คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตาบลสว่างวัฒนา อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้
ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชย
กิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญ
เป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคาขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสั่งศาลเป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่น
แทนก็ได้
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ /หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ /หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ : สำนักปลัด เทศบาลตาบลสว่างวัฒนา
/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วัน ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

-2ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 60 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ /จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน /หนังสือรับรอง /
สาเนาเอกสาร
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม /มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ

ระยะเวลา
30 นาที

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ส่วนที่รับผิดชอบ
-ด
สำนักปลั

5 นาที

-ด
สำนักปลั

15 นาที

-ด
สำนักปลั

10 นาที

-ด
สำนักปลั

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

บัตรประจาตัวประชาชน (สาเนา 1 ฉบับ ) หมายเหตุ (สาเนาบัตร
ประจาตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทที่ยื่นคาขอแทนพร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบทะเบียนพาณิชย์ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )

-

สาเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) โดยให้
ทายาทที่ยื่นคาขอเป็นผู้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (สาเนา 1 ฉบับ )
สาเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรมพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(สาเนา 1 ฉบับ )
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
( ฉบับจริง 1 ฉบับ )
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง (สาเนา 1 ฉบับ )

-

-

-

-3ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ร้องเรียน ณ เทศบาลตาบลสว่างวัฒนา โทร 0-5679-9433
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ (0-2547-4446-7 )
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570
4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
5) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ. 1111
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบยื่นคาร้อง ทพ.
ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ หรือ โหลดได้จากเว็บไซด์ http://www.sawangwattana.go.th

แบบ ทพ.
(เฉพาะเจาหนาที่)
เลขรับที่ ……………………………………………………………………………….………...
รับวันที่ ……………………………………………………………………………….…………..

[ ] สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย
[ ] สํานักงานทะเบียนพาณิชย
อําเภอ …………………………………………
จังหวัด ……………………………………….
คําขอจดทะเบียน

เลขที่คําขอเดิม …………………………………………………………………….….…….
ทะเบียนเลขที่ ………………………………………………………………………..……..

ประเภทคําขอ
[ ] จดทะเบียนพาณิชย (ใหกรอก [1] - [8] สวน [9] - [12] ใหเลือกกรอกตามแตกรณี)
[ ] จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ตั้งแตวันที่….………………………เปนดังนี้ (ใหกรอกเฉพาะรายการซึ่งประสงคจะขอเปลี่ยนแปลง)
[ ] จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตั้งแตวันที่…..………………………………………………….(ใหกรอกรายการเฉพาะใน [1] [2] และ [5])

[1] ชื่อผูประกอบพาณิชยกิจ………………………...…………………….…………………………อายุ ……..…….... ป เชื้อชาติ …………………………..……. สัญชาติ ……………………………………..
ทีอ่ ยูเ ลขที…่ ………………..… หมูที่………..….. ตรอก/ซอย……………………………………………. ถนน……………………………….………….……. ตําบล/แขวง……….……………………………………….
อําเภอ/เขต………………………………………..…… จังหวัด…………………………………………………… โทรศัพท……….……………..…………………… โทรสาร……………………..………………………………
[2] ชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ภาษาตางประเทศ (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
รหัสสําหรับเจาหนาที่
[3] ชนิดแหงพาณิชยกิจ

(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[4] จํานวนเงินทุนที่นํามาใชในการประกอบพาณิชยกิจเปนประจํา จํานวน………………………..………..……. บาท (………………………………….…………………………..)
[5] ทีต่ ั้งสํานักงานแหงใหญ เลขที…่ ………….………. หมูที่……………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………………………………..
ถนน…………………………………………………………. ตําบล/แขวง………………………………………………………………… อําเภอ/เขต…………………………………………………………………………………..
จังหวัด……………………………………………………………………………………. โทรศัพท……………………………………………………………………….. โทรสาร…………………………………..…….……………..
[6] ชื่อผูจัดการ ………………………………..……………………………………………………..……… อายุ……………..…….ป สัญชาติ……………………………………………… ทีอ่ ยูเลขที่…………………………
หมูท …ี่ ……………… ตรอก/ซอย…………..…………………………………………… ถนน…………………………………………………………..…… ตําบล/แขวง…………………………………….………………….
อําเภอ/เขต…………………………………………….. จังหวัด……………………………………………………. โทรศัพท……………….………………………. โทรสาร………………………….………………………..
[7] วันที่เริ่มตนประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย ตัง้ แตวนั ที่……………………………………………………………………………………………………………………….………………………...
[8] วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……….
[9] รับโอนพาณิชยกิจนี้จาก ……………………………………………………..…………………………………….………… สัญชาติ …………………………………… ที่อยูเลขที่…………………………………..
หมูท ี่ ……….…………. ตรอก/ซอย……………………..…………………………… ถนน………………………………………………………….. ตําบล/แขวง……………………………………….……………………..
อําเภอ/เขต……………………….………………….. จังหวัด………………..…………………………………. โทรศัพท………………………………………………… โทรสาร……………………………………………..
ชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ ……………………………………………………………………………………………………………..โอนเมื่อวันที่ …………………………………………………….……………….
สาเหตุทโี่ อน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
[10] ทีต่ ั้งสํานักงานสาขา เลขที่ ………………………………..… หมูที่ ………………………………………….……… ตรอก/ซอย………………………………………………………….……………………………
ถนน …………………………………………………………………. ตําบล/แขวง……………………………………………………..……………….. อําเภอ/เขต………………………….……………………….……………..
จังหวัด …………………………………………………………………………… โทรศัพท ……………………………………………………………….. โทรสาร……………………………….………………….……….……………
ที่ตั้งโรงเก็บสินคา เลขที่ ………………………………………………. หมูท ี่ ……………………………………….……. ตรอก/ซอย………………………….………………….………………….………………….
ถนน …………………………………………………………………. ตําบล/แขวง………………………………………………………………………. อําเภอ/เขต………………………………………………….…….………….
จังหวัด …………………………………………………………….……………. โทรศัพท ………………………………………………………………… โทรสาร ………………………………….…………………..…….………..

