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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญคณะบุคคลและกิจกำรร่วมค้ำ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กองคลัง สำนักงำนเทศบำลเมืองต้นเปำ
กระทรวง:กระทรวงพำณิชย์
1. ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
2)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5)กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
6)คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
7)คาสัง่ สานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11)พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี่
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ ....................... นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน........................
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด....................
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด....................
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 10

2/4

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กองคลัง สำนักงำนเทศบำลเมืองต้นเปำ
โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล 053 – 338048 – 49
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียนณสานักงานเขตนั้น)/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุนไม่
ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นคาขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่
มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชย
กิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคาขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสั่งศาลเป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก
www.dbd.go.th
หมำยเหตุ
ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือ
ว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของขั้นตอน
ที่
ประเภทขั้นตอน
กำรบริกำร
1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล
2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ให้บริกำร
ที่รับผิดชอบ
30 นาที
-

หมำยเหตุ
-

5 นาที

-

-

15 นาที

-

-
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รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจเอกสาร
คณะกรรมการมีมติ
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ให้บริกำร
ที่รับผิดชอบ
10 นาที
-

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ประชาชน

ที่
1)
2)
3)

4)
5)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
คาขอจดทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
พาณิชย์ (แบบทพ.)
การค้า
ใบทะเบียนพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
(ฉบับจริง)
การค้า
สาเนาสัญญาหรือ
0
ข้อตกลงของผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคนให้เลิก
ห้างหุ้นส่วนคณะบุคคล
หรือกิจการร่วมค้า
พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ
1
(ถ้ามี) พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตรประจาตัว กรมการปกครอง
0
ประชาชนของผู้รับ
มอบอานาจ (ถ้ามี)

หมำยเหตุ
-

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (สาเนาบัตร
ประจาตัวของ
หุ้นส่วนผู้จัดการ
พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
-
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
ค่ำธรรมเนียม 30 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) กองคลัง สำนักงำนเทศบำลเมืองต้นเปำ
โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล 053 – 338048 – 49
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ(02-547-4446-7)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ช่องทำงกำรร้องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ5) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) คู่มือการกรอกเอกสาร
19. หมำยเหตุ
-

หมำยเหตุ

