
คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกระทรวงพาณิชย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชยไวตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเชนขาดทุนไม
ประสงคจะประกอบการคาตอไปเจาของสถานท่ีเรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชาหรือเลิกหางหุนสวนบริษัทใหย่ืนคําขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนด 30 วันนับต้ังแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
 
2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเองเชนวิกลจริตตายสาบสูญเปนตนใหผูท่ีมี
สวนไดเสียตามกฎหมายเชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรย่ืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้น
ไดโดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนเลิกพรอมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีผูประกอบพาณิชย
กิจไมสามารถมาย่ืนคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเองเชนใบมรณบัตรคําส่ังศาลเปนตน 
 
3. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนย่ืนแทนก็ได 
 
4.ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
 
5. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือดาวนโหลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไม
สามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมโดยผูย่ืน
คําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูย่ืนคํา
ขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรอง
ดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบร ิการ  
กองคลังสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 222 หมู 12 ถ.
สายกลางต.เวียงอ.เชียงของจ.เชียงราย 57140 โทร. 053-
791171 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบร ิการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 นาที 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาที เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีการเงินรับชําระคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาที เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย
ใหผูย่ืนคําขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทท่ี
ย่ืนคําขอแทนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

4) 
 

สําเนาใบมรณบัตรของผูประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแกกรรม) 
โดยใหทายาทท่ีย่ืนคําขอเปนผูลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

5) 
 

สําเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาทของผูลงชื่อแทนผูประกอบ
พาณิชยกิจซึ่งถึงแกกรรมพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 20 บาท 
 
 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 30 บาท 
 



ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงของโทร. 053-791171 ตอ 24 

(หมายเหตุ: -) 
2) รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

(หมายเหตุ: (02-547-4446-7)) 
3) โทรศัพท : Call Center 1570 

(หมายเหตุ: -) 
4) เว็บไซต  : www.dbd.go.th 

(หมายเหตุ: -) 
5) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการคากรมพัฒนาธุรกิจการคากรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

 
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 
 
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   
 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 
 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
 
5)กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 
 
6)คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคําขอจด
ทะเบียนพาณิชย 
 
7)คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคําขอจด

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 



ทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 
 
8)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย
ทะเบียนพาณิชย 
 
9)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชยพ.ศ. 2499 
 
10)ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 
 
11)พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
 
12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:ไมมี 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


