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งานที่ให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม 
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมา ได้เลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมด
โดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะ
หมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชกิจต่อเจ้า
พนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 
  2. กรณีประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้ายตนเอง
เช่นวิกลจริตตายสาบสูญเป็นต้นให้ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภรรยาบิดามารดาหรือ
บุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้
เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีประกอบ
พาณิชยกิจไม่สามารถมาย่ืนค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นเช่นใบรณบัตรค าส่ังศาลเป็นต้น 
  3. ผู้ประกอบพาณิชยฺกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือ
จะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 
  4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย(แล้วแต่กรณ)ีเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเขียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
  5. ให้แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th  
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดท า
บนทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มโดยผู้ย่ืนค าขอจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้น
จะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน  

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจเอกสาร/แจ้งผล (ระยะเวลา 30 นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 5 นาที)  

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

3. การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(ระยะเวลา 15 นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาที) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  60 นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชกิจหรือทายาทท่ียื่นค าขอ
แทนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. ใบทะเบียนพาณิชย์ (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
4. ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) โดยให้ทายาท
ท่ียื่นค าขอเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (เอกสารฉบับส าเนา) 

จ านวน  1  ฉบับ 

5. ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
ซึ่งถึงแก่กรรมพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (เอกสารฉบับส าเนา) 

จ านวน  1  ฉบับ 

6. หนังสือมอบอ านาจ(ถ้ามี)พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (เอกสารฉบับจริง)  จ านวน  1  ฉบับ 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (เอกสารฉบับส าเนา) 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)   20  บาท  
2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)    30  บาท  

รวม    50  บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
คู่มือการกรอก 
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
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