1/7

คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณี
ผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการคา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมภิ าคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูข องงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
2)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียน
พาณิชย พ.ศ. 2555

3)

ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2552

4)

ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553

5)

กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499

6)

คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย

7)

คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ

2/7

8)

ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
วาดวยทะเบียนพาณิชย

9)

ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไมมี่
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 10
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการ กรุงเทพมหานคร ติดตอ
(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ใหบริการกับสถานประกอบการทุกแหงที่มีที่ตงั้ อยูในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท : ติดตอสํานักงานเขต
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนใหไปยื่นจดทะเบียน ณ สํานักงานเขตนัน้ )/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
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2)

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ สถานทีใ่ หบริการ จังหวัดอื่น ติดตอ
(1) สํานักงานเทศบาล
โทรศัพท : ติดตอเทศบาล
(2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
โทรศัพท : ติดตอ อบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท : 038-253154
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาใหไปเทศบาลหรือ
อบต.หรือเมืองพัทยานัน้ )/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึง่ จดทะเบียนพาณิชยไว ตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เชน
ขาดทุน ไมประสงคจะประกอบการคาตอไป เจาของสถานที่เรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชา หรือเลิกหางหุนสวน
บริษัท ใหยนื่ คําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวนั เลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยืน่ คําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเอง เชน วิกลจริต ตาย สาบสูญ
เปนตน ใหผทู มี่ ีสวนไดเสียตามกฎหมาย เชน สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยืน่ ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย
กิจแทนผูป ระกอบพาณิชยกิจนัน้ ได โดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชือ่ ในคําขอจดทะเบียนเลิก พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานการที่ผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายืน่ คําขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง เชน ใบมรณบัตร คําสั่ง
ศาล เปนตน
3. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผอู ื่นยืน่ แทน
ก็ได
4.ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึง่ เปนเจาของกิจการหรือผูมีสว นไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคํา
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ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพคาํ ขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามทีร่ ะบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยนื่ คําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาว มิเชนนัน้ จะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยนื่ คําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจงผล

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

-

-

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

-

-

การลงนาม

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใหผูยนื่ คํา

-

-

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

5 นาที
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1)

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัวของ
หุนสวนผูจัดการ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่
1)

2)
3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย (แบบ
ทพ.)
ใบทะเบียน
พาณิชย (ฉบับ
จริง)
สําเนาสัญญา
หรือขอตกลงของ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

ผูเปนหุน สวนทุก
คน ใหเลิกหาง
หุนสวน คณะ
บุคคล หรือ
กิจการรวมคา
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
(ถามี) พรอมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกตอง

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ชองทางทีย่ ื่นคําขอ
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ (02-547-4446-7)
3) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท : Call Center 1570
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.dbd.go.th
หมายเหตุ 5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คูมือการกรอกเอกสาร
-

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

17/06/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
Vimolrat Pentrakul
Samruay Daengduang
APICHITRA APIRACHAJIT

