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 คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชย์กิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 

 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละหำน 
 กระทรวง: กระทรวงพำณิชย์   
1.  ชื่อกระบวนงาน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชย์กิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละหำน 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)   
4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน   
5. กฎหมายทีใ่ห้ อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง:  
1)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 
2)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555  
3)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 
4)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555  
5)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 
6)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555  
7)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 
8)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555  
9)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 
10)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555  
11)   พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
12)   พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวล า ไม่มี  
 ระยะเวล าที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 นำที
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ับผิดชอบ  

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 

 ส่วนงาน /  หมายเหตุ  
  

หน่วยงานที ่

   

การบริการ 

 

ให้ บริการ 

    
    

รับผิดชอบ 

   
         

 การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งและเสียค่ำธรรมเนียม 1 วัน -   (องค์กรปกครอง  
        ส่วนท้องถิ่นใน  
        พื้นที่ทีจ่ะขอ  

1) 
       ใบรับรองการ  
       

ก่อสร้ำงดัดแปลง 

 
         
        หรือเคลื่อนย้ำย  
        อาคารต ำมมมาตรา  
        32)  

 การพิจารณา เจ้ำพนักงานท้องถิ่น  7 วัน -   (องค์กรปกครอง  
  ตรวจสอบนัดวันตรวจ      ส่วนท้องถิ่นใน  
        พื้นที่ทีจ่ะขอ  

2) 
       ใบรับรองการ  
       

ก่อสร้ำงดัดแปลง 

 
         
        หรือเคลื่อนย้ำย  
        อาคารต ำมมมาตรา  
        32)  

 การพิจารณา เจ้ำพนักงานท้องถิ่นตรวจ 7 วัน -   (องค์กรปกครอง  
  อาคารทีก่่อสร้ำงแล้วเสร็จ     ส่วนท้องถิ่นใน  
  และพิจารณาออกใบรับรอง      พื้นที่ทีจ่ะขอ  

3) 
 อ. 6 และแจ้งให ้ผู ้ขอมารับ     ใบรับรองการ  
 

ใบน.1 

     

ก่อสร้ำงดัดแปลง 

 
        
        หรือเคลื่อนย้ำย  
        อาคารต ำมมมาตรา  
        32)  
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ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วัน       
 
14. งานบริการนี้ผ่ำนการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ยัง

ไม่ ผ่ำนการดาํเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู ้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ  หมายเหตุ 
 ยืนยันตัวตน ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร   

1) 
บัตรประจําตัว - 0 1 ฉบับ  (กรณีบุคคล 

ประชาชน 

     

ธรรมดา)       

2) 
หนังสือรับรอง - 0 1 ชุด  (กรณีนิติบุคคล) 

บุคคล 

      
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู ้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ  หมายเหตุ 
 ยื่นเพิ่มเติม ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร   

 แบบคําขอ - 1 0 ชุด  - 
 ใบรับรองการ       

1) 
ก่อสร้ำงอาคาร       

ดัดแปลงหรือ 

      
       
 เคลื่อนย้ำยอาคาร       
 (แบบข.๖)       

 ใบอนุญาต - 1 0 ชุด  - 
 ก่อสร้ำงอาคาร       

2) เดิมทีไ่ด้ รับ       
 อนุญาตหรือใบรับ       
 แจ้ง       

 หนังสือแสดง - 1 0 ชุด  - 
 ความยินยอมจาก       
 เจ้ำของอาคาร       

3) (กรณผีู้        
 ครอบครอง       
 อาคารเป็นผู้ ขอ       
 อนุญาต)       

 ใบรับรองหรือ - 1 0 ชุด  - 
 ใบอนุญาตเปลี่ยน       
 การใช ้อาคาร       

4) 
(เฉพาะกรณีที ่       

อาคารที่ขอ 

      
       
 อนุญาตเปลี่ยน       
 การใช ้ได้ รับ       
 ใบรับรองหรือ       
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ที ่ รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู ้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ 
 ยื่นเพิ่มเติม ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร  

 ได้ รับใบอนุญา      
 เปลี่ยนการใช ้      
 อาคารมาแล้ว)      

 หนังสือรับรอง - 1 0 ชุด - 
 ของผู้ควบคุมงาน      
 รับรองว ่าได ้      

5) ควบคุมงาน      
 เป็นไปโดยถูกต้อง      
 ต ำมมทีไ่ดร้ับ      
 ใบอนุญาต      

 
16.    ค่ำธรรมเนียม  
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกต ำมมความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

๒๕๒๒ ค่ำธรรมเนียม 0 บาท หมายเหตุ- 
 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละหำน ๐๔-๔๘๔-๐๕๗๘ 
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย ์ดํารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที1่ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.10300 / สายด ่วน1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที1่ 
ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์มตัวอย่ำง และคูม่ือการกรอก  
19. หมายเหตุ   


