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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 

 

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

ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

 

2)  ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียน

พาณิชย์ พ.ศ. 2555   

 

3)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 

2552 

 

4)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้สํานกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนาย

ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2553  

 

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

 

6) คําสัง่สํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

7) คําสัง่สํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ 
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8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง กําหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย

ว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 

 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง กําหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

 

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

 

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

 

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา  สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 

(1) สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 

(ใหบ้ริการกบัสถานประกอบการทกุแห่งทีมี่ทีต่ัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ 

(2) สํานกังานเขตกรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ : ติดต่อสํานกังานเขต 

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ทีร่ับผิดชอบของเขตไหนใหไ้ปยืน่จดทะเบียน ณ สํานกังานเขตนัน้)/

ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ สํานกัการคลงั  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 70/21 ถนนถีนา

นนท์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / หมายเลขโทรศพัท์ 0-4382-1354-6 ต่อ 117/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม เช่น 

ขาดทนุ ไมป่ระสงค์จะประกอบการค้าตอ่ไป เจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเชา่ หรือเลิกห้างหุ้นสว่น

บริษัท ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในกําหนด 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเลิก

ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัข้องไมส่ามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เชน่ วิกลจริต ตาย สาบสญู 

เป็นต้น ให้ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียตามกฎหมาย เชน่ สามี ภริยา บดิา มารดา หรือบตุร ย่ืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย

กิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนัน้ได้ โดยให้ผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบ

เอกสารหลกัฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมาย่ืนคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร คําสัง่

ศาล เป็นต้น 

 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนแทน

ก็ได้ 

 

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ มีส่วนได้เสีย (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในคํา

ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 

5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์โหลด

จาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
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คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์ 

เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ี

ต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทกึ

ดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอละทิง้คําขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึ

ดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ

คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า

ระบบ/จดัเตรียมใบสําคญั

การจดทะเบียน/หนงัสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   60 นาที 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวัของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจหรือทายาทท่ี

ย่ืนคําขอแทน 

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

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

ทายาทท่ีย่ืนคํา

ขอเป็นผู้ลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) 

สําเนาหลกัฐาน

แสดงความเป็น

ทายาทของผู้ลง

ช่ือแทนผู้

ประกอบพาณิชย

กิจซึง่ถึงแก่กรรม 

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 (ครัง้ละ) 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัการคลงั  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หรือสํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1. ทาง

อินเตอร์เน็ต http://www.kalasin-mu.go.th 2. ทางโทรศพัท์ (สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ : 0-4382-1354-

6 ตอ่117  3. ทาง ไปรษณีย์ (สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 70/21 ถนนถีนานนท์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

หมายเหตุ - 

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 - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

วนัท่ีพิมพ์ 18/07/2558 

 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

 

จดัทําโดย ธีรญา พนัเทศ 

 

อนมุตัิโดย อภิวฒัน์ ปะกิทงั 

 

เผยแพร่โดย จารุวฒัน์ บญุเพิ่่ม 
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วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


