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คู่มือสาหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
2. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
3. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2555
3)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2552
4)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
6) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
7)
8)
9)
10)
11)
12)

และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

4. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
5. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
6. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
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7. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง 67 ชั้น 3 ที่ว่าการอาเภอพระประแดง ต.ตลาด อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร 0-2818-5225 โทรสาร 0-2818-5226/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 8. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม
เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่ว น
บริษัท ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย
สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือ ชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิก
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคาขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณ
บัตร คาสั่งศาล เป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือ จะมอบอานาจให้
ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อ รับรอง
รายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

165
9. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้งผล

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคา
ขอ

1)

5 นาที

2)

3)

4)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรง
คนอง อาเภอ
พระประแดง
จังหวัด
สมุทรปราการ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรง
คนอง อาเภอ
พระประแดง
จังหวัด
สมุทรปราการ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรง
คนอง อาเภอ
พระประแดง
จังหวัด
สมุทรปราการ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรง
คนอง อาเภอ
พระประแดง
จังหวัด
สมุทรปราการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
10. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
-

-

-

-
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11.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สาเนาบัตร
ประชาชน
ประจาตัวของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที่
1)
ยื่นคาขอแทน
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

ที่
1)
2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย์ (แบบ การค้า
ทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย์ (ฉบับ การค้า
จริง)
สาเนาใบมรณ
กรมการปกครอง
บัตรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทายาทที่ยื่นคา
ขอเป็นผู้ลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
สาเนาหลักฐาน กรมการปกครอง
แสดงความเป็น
ทายาทของผู้ลง
ชื่อแทนผู้
ประกอบพาณิชย
กิจซึ่งถึงแก่กรรม
พร้อมลงนาม

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10
บาท
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้อง

12.ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 13. หมายเหตุ
-

