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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านบ่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมภิ าค และส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกําหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกําหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ ในการให้ บริการข้ อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่ องแต่งตังพนั
้ กงานเจ้ าหน้ าที่ และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่ องการตังสํ
้ านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตังพนั
้ กงานเจ้ าหน้ าที่ และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
6) คําสัง่ สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์
7) คําสัง่ สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมาย
ว่าด้ วยทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่ องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ.กําหนดกิจการเป็ นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
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7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 60 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร / ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตังแต่
้ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่ มาได้ เลิกประกอบพาณิชยกิจทังหมดจะโดยเหตุ
้
ใดก็ตาม เช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้ าต่อไปเจ้ าของสถานที่เรี ยกห้ องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรื อเลิกห้ างหุ้นส่วนบริษัท
ให้ ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ภายในกําหนด 30 วัน นับตังแต่
้ วนั เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจมีเหตุขดั ข้ องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้ วยตนเอง เช่นวิกลจริตตายสาบสูญ
เป็ นต้ นให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นได้ เสียตามกฎหมาย เช่น สามีภริ ยาบิดามารดา หรื อบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
แทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนันได้
้ โดยให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพร้ อมแนบ
เอกสารหลักฐานการที่ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได้ ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตรคําสัง่
ศาลเป็ นต้ น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นยื่น
แทนก็ได้
4. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึง่ เป็ นเจ้ าของกิจการ หรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในคําขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
หรื อดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
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หมายเหตุ ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ในกรณีที่คาํ ขอ หรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ / หรื อมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไข และ / หรื อยื่นเอกสารเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอโดยเจ้ าหน้ าที่ และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจ
จะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอ หรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ น
หลักฐาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
กรมส่งเสริมการ 1. ระยะเวลา :
เอกสาร / แจ้ งผล
ปกครองท้ องถิ่น 30 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
1)
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ

การตรวจสอบเอกสาร

2)

เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

1. ระยะเวลา :
5 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/ เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลเข้ า
ระบบ / จัดเตรี ยมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง / สําเนาเอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม / มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์
ให้ ผ้ ยู ื่นคําขอ

3)

4)

10 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ

1. ระยะเวลา :
15 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ
1. ระยะเวลา :
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ

หมายเหตุ
สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู้
ประกอบพาณิชย
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์
(แบบ ทพ.)
ใบทะเบียน
พาณิชย์
(ฉบับจริง)
สําเนาใบ
มรณบัตรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทายาทที่ยื่นคํา
ขอเป็ นผู้ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
สําเนาหลักฐาน
แสดงความเป็ น
ทายาทของผู้ลง
ชื่อแทนผู้
ประกอบพาณิชย

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
กิจ หรื อทายาทที่
ยื่นคําขอแทน
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-
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ที่

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กิจซึง่ ถึงแก่กรรม
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครัง้ ละ)
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 034-845050
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
14/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัด
สมุทรสาครสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

