
 

1 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย   
 พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชยไว ตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมด จะโดยเหตุใด      
ก็ตาม เชน ขาดทุน ไมประสงคจะประกอบการคาตอไป เจาของสถานท่ีเรียกหองคืน เพราะหมดสัญญาเชา หรือ
เลิกหางหุนสวนบริษัท ใหยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานเจาหนาท่ี ภายในกําหนด 30 วัน
นับตั้งแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 
 2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจ มีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเอง เชน วิกลจริต
ตาย สาบสูญ เปนตน ใหผูท่ีมีสวนไดเสียตามกฎหมาย เชน สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรยื่นขอจดทะเบียน        
เลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นได โดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย ลงลายมือชื่อในคําขอ
จดทะเบียนเลิก พรอมแนบเอกสารหลักฐาน การท่ีผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได          
ดวยตนเอง เชน ใบมรณบตัร คําสั่งศาล เปนตน 
 3. ผูประกอบพาณิชยกิจ สามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจ
ใหผูอ่ืนยื่นแทนก็ได  
 4. ใหผูประกอบพาณิชยกิจ ซ่ึงเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคําขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
 5. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจ สามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ี
หรือดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 
 หมายเหตุ :  
  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวน
ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือ          
มีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอ
หรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาว ใหผูยื่นคําขอหรือ           
ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา                  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190 
โทรศัพท : 056-241323 

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
 

หมายเหตุ : สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาล 
หรืออบต. หรือเมืองพัทยา ใหไปเทศบาล หรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการ วันจันทรถึงวันศุกร                  

 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

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


 

2 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  60 นาที 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 

30 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีการเงินรับชําระคาธรรมเนียม 
5 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 

อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 

15 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย
ใหผูยื่นคําขอ 

10 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาท
ท่ียื่นคําขอแทน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

4) 
 

สําเนาใบมรณบัตรของผูประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแกกรรม)             
โดยใหทายาทท่ีย่ืนคําขอเปนผูลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

5) 
 

สําเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาทของผูลงช่ือแทนผูประกอบ
พาณิชยกิจซ่ึงถึงแกกรรมพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 



 

3 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
6) 

 
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 

- 

7) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี)  
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 20 บาท 
2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 

 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 
หมายเหตุ : 11 หมู 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท : 056-241323  
เว็บไซต : www.takfacity.go.th 

2) รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
หมายเหตุ : 0-2547-4446-7 

3) โทรศัพท : Call Center 1570 
4) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1) คูมือการกรอกเอกสาร 
 


