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คู่มือสาํหรับประชาชน:  การจดทะเบยีนพาณิชย์  (เลิกประกอบพาณิชยกจิ)  ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 

2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

กระทรวง:  กระทรวงพาณิชย์ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:  การจดทะเบียนพาณิชย์  (เลกิประกอบพาณิชยกิจ)  ตาม  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

3. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูภิาค  และสว่นท้องถ่ิน  

(กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:  จดทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต  หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ืองกําหนดแบบพมิพ์  พ.ศ.  2549 

2) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ืองกําหนดแบบพมิพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมลูทะเบยีนพาณิชย์ 

พ.ศ.  2555   

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ืองแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ี  และนายทะเบียนพาณิชย์  (ฉบบัท่ี 8)  พ.ศ.  2552 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ืองการตัง้สํานกังานทะเบียนพาณิชย์แตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ี  และนายทะเบียน

พาณิชย์  (ฉบบัท่ี 9)  พ.ศ.  2552  และ  (ฉบบัท่ี 10)  พ.ศ.  2553  

5) กฎกระทรวงพาณิชย์  ฉบบัท่ี  3  (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  2499 

6) คําสัง่สํานกังานกลางทะเบยีนพาณิชย์  ท่ี  1/2553  เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 

และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

7) คําสัง่สํานกังานกลางทะเบยีนพาณิชย์  ท่ี 1/2554  เร่ืองหลกัเกณฑ์   และวิธีการกําหนดเลขทะเบยีนพาณิชย์ 

และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบบัท่ี  83  (พ.ศ. 2515)  เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมาย

วา่ด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบบัท่ี  93  (พ.ศ. 2520)  เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัแห่ง

พระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  2499 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ืองให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบยีนพาณิชย์  (ฉบบัท่ี 11)  พ.ศ.  2553 

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

12) พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  2499 

6. ระดบัผลกระทบ:  บริการทัว่ไป  
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7. พืน้ที่ให้บริการ:  ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา  ไมมี่  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  60  นาที 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน  0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด  0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด  0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน  การจดทะเบียนพาณิชย์  (เลกิประกอบพาณิชยกิจ)  ตาม  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

พ.ศ.  2499  กรณีผู้ขอจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  

11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  /  ตดิตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์  (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด)  

ตัง้แตเ่วลา  08:30 - 16:30  น.  (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  (ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

   1.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ตอ่มาได้เลกิประกอบพาณิชยกิจทัง้หมดจะโดยเหตใุดก็ตาม  เช่น  

ขาดทนุไมป่ระสงค์จะประกอบการค้าตอ่ไปเจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเช่าหรือเลกิห้างหุ้นสว่นบริษัท

ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกิจตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในกําหนด  30  วนั  นบัตัง้แตว่นัเลกิประกอบ

พาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

   2.  กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัข้องไมส่ามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลกิด้วยตนเอง เช่นวิกลจริตตายสาบสญู

เป็นต้นให้ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียตามกฎหมาย  เช่น  สามีภริยาบดิามารดา หรือบตุรย่ืนขอจดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกิจ

แทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนัน้ได้โดยให้ผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบยีนเลกิพร้อมแนบ

เอกสารหลกัฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมาย่ืนคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง  เชน่  ใบมรณบตัรคําสัง่

ศาลเป็นต้น 

   3.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนย่ืน

แทนก็ได้ 

   4.  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ มีสว่นได้เสีย  (แล้วแตก่รณี)  เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรอง

รายการในคําขอจดทะเบียน  และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

   5.  แบบพิมพ์คําขอจดทะเบยีน  (แบบ ทพ.)  หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

หรือดาวน์โหลดจาก   www.dbd.go.th 



3/7 
 

   หมายเหต ุ ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุ

ไว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว   ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคําขอ หรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน  และ / หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข   และ / หรือย่ืนเอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดในบนัทกึดงักลา่วมิเช่นนัน้จะถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอละทิง้คําขอโดยเจ้าหน้าท่ี   และผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ

จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว   และจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนคําขอ   หรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็น

หลกัฐาน 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร / แจ้งผล 
 

30 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

30 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ

คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

5 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/ เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า

ระบบ / จดัเตรียมใบสําคญั

การจดทะเบียน/หนงัสือ

รับรอง / สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

15 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม / มอบใบ

ทะเบยีนพาณิชย์ 

ให้ผู้ ย่ืนคําขอ 
 

10 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

10 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม  60  นาที 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

 ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั สําเนาบตัร

ประจําตวัของผู้

ประกอบพาณิชย
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กิจ หรือทายาทท่ี

ย่ืนคําขอแทน

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอจดทะเบยีน

พาณิชย์  

(แบบ ทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 

ใบทะเบียน

พาณิชย์  

(ฉบบัจริง) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั - 

3) 

สําเนาใบ 

มรณบตัรของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจ (กรณีถึงแก่

กรรม) โดยให้

ทายาทท่ีย่ืนคํา

ขอเป็นผู้ลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) 

สําเนาหลกัฐาน

แสดงความเป็น

ทายาทของผู้ลง

ช่ือแทนผู้

ประกอบพาณิชย

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กิจซึง่ถงึแก่กรรม

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

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 (ครัง้ละ) 

ค่าธรรมเนียม  20  บาท 

หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนียม   30  บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  034-845050 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ กทม. 10300) 
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18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

 คูมื่อการกรอกเอกสาร 

19. หมายเหตุ 

            - 

 

วันที่พมิพ์ 14/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่

อําเภอเมืองสมทุรสาครจงัหวดั

สมทุรสาครสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


