
เทศบาลต าบลร่อนทอง   คู่มือส าหรบัประชาชน :  การจดทะเบียนพาณิชย ์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.2499  
 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นหา้งหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   

 

คู่มือส าหรบัประชาชน :  การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลิกประกอบพาณชิยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ.2499  
 กรณผีู้ขอจดทะเบียนเปน็ห้างหุน้สว่นสามญั คณะบุคคล และกจิการรว่มคา้ . 
หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 
หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน 
ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่น 
ค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
(มาตรา 13) 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น 
ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทน  
ผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง และเอกสารหลักฐานการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ตามกฎหมาย เช่น ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืน ยื่นแทนก็ได้ 
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนและ
รับรองเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด 
จาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์  
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง 
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว  
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
  
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2553 
2. ประกาศกระทรวงฉบับที่ 93 (พ.ศ.2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียน

พาณิชย์ 
3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

ทะเบียนพาณิชย์ 
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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 
 

ช่องทางการให้บรกิาร 

สถานที่ใหบ้ริการ 
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง  ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 
ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ : 032-697286 ต่อ 108 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีบริการช่วงพักเท่ียง)  

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
30 นาที ฝ่ายพัฒนารายได้  

กองคลัง 
2) การพจิารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ช าระค่าธรรมเนียม / เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / ส าเนาเอกสาร  

20 นาที ฝ่ายพัฒนารายได้  
กองคลัง 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม  
10 นาที ฝ่ายพัฒนารายได้  

กองคลัง 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอ านาจให้จดทะเบียน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว
ของหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3) 

 
ใบทะเบยีนพาณชิย์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

4) 
 

สญัญาหรือข้อตกลงของผูเ้ปน็หุน้สว่นทกุคน ใหเ้ลิกหา้งหุน้สว่น คณะ
บุคคล หรือกจิการรว่มคา้ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

5) 
 

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) 

- 

6) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอ านาจให้จดทะเบียน) 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)  ค่าธรรมเนยีม 20 บาท  
2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  ค่าธรรมเนยีม 30 บาท  

 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 
1) แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลร่อนทอง ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 

เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230 
2) หมายเลขโทรศัพท์  032-697286 
3) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  http://www.ronthongcity.go.th 
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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แบบฟอร์ม ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง  เลขที่ 123  หมู่ที่ 4  ต าบลร่อนทอง 

 อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230   

 โทรศัพท์  032-697286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 09/02/2563 

http://www.info.go.th/
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การจดทะเบียนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณชิยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ.2499  

 กรณผีู้ขอจดทะเบียนเปน็ห้างหุน้สว่นสามญั คณะบุคคล และกจิการรว่มคา้  

หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจริง ส าเนา เงือ่นไข  
1 ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 1 0 -  
2 

 
บตัรประจ าตวัประชาชน 
 

1 0 (กรณีมอบอ านาจให้จด
ทะเบียน ให้ใช้ส าเนาบัตร
ประจ าตัวของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

3 ใบทะเบยีนพาณชิย์ 1 0 -  
4 

 
สญัญาหรือข้อตกลงของผูเ้ปน็หุน้สว่นทกุคน ใหเ้ลิก
หา้งหุน้สว่น คณะบคุคล หรือกิจการรว่มค้า พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

0 1 (พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 

5 
 

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
 

1 0 (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
10 บาท) 

 

6 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 
 

1 0 (กรณีมอบอ านาจให้จด
ทะเบียน) 

 

 

แบบฟอร์มค าขออนญุาต 

 รายการเอกสาร เงือ่นไข  

ไม่พบแบบฟอร์มค าขออนุญาต 
 

 
 


