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หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
 

 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ :  จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต  หรือที่เกี่ยวข้อง : 
 1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และนายทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับที ่ 9)  พ.ศ. 2552  และ  (ฉบับที ่ 10)  พ.ศ. 2553   
 2) ประกาศกระทรวง  ฉบับที่  93  (พ.ศ.  2520)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
 3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบับที่ 83  (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
 4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับที่ 11)  
พ.ศ. 2553 
 5) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ  พ.ศ. 2546 
 6) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 

ระดับผลกระทบ :  บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ให้บริการ :  ท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์  วิธกีาร  เงื่อนไข (ถ้ามี)  ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้  ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด  จะโดย
เหตุใดก็ตาม  เช่น  ขาดทุน  ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป  เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมด
สัญญาเช่า  หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท  ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในก าหนด  30  วัน  นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา  13) 
 2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง  เช่น  
วิกลจริต  ตาย  สาบสูญ  เป็นต้น  ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย  เช่น  สามี  ภริยา  บิดา  มารดา  หรือบุตร  
ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้  โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย
ลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่น
ค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง  และเอกสารหลักฐานการเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย  เช่น  ใบมรณบัตร  
ค าสั่งศาล  เป็นต้น 

คู่มือส าหรับประชาชน 
การจดทะเบียนพาณิชย์  (เลิกประกอบพาณชิยกิจ) 

ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเปน็บุคคล
ธรรมดา 



47 
 

 3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 
 4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย  (แล้วแต่กรณี)  เป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อในค าขอจดทะเบียนและรับรองเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน  (แบบ ทพ.)  หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่  หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

 หมายเหตุ :  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน  
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์  เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้  เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม  โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว  มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้ง 
ค าขอ  โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว  และจะมอบส าเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ : ระยะเวลาเปิดให้บริการ : 

สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่  กรุงเทพมหานคร  ติดต่อ 
(1)  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  กรุงเทพมหานคร  
 โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
 (ให้บริการกับสถานประกอบการแห่งใหญ่ทุกแห่งที่มีที่

ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร)  หรือ  
(2)  ส านักงานเขต  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต 
  (สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

เขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน  ณ  ส านักงานเขตนั้น) 
/ ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา  08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอ่ืน  ติดต่อ 
(1)  ส านักงานเทศบาล  
 โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล  
(2)  องค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.)  
 โทรศัพท์ : ติดต่อ อบต.  
(3)  เมืองพัทยา  
 โทรศัพท์ : 038-253100  สายด่วน 1337 
/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของเทศบาล  หรืออบต.  หรอืเมืองพัทยา  ให้ไปเทศบาลหรือ
อบต.  หรือเมืองพัทยานั้น))  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา  08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :  60  นาที 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล 
(หมายเหตุ: -)  

30  นาที - 
 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ช าระค่าธรรมเนียม / 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

20  นาที - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม 
(หมายเหตุ: -)  

10  นาที - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  (แบบ ทพ.) 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีมอบอ านาจให้ทายาทที่ยื่นค าขอแทน  ใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของพาณิชยกิจ  พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) ใบทะเบียนพาณิชย์ 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

4) ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (โดยให้ทายาทที่ยื่นค าขอเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงช่ือแทนผู้

ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

6) หนังสือมอบอ านาจ  (ถ้ามี) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) 

- 

7) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  (ถ้าม)ี 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีมอบอ านาจให้จดทะเบียน) 

กรมการปกครอง 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 

(หมายเหตุ: -)  
ค่าธรรมเนียม  20  บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -)  

ค่าธรรมเนียม  30  บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ร้องเรียน  ณ  ช่องทางที่ยื่นค าขอ  
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
โทรศัพท์  0  2547  4446 - 7 

3) โทรศัพท์ :  Call Center  1570 
4) เว็บไซต์ :  www.dbd.go.th  
2) ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่  1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน  1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ. 1111  เลขที ่ 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม.  10300  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99  หมู่  4  อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  ชั้น  2  ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ  อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี  11120 
- สายด่วน  1206 / โทรศัพท์  0 2502 6670-80  ต่อ  1900 ,  1904- 7 /  
 โทรสาร  0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
  

http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 

 
 



55 
 

 
 



56 
 

 


