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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย ์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร ่วมค้า 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย ์
 
1. ชื2อกระบวนงาน  : การจดทะเบียนพาณิชย ์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.2499 กรณี

ผูข้อจดทะเบียนเป็นหา้งหุน้ส่วนสามญั คณะบคุคลและกิจการรว่มคา้ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : จดทะเบียน  
5. กฎหมายที2ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี2เก ี2ยวข ้อง : 
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื�องกําหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 

 
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื�องกําหนดแบบพิมพ์เพื�อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2555   

 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องแต่งตั*งพนักงานเจ้าหน้าที�และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที� 8) พ.ศ.2552 

 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องการตั*งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั*งพนักงานเจ้าหน้าที�และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที� 9) พ.ศ.2552 และ (ฉบับที� 10) พ.ศ.2553  
 

5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที� 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
 

6) คาํสั�งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที� 1/2553  เรื�องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

7) คาํสั�งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที� 1/2554 เรื�องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคาํขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวดับึงกาฬ 
 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที� 83 (พ.ศ.2515)  เรื�องกําหนดพาณิชยกิจที�ไม่อยู่ภายใตบั้งคับของกฎหมายว่า

ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
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9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที� 93 (พ.ศ.2520) เรื�องกําหนดพาณิชยกิจที�ไม่อยู่ภายใตบั้งคับแห่ง

พระราชบัญญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื�องให้ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที� 11) พ.ศ.2553 
 

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

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื:นท ี2ให ้บร ิการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี2กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท ี2กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี2ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี2มากท ี2สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี2น้อยท ี2สุด 0  
10. ชื2ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย ์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์

พ.ศ.2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั คณะบคุคลและกิจการรว่มคา้ เทศบาลนครระยอง   
11. ช่องทางการให้บร ิการ  
1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั*งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

  
12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื2อนไข(ถ้ามี) ในการยื2นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ
งจดทะเบียนพาณิชยไ์ว ้ ตอ่มาไดเ้ลิกประกอบพาณิชยกิจทัFงหมดจะโดยเหตใุดก็ตาม  เชน่ 
ขาดทนุไมป่ระสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป  เจา้ของสถานที
เรียกหอ้งคืนเพราะหมดสญัญาเชา่ หรือเลิกหา้งหุน้สว่น
บรษัิทใหยื้
นคาํขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอ่พนกังานเจา้หนา้ที
ภายในกาํหนด 30 วนั นบัตัFงแตว่นัเลิก



3/7 

 

ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
 
2. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัขอ้งไมส่ามารถยื
นคาํขอจดทะเบียนเลิกดว้ยตนเอง เชน่ วิกลจรติ ตาย สาบสญู 
เป็นตน้  ใหผู้ที้
มีส่วนไดเ้สียตามกฎหมาย เชน่ สามี ภรยิา บดิา มารดา หรือบตุรยื
นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย
กิจแทนผูป้ระกอบพาณิชยกิจนัFนได ้ โดยใหผู้มี้สว่นไดเ้สียตามกฎหมายลงลายมือชื
อในคาํขอจดทะเบียนเลิกพรอ้มแนบ
เอกสารหลกัฐานการที
ผูป้ระกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมายื
นคาํขอจดทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร คาํสั
ง
ศาล เป็นตน้ 
 
3. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื
นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดด้ว้ยตนเองหรือจะมอบอาํนาจใหผู้อื้
นยื
นแทน
ก็ได ้
 
4.ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซึ
งเป็นเจา้ของกิจการหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย (แลว้แตก่รณี) เป็นผูล้งลายมือชื
อรบัรองรายการในคาํ
ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน 
 
5. แบบพิมพค์าํขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอาํนาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ที
หรือดาวนโ์หลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหต ุ ขัFนตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตัFงแตเ่จา้หนา้ที
ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้  ทัFงนี Fในกรณีที
คาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรือมีความบกพรอ่งไม่
สมบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาได ้ เจา้หนา้ที
จะจดัทาํบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลกัฐานที
ตอ้งยื
นเพิ
มเตมิ  โดยผูยื้
นคาํขอจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขและ/หรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที

กาํหนดในบนัทกึดงักลา่ว  มิเชน่นัFนจะถือว่าผูยื้
นคาํขอละทิ Fงคาํขอโดยเจา้หนา้ที
และผูยื้
นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะ
ลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสาํเนาบนัทึกความพรอ่งดงักลา่ว  ใหผู้ยื้
นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
13. ขั:นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที2ร ับผิดชอบ 

ท ี2 ประเภทขั:นตอน 
รายละเอ ียดของขั:นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที2
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจง้ผล 
 

30 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 

- 
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ที2 ประเภทขั:นตอน 
รายละเอ ียดของขั:นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที2
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จงัหวดัระยอง 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
การเงินรบัชาํระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรบัจดทะเบียน 
/เจา้หนา้ที
บนัทกึขอ้มลูเขา้
ระบบ/จดัเตรียมใบสาํคญั
การจดทะเบียน/หนงัสือ
รบัรอง/สาํเนาเอกสาร 
 

15 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ยื้
นคาํ
ขอ 

10 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบร ิการนี:ผ่านการดาํเนินการลดขั:นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัFนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื2นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที2ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี2 รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สาํเนาบัตร

ประจาํตัวของ

หุ้นส่วนผู้จัดการ

พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนา
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ที2 รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ ื2น ๆ  สาํหร ับยื2นเพ ิ2มเตมิ 

ท ี2 รายการเอกสาร
ยื2นเพ ิ2มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คาํขอจดทะเบียน

พาณิชย ์(แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ฉบับ - 

2) 
ใบทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบับ

จริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ฉบับ - 

3) 

สาํเนาสัญญา

หรือข้อตกลงของ

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุก

คนให้เลิกห้าง

หุ้นส่วนคณะ

บุคคลหรือกิจการ

ร่วมคา้พร้อมลง

นามรับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ - 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของ

ผู้รับมอบอํานาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ที2 รายการเอกสาร
ยื2นเพ ิ2มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นามรับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร ั:งละ) 
ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ช ุดละ) 
ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร ้องเร ียน  รอ้งเรียนตอ่กองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์
หมายเหตุ (02-547-4446-7) 

3) ช่องทางการร ้องเร ียน  โทรศพัท ์: Call Center 1570 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร ้องเร ียน  เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 



7/7 

 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี2พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิVไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 
 

 
 

 


