
คู�มือสําหรบัประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย� (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย�
พ.ศ. 2499 กรณผีู)ขอจดทะเบียนเป+นบุคคลธรรมดา 
หน�วยงานท่ีให)บรกิาร :องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม) อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี จังหวัดสรุาษฎร�ธานี
กระทรวงมหาดไทย 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เงือ่นไข (ถ)ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู�ประกอบพาณิชยกจิซ่ึงจดทะเบียนพาณิชย�ไว�ต!อมาได�เลกิประกอบพาณิชยกจิท้ังหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช!นขาดทุนไม!
ประสงค�จะประกอบการค�าต!อไปเจ�าของสถานท่ีเรียกห�องคนืเพราะหมดสัญญาเช!าหรือเลิกห�างหุ�นส!วนบริษัทให�ย่ืนคาํขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต!อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในกําหนด30วันนับต้ังแต!วันเลกิประกอบพาณิชยกิจ(มาตรา 13) 
2. กรณีผู�ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข�องไม!สามารถย่ืนคาํขอจดทะเบียนเลิกด�วยตนเองเช!นวิกลจริตตายสาบสญูเป:นต�นให�
ผู�ที่มีส!วนได�เสียตามกฎหมายเช!นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู�ประกอบ
พาณิชยกิจน้ันได�โดยให�ผู�มีส!วนได�เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาํขอจดทะเบียนเลิกพร�อมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีผู�
ประกอบพาณิชยกจิไม!สามารถมาย่ืนคาํขอจดทะเบียนได�ด�วยตนเองเช!นใบมรณบัตรคาํสัง่ศาลเป:นต�น 
3. ผู�ประกอบพาณิชยกจิสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได�ด�วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนย่ืนแทนก็ได� 
4.ให�ผู�ประกอบพาณิชยกจิซ่ึงเป:นเจ�าของกิจการหรือผู�มีส!วนได�เสีย (แล�วแต!กรณี) เป:นผู�ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาํขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ�คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได�จากพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือดาวน�โหลดจาก 
www.dbd.go.th 
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคู!มือจะเริม่นับระยะเวลาต้ังแต!เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ�วนตามท่ีระบุไว�ใน
คู!มือประชาชนเรียบร�อยแล�วท้ังน้ีในกรณีท่ีคาํขอหรือเอกสารหลักฐานไม!ครบถ�วนและ/หรือมีความบกพร!องไม!สมบรูณ�เป:น
เหตุให�ไม!สามารถพิจารณาได�เจ�าหน�าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร!องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต�องย่ืน
เพ่ิมเติมโดยผู�ย่ืนคําขอจะต�องดําเนินการแก�ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล!าวมิ
เช!นน้ันจะถือว!าผู�ยื่นคาํขอละท้ิงคาํขอโดยเจ�าหน�าท่ีและผู�ย่ืนคาํขอหรือผู�ได�รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล!าวและจะ
มอบสาํเนาบันทึกความพร!องดังกล!าวให�ผู�ยื่นคาํขอหรือผู�ได�รบัมอบอํานาจไว�เป:นหลักฐาน 
 
ช�องทางการให)บริการ 
 
ไม�มีข�อมูลขอบเขตการให�บริการ 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 นาที 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ�งผล 

30 นาที องค�การบริหาร 
ส!วนตําบลบางใบไม� 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
 อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี 

จังหวัดสุราษฎร�ธาน ี
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ�าหน�าท่ีการเงินรับชาํระค!าธรรมเนียม 
 

5 นาที องค�การบริหาร 
ส!วนตําบลบางใบไม� 

อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี 
จังหวัดสุราษฎร�ธาน ี

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ�าหน�าที่บันทึกข�อมลูเข�า
ระบบ/จัดเตรียมใบสาํคญัการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สาํเนาเอกสาร 

15 นาที องค�การบริหาร 
ส!วนตําบลบางใบไม� 

อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี 
จังหวัดสุราษฎร�ธาน ี

4) การพิจารณา 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย�ให�ผู�ย่ืนคาํขอ 

10 นาที องค�การบริหาร 
ส!วนตําบลบางใบไม� 

อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี 
จังหวัดสุราษฎร�ธาน ี

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ)ามี) หน�วยงานภาครัฐผู)ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(สําเนาบัตรประจาํตัวของผู�ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาท
ที่ย่ืนคาํขอแทนพร�อมลงนามรบัรองสาํเนาถูกต�อง)) 

