
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณชิย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น 

ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท 
ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ 
เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
แทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง และหลักฐานการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ตามกฎหมาย เช่น ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่น
แทนก็ได ้

4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขอจด
ทะเบียนและรับรองเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th  
 

หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 
(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ให้บริการกับสถานประกอบการแห่งใหญ่ทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร) หรือ  
(2) ส านักงานเขต ในพื้นที่กรงุเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต 
(สถานประกอบการแห่งใหญต่ั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่น
จดทะเบียน ณ ส านักงานเขตนั้น) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 

http://www.dbd.go.th/


สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ติดต่อ 
(1) ส านักงานเทศบาล                              โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล  
(2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)            โทรศัพท์ : ติดต่อ อบต.  
(3) เมืองพัทยา                   โทรศัพท์ : 038-253100   สายด่วน 1337 
(สถานประกอบการแห่งใหญต่ั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรือ
อบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 60 นาท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาท ี - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ช าระค่าธรรมเนียม / เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลเขา้ระบบ / ส าเนาเอกสาร 
 

20 นาท ี - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม 
 

10 นาท ี - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
ค ำขอจดทะเบยีนพำณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจให้จดทะเบียน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวของ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

4) 
 

หนังสือรับฝำกบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญช ี
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

5) 
 

เอกสำรกำรสัง่เลิกประกอบกิจกำรในประเทศ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
 

- 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/2DCB8D1C989AD2BABBB53FB25ED224FE/1567278392/22mqyfap.weg%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/2DCB8D1C989AD2BABBB53FB25ED224FE/1567278981/iyo45evo.th1%5b1%5d.pdf


ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
7) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจให้จดทะเบียน) 
 

กรมการปกครอง 

 

ค่ำธรรมเนียม 
 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ) 

 

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
 

 ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 
 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
 

4) เว็บไซต์ :  www.dbd.go.th  
 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

6) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com 
 

 

แบบฟอร์ม ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 
 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

 

 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 09/02/2563 

http://www.dbd.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/2DCB8D1C989AD2BABBB53FB25ED224FE/1568720442/L_foreign.pdf
http://www.info.go.th/

