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คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณชิย์ (เลิกประกอบพาณชิยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์
                             พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเปน็บคุคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง 
ช่องทางการให้บริการ : องค์การบริหารสว่นตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ โทร. 032 – 821565 
ช่องทางการรอ้งเรียน : องคก์ารบริหารส่วนตําบลเขาแดง อําเภอกุยบรุี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ โทร. 032 – 821565 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

         กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
                              (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน 

5. กฎหมายที่ใหอ้ํานาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวข้อง : 
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการ 

ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555  
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ 

และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลข 

ทะเบียนพาณิชย์และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลข 

ทะเบียนพาณิชย์และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ 

ของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู ่

ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553 
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มคีวามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ : ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไม่ม ี  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0  นาท ี
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9. ข้อมูลสถิติ 
   จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
   จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
   จํานวนคําขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 09  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บรกิารกรุงเทพมหานครติดต่อ 

    (1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร 
         โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
         (ให้บรกิารกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ต้ังอยู่ในกรงุเทพมหานคร) หรือ 
     (2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
         โทรศัพท์ : ติดต่อสํานักงานเขต 
         (สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปย่ืนจดทะเบียน  
         ณ สํานักงานเขตนั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
                              ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ – 

2) สถานทีใ่ห้บรกิารจังหวัดอ่ืนติดต่อ 
(1) สํานักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล 
(2) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง  หมู่ที ่2 ตําบลเขาแดง  อําเภอกุยบุรี          
     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77150  โทรศพัท์ 032 – 821565 ต่อ 102  โทรสาร 032 – 821565 ต่อ 108     
     ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(3) เมืองพัทยาโทรศัพท์ : 038-253154 
(สถานประกอบการแห่งใหญต้ั่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยา 
ให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
                              ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ – 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
        1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลกิประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็
ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วน
บริษัทให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนด 30 วันนับต้ังแต่วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ  (มาตรา)   
       2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตาย
สาบสูญเป็นต้นให้ผู้ทีม่ีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
แทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มสี่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการทีผู่้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคําสั่งศาลเป็นต้น 
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       3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้
ผู้อ่ืนยื่นแทนกไ็ด้ 
       4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีสว่นได้เสีย (แลว้แต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
       5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
                    หมายเหตุ  ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนบัระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถ พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่อง ของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ย่ืนคําขอจะ ต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 

30 นาท ี - - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี - - 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคญั
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

15 นาท ี - - 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ย่ืนคําขอ 

10 นาท ี - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผา่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง - 1 ฉบับ (สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจหรือ
ทายาทท่ีย่ืนคํา
ขอแทนพร้อม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) ใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

3) สําเนาใบมรณบัตร
ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ  
(กรณีถึงแก่กรรม) 
โดยให้ทายาทท่ีย่ืนคํา
ขอเป็นผู้ลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

4) สําเนาหลักฐานแสดง
ความเป็นทายาทของ
ผู้ลงชื่อแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจ
ซึ่งถึงแก่กรรมพร้อม
ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอํานาจ 
(ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

6) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 
ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
หมายเหตุ – 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ – 
 

17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
1) ช่องทางการรอ้งเรียน ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง  หมูท่ี่ 2 ตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี  

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150  
หมายเหต ุ1. ทางอินเทอร์เนต็ (http://www.Khaodang.go.th) 
             2. ทางโทรศัพท์ 032-821-565 ต่อ 102 
             3. ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150  
             4. ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง  
             5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
             6. ตู้รับฟังความคิดเห็น 

2) ช่องทางการรอ้งเรียน   กองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหต ุ(02-547-4446-7) 

3) ช่องทางการรอ้งเรียนโทรศพัท์ : Call Center 1570 
หมายเหต-ุ 

4) ช่องทางการรอ้งเรียนเว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
หมายเหต-ุ 

5) ช่องทางการรอ้งเรียน ศูนยบ์ริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th 
 / ตู้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
 
 
- 
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19. หมายเหต ุ
       - 
 

 
 

วันที่พิมพ ์ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทําโดย น.ส.บุญยานุช  กันแก้ว 
อนุมัติโดย นายบัญชา  เสอืเหลือง 
เผยแพร่โดย นายสุรพล  แสงกล่ํา 