- 

2) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณิชย� (แบบทพ.) 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย� (ฉบับจริง) 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

สําเนาใบมรณบัตรของผู)ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก�กรรม) 
โดยให)ทายาทท่ีย่ืนคําขอเป+นผู)ลงนามรับรองสําเนาถูกต)อง 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ)ามี) หน�วยงานภาครัฐผู)ออกเอกสาร 
หมายเหต-ุ 

5) 
 

สําเนาหลักฐานแสดงความเป+นทายาทของผู)ลงชือ่แทนผู)ประกอบ
พาณิชยกิจซ่ึงถึงแก�กรรมพร)อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต)อง 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ (ถ)ามี) พร)อมป@ดอากรแสตมปA 10 บาท 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู)รับมอบอาํนาจ (ถ)ามี) พร)อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต)อง 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 
ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนยีม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร)อยละ) 

1) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค�าธรรมเนียม 20 บาท 
 
 

2) ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค�าธรรมเนียม 30 บาท 
 
 

 
ช�องทางการร)องเรียน แนะนาํบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร)องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ถ�าการบริการไม!เป:นไปตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ข�างต�น สามารถติดต!อเพ่ือร�องเรียนได�ท่ี 
หมายเหตุ: กองคลังองค�การบริหารส�วนตาํบลบางใบไม� 
หมายเลขโทรศัพท�  0-7729-2916-102หรือ www.bangbaimai@hotmail.co.th 

2) ศูนย�บริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 



 
แบบฟอร�ม ตวัอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร�ม 

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย� (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 2499 
กรณีผู�ขอจดทะเบียนเป:นบุคคลธรรมดา 
หน�วยงานกลางเจ)าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จงัหวัดบรุรัีมย� กรมส!งเสรมิการปกครอง
ท�องถิ่น เทศบาลตาํบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบรุีรัมย� 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให�บริการในส!วนภูมิภาคและส!วนท�องถิ่น 
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน!วยเดียว) 
หมวดหมู�ของงานบริการ: จดทะเบียน 
กฎหมายท่ีให)อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข)อง: 

1)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�าเร่ืองกําหนดแบบพิมพ�เพ่ือใช�ในการให�บริการข�อมูลทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 2555   
2)กฎกระทรวงพาณชิย�ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 2499 

3)คาํสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ท่ี 1/2553  เร่ืองหลกัเกณฑ�และวธิีการกําหนดเลขทะเบียนพาณชิย�และเลขคาํ
ขอจดทะเบียนพาณิชย� 
4)คาํสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ท่ี1/2554เร่ืองหลักเกณฑ�และวิธกีารกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย�และเลขคาํขอ
จดทะเบียนพาณิชย�องค�การบริหารส�วนตําบล 

5)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�าเร่ืองกําหนดแบบพิมพ�พ.ศ. 2549 

6)ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบบัท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม�อยู�ภายใต�บงัคับของกฎหมายว�าด�วย
ทะเบียนพาณิชย� 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



7)ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบบัท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาํหนดพาณิชยกจิท่ีไม�อยู�ภายใต�บงัคับแห�งพระราชบญัญัติ
ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 2499 

8)ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องการต้ังสาํนกังานทะเบียนพาณิชย�แต�งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย� 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553 

9)ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องแต�งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย� (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2552 

10)ประกาศกระทรวงพาณิชย�เร่ืองให�ผู�ประกอบพาณิชยกิจต�องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2553 

11)พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป7นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 2499 

 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 
พ้ืนที่ให)บริการ: ส!วนภูมิภาค, ท�องถิ่น 
กฎหมายข)อบงัคับ/ข)อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข)อกําหนด ฯลฯ: 0.0 
ข)อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต!อเดือน 0 
 จํานวนคาํขอท่ีมากทีสุ่ด 0 
 จํานวนคาํขอท่ีน�อยท่ีสุด 0 
 
ช่ืออ)างองิของคู�มือประชาชน:[สาํเนาคู!มือประชาชน] การจดทะเบียนพาณิชย� (เลิกประกอบพาณิชยกจิ) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 2499 กรณีผู�ขอจดทะเบียนเป:นบคุคลธรรมดา 21/08/2558 10:36 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน�โหลดจากเว็บไซต�ระบบสารสนเทศศูนย�กลางข�อมูลคู!มอืสาํหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันท่ีเผยแพร!คู!มือ: - 


