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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์

1. ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี
ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือง  กําหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549

2) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือง  กําหนดแบบพิมพ์เพือใช้ในการให้บริการขอ้มูลทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2555

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรือง  แต่งตังพนกังานเจ้าหน้าทีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที 8) พ.ศ.
2552

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรือง การตังสํานกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตังพนกังานเจ้าหนา้ทีและนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที 10) พ.ศ. 2553

5) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

6) คําสังสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที 1/2553 เรือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์

7) คําสังสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที 1/2554 เรือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ
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8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที 83 (พ.ศ. 2515) เรือง กําหนดพาณิชยกิจทีไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย
ว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย์

9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที 93 (พ.ศ. 2520) เรือง กําหนดพาณิชยกิจทีไม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที 11) พ.ศ. 2553

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

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน 0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 15/08/2015 12:36การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา

11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการ กองคลงั เทศบาลตําบลอโุมงค์ 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู /ติดต่อดว้ยตนเอง

ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -

2) สถานทีให้บริการ จงัหวดัอืน ติดต่อ
(1) สํานกังานเทศบาล
โทรศพัท์ : ติดต่อเทศบาล
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(2) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
โทรศพัท์ : ติดต่อ อบต.
(3) เมืองพทัยา
โทรศพัท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตังอยู่ในพืนทีรับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพทัยาใหไ้ปเทศบาลหรือ
อบต.หรือเมืองพทัยานัน)/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั งหมด จะโดยเหตใุดก็ตาม เช่น
ขาดทนุ ไมป่ระสงค์จะประกอบการค้าตอ่ไป เจ้าของสถานทีเรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเชา่ หรือเลิกห้างหุ้นสว่น
บริษัท ให้ยืนคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าทีภายในกําหนด 30 วนั นบัตั งแตว่นัเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัข้องไมส่ามารถยืนคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เชน่ วิกลจริต ตาย สาบสญู
เป็นต้น ให้ผู้ ทีมีสว่นได้เสียตามกฎหมาย เชน่ สามี ภริยา บดิา มารดา หรือบตุร ยืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย
กิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั นได้ โดยให้ผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชือในคําขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานการทีผู้ประกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมายืนคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร คําสัง
ศาล เป็นต้น

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อืนยืนแทน
ก็ได้

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึงเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ มีส่วนได้เสีย (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ลงลายมือชือรับรองรายการในคํา
ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน

5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าที หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
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หมายเหต ุขั นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตั งแตเ่จ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั งนี  ในกรณีทีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์
เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าทีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานที
ต้องยืนเพิมเตมิ โดยผู้ ยืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยืนเอกสารเพิมเตมิภายในระยะเวลาทีกําหนดในบนัทกึ
ดงักลา่ว มิเชน่นั นจะถือวา่ผู้ ยืนคําขอละทิ งคําขอ โดยเจ้าหน้าทีและผู้ ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึ
ดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล
30 นาที กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า
-

2)
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีการเงินรับชําระ

คา่ธรรมเนียม
5 นาที กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า
-

3)

การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าทีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบสําคญั
การจดทะเบียน/หนงัสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

15 นาที กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า

-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ยืนคํา
ขอ

10 นาที กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า

-

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 นาที

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

บตัรประจําตวั
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาบตัร
ประจําตวัของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที
ยืนคําขอแทน
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง)

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ
ทพ.)

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า

1 0 ฉบบั -

2)
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบั
จริง)

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า

1 0 ฉบบั -

3)

สําเนาใบมรณ
บตัรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทายาททียืนคํา
ขอเป็นผู้ลงนาม
รับรองสําเนา

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั -
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ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ถกูต้อง

4)

สําเนาหลกัฐาน
แสดงความเป็น
ทายาทของผู้ลง
ชือแทนผู้
ประกอบพาณิชย
กิจซึงถึงแก่กรรม
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั -

5)

หนงัสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท

- 1 0 ฉบบั -

6)

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของ
ผู้ รับมอบอํานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถกูต้อง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั -

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครังละ)

ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ -

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
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หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต www.umongcity.go.th
2. ทางโทรศพัท์ 053-983222
3. ทางไปรษณีย์ 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู 51150
4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
5. ตูร้ับฟังความคิดเห็น ตังอยู่ ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
)

2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนตอ่กองทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ (02-547-4446-7)

3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ -

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ -

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร

-

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
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จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมือง
ลําพนู จงัหวดัลําพนู สถ.มท.

อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