ตัวแทนคาตาง คือ ………………………………….……………………………………………………………………….. ที่อยูเลขที่ …………………………………………………….. หมูที่ …………….………….…
ตรอก/ซอย ……………………………………………………………………….. ถนน ……………………………………………………………. ตําบล/แขวง………………………………………………………………………
อําเภอ/เขต …………………………………………………. จังหวัด ………………………………………………….. โทรศัพท ………………………………………………. โทรสาร………………………….…………….

[11] ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ตําบลที่อยู และจํานวนทุนลงหุนของผูเปนหุนสวน และจํานวนเงินทุนของหางหุนสวน
ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน/ผูเปนหุนสวนเขาใหม มีจํานวน ………………………..คน ดังนี้
(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ ……………...ป เชือ้ ชาติ ……………………………..…… สัญชาติ…………………………………………………………..
ทีอ่ ยูเ ลขที่ …………………………………………………………………………………. หมูที่ ………….……... ตรอก/ซอย…………….……………………………………………………………………………………………
ถนน………………………………………………………………………... ตําบล/แขวง……..………………………………………………………………… อําเภอ/เขต……………………………………………………………
จังหวัด ……………………………………………………………………………………….. โทรศัพท …………………………….….…..…..…….. โทรสาร ……………….……………..……………………..……………..
ลงหุน ดวย ………………………………………………………. จํานวน …………………………………………………….บาท (ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………………………………..……..
(2) ……………………………………………………………………………………………. อายุ …………..…..ป เชื้อชาติ …………………………………… สัญชาติ ………………………………………………………..
ทีอ่ ยูเ ลขที่ ……………………………………………………………………………..…… หมูท …ี่ ………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………….……
ถนน ……………………………………………………………………….. ตําบล/แขวง………………………………………………………………………… อําเภอ/เขต……………………………………………………..…..
จังหวัด ………………………………………………………………………………………… โทรศัพท …………………………………………………… โทรสาร ………………………………………………………..……….…
ลงหุน ดวย ………………………………………………………… จํานวน ………………………………………………….บาท (ลงลายมือชื่อ) …………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………… อายุ ……………...ป เชือ้ ชาติ ……………………………….… สัญชาติ……………………………………………………………
ทีอ่ ยูเ ลขที่ ………………………………………………………………………………….. หมูท …ี่ ……..…………. ตรอก/ซอย………………….…………………………………………………………………………………….
ถนน ……………………………………………………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………………………………. อําเภอ/เขต…………………………………….…………………..
จังหวัด ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท ………………………..……………..…………..โทรสาร ………………….…………………..………………………….…
ลงหุน ดวย ……………………………………………………….. จํานวน …………………………………………………บาท (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………………………………..……………...

[12] จํานวนเงินทุน จํานวนหุน และมูลคาหุนของบริษัทจํากัด จํานวนและมูลคาหุนที่บุคคลแตละสัญชาติถืออยู
ทุนจดทะเบียน ………………………………………………………………………………………บาท แบงออกเปน …………………………………..หุน มูลคาหุนละ …………………….………………...บาท
สัญชาติ …………………………………………….. ถือหุน ………………………………………………. หุน สัญชาติ ……………………………………………. ถือหุน ………………………………………….หุน
สัญชาติ …………………………………………….. ถือหุน ………………………………………………. หุน สัญชาติ ……………………………………………. ถือหุน ………………………………………….หุน
[13] ผูเปนหุนสวนออกหรือตาย จํานวน …………………..คน ดังนี้ (ใชกรณีขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการตามขอ 11)
(1) …………………………………………………………………………………………..… อายุ ………….……..ป เชื้อชาติ ……………………………………………….. สัญชาติ ………………………..……………….
ทีอ่ ยูเ ลขที่………………………………………………………………………………..……หมูที่ ………………….…. ตรอก/ซอย ……………………………..……………………………………………………………………
ถนน ………………………………………………….…………..……… ตําบล/แขวง ………………………………………………………….……..……. อําเภอ/เขต……………………………………………………………
จังหวัด ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………………….……………… โทรสาร ………………………………………………………..…………..
(2) ………………………………………………………………………………….……….… อายุ …………..…..ป เชื้อชาติ ………………………………..…………..……สัญชาติ ………….………………..……………
ทีอ่ ยูเ ลขที่……………………………………………………………………………….…… หมูที่ ………………….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………..……………………………………………..
ถนน …………………………………………………….………………… ตําบล/แขวง ……………………………………………………………..……. อําเภอ/เขต………………………………………………………………
จังหวัด ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………….……………………… โทรสสาร ………………………………………………………..………..
[14] อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..…….

ขาพเจาขอรับรองวารายการขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………………………………….ผูประกอบการพาณิชยกิจ
(…………………………………………..…………………………..)
บันทึกนายทะเบียนพาณิชย
รับจดทะเบียน ณ วันที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………..…………………………………นายทะเบียนพาณิชย
(………………………………………..………………………………..)

