
 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ. ทะเบียนพำณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงานที่ให้บริการ:องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวง
พาณิชย์ 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑.ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม 
เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิก
ห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด30 วัน  
นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา ๑๓) 

๒.กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยืนค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย 
สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนได้โดยตนเอง เช่น ใบมรณะบัตร ค าสั่งศาล 
เป็นต้น 

๓.ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่น
ยื่นแทนได้ 

๔.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือช่อรับรอง
รายกรในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

๕.แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ดาวน์โหลด www.dbd.go.th 

 

หมำยเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้  ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นต้นให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือผู้ยืนค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้
ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับอ านาจไว้เป็น
หลักฐาน 

 

http://www.dbd.go.th/


 
 

 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนที่ให้บริกำร 
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  36160 โทร 
044-100-941 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ:-)  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ  08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเลำในกำรด ำเนินกำรรวม 60นำที 

  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยำเวลำ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

๑) กำรตรวจสอบเอกสำร 
นายทะเบียนตรวจสอบพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหตุ) 

30นำที - 

๒) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าทีก่ารเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ) 

5นำที - 

๓) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ) 
 

15นำที - 

๔) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ) 
 

10นำที - 



 
 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

๑) ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

๒) บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจหรือทายาทที่ยื่นค าขอแทน พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

๓) ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

๔) ส ำเนำใบมรณบัตรของผู้ประกอบพำณิชยกิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้ทำยำทที่ย่ืนค ำขอเป็นผู้ลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

กรมกำรปกครอง 

๕) ส ำเนำหลักฐำนแสดงควำมเป็นทำยำทของผู้ลงช่ือแทนผู้
ประกอบพำณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

กรมกำรปกครอง 

๖) หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบับ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 



 
 

 

๗) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

กรมกำรปกครอง 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม(บำท/ร้อย
ละ) 

๑) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ) 
(หมำยเหตุ) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 

๒) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
(หมำยเหตุ) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บำท 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
๑) ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

หมำยเหตุ (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160  
โทร044-100-941 
 

๒) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑0300 / สำยด่วน ๑๑๑๑ /www.๑๑๑๑.
go.th / 
ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ. พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑0300) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
๑) คู่มือกำรกรอกเอกสำร 

(หมำยเหตุ) 
 

หมำยเหตุ  - 



 
 

 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ. ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 
๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ 

ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น(กระบวนงำนบริกำรที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

๑)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๙ 

๒)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
๒๕๕๕ 

๓)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่๘) พ.ศ.๒๕๕๒ 

๔)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่๙) พ.. และ (ฉบับที๑่o) พ.ศ ๒๕๕๓ 

๕)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่๓ (พ.ศ.๒๕๔o) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 

๖)ค่ าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 
และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

๗)ค่ าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชยังหวัดบึงกาฬ 

๘)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่๘๓ (พ.ศ.๒๕๑๕) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ใต้บังคับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

๙)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่๙๓ (พ.ศ.๒๕๒o) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ในภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



 
 

 

๑o)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑๑)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๒)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 

กฎหมำยบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด ฯลฯ :0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  

พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา องค์บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 


