยผู้ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเตมิภายในระยะเวลาที่

ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นน้ันจะถอืว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น
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หลักฐาน 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าที่บันทึกขอ้มูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ย่ืนค า

ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนนิการรวม 60 นาที 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว้  

ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร

ประจ าตัวของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจหรอืทายาทที่

ย่ืนค าขอแทน

พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

ค าขอจด

ทะเบียนพาณิชย์ 

(แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

ใบทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับ

จริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบับ - 

3) 

ส าเนาใบมรณ

บัตรของผู้

ประกอบ

พาณิชยกิจ 

(กรณีถงึแก่

กรรม) โดยให้

ทายาทที่ย่ืนค า

ขอเป็นผูล้งนาม

รับรองส าเนา

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ถูกต้อง 

4) 

ส าเนาหลักฐาน

แสดงความเป็น

ทายาทของผู้ลง

ช่ือแทนผู้

ประกอบ

พาณิชยกิจซ่ึงถึง

แก่กรรมพร้อม

ลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้าม)ี 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 

บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนของ

ผู้รับมอบอ านาจ 

(ถ้าม)ี พร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 

16. ค่าธรรมเนยีม 

1) ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 

ค่าธรรมเนยีม20 บาท 

หมายเหตุ - 
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2) ค่าธรรมเนยีมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนยีม30 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรยีน 

1) ช่องทางการร้องเรยีน ร้องเรียนผ่านองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมู่ที่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา  

4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยูท่ี่หน้าที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์) 

 

2) ช่องทางการร้องเรยีน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหต(ุผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรยีน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

 

 

 
 


