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คู่มือสาํหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
 พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานที
รับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ชื/อกระบวนงาน :  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

   กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น  
   (กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน  
5. กฎหมายที/ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที/เกี/ยวข้อง : 

1) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื�องกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
2) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื�องกําหนดแบบพิมพ์เพื�อใช้ในการใหบ้ริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555  
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องแต่งตั*งพนกังานเจ้าหนา้ที�และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที� 8) พ.ศ. 2552 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องการตั*งสํานกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั*งพนกังานเจ้าหนา้ที�และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัที� 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที� 10) พ.ศ. 2553  
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที� 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
6) คําสั�งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที� 1/2553  เรื�องหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
7) คําสั�งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที� 1/2554 เรื�องหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที� 83 (พ.ศ. 2515)  เรื�องกําหนดพาณิชยกิจที�ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่า

ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที� 93 (พ.ศ. 2520) เรื�องกําหนดพาณิชยกิจที�ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที� 11) พ.ศ. 2553 
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
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6. ระดับผลกระทบ : บริการทั
วไป  

7. พื :นที/ให้บริการ : ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที/กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที/กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี/ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที/มากที/สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที/น้อยที/สุด 0  

10. ชื/ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชนอบต.ศาลายา  04/08/2015 14:29  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา 
85 หมู่ที� 3  ตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศพัท์ 024313434, 034297052 
โทรสาร 024313434, 034297052  
www.obt-salaya.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) 
ตั*งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื/อนไข(ถ้ามี) ในการยื/นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ
งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั Nงหมดจะโดยเหตใุดก็ตาม
เช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที
เรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วน
บริษัทให้ยื
นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที
ภายในกําหนด 30 วันนับตั Nงแต่วันเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
  2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขดัข้องไม่สามารถยื
นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตาย
สาบสูญเป็นต้นให้ผู้ ที
มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื
นขอจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั Nนได้โดยให้ผู้ มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื
อในคําขอจดทะเบียนเลิก
พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการที
ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื
นคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบตัร
คําสั
งศาลเป็นต้น 
  3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื
นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อื
น
ยื
นแทนก็ได้ 
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  4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ
งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื
อรับรอง
รายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าที
หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
  หมายเหตขุั Nนตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั Nงแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที

ระบุไว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วทั Nงนี Nในกรณีที
คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที
จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลกัฐานที
ต้องยื
นเพิ
มเตมิโดยผู้ ยื
นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมภายในระยะเวลาที
กําหนด
ในบนัทึกดงักล่าวมิเช่นนั Nนจะถือว่าผู้ ยื
นคําขอละทิ Nงคําขอโดยเจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ ยื
นคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
13. ขั :นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที/รับผิดชอบ 

ที/ ประเภทขั:นตอน 
รายละเอียดของขั :นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที/
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
การเงินรับชําระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที
บนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบสําคญั
การจดทะเบียน/หนงัสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 
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ที/ ประเภทขั:นตอน 
รายละเอียดของขั :นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที/
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ยื
นคํา
ขอ 
 

10 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบริการนี :ผ่านการดาํเนินการลดขั:นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Nนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื/นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที/ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที/ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาบตัร
ประจําตวัของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที$
ยื$นคําขอแทน
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 
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15.2) เอกสารอื/น ๆ สาํหรับยื/นเพิ/มเตมิ 

ที/ รายการเอกสาร
ยื/นเพิ/มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบั
จริง) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

3) 

สําเนาใบมรณ
บตัรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทายาทที$ยื$นคํา
ขอเป็นผู้ลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) 

สําเนาหลกัฐาน
แสดงความเป็น
ทายาทของผู้ลง
ชื$อแทนผู้
ประกอบพาณิชย
กิจซึ$งถึงแก่กรรม
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

 
 
 
 
 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 
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ที/ รายการเอกสาร
ยื/นเพิ/มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

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 (ครั:งละ) 
ค่าธรรมเนียม20 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม30 บาท 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ร้องทกุข์ร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา 85 หมูที่
 3   
ตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์ 024313434, 034297052  
โทรสาร 024313434, 034297052 

2) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  :  www.obt-salaya.go.th 
3) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา  85 หมูที่
 3  ตําบลศาลายา  

อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์ 024313434, 034297052  
โทรสาร 024313434, 034297052 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูป้ณ.1111 เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที/พมิพ์ 01/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั Nนที
 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา

อําเภอพทุธมณฑลจงัหวดั
นครปฐมสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


