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คู่มือสาหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลยุหว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผขู้ อจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (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) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499
6) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
7) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
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6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 10
11. ช่องทางการให้บริการ
กองคลัง เทศบาลตาบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 ตาบลยุหว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-825044 ต่อ 17
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ตอ่ มาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุน้ ส่วน
บริษัทให้ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผปู้ ระกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญ
เป็นต้นให้ผู้ที่มสี ่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
แทนผูป้ ระกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคาขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสั่ง
ศาลเป็นต้น
3. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผอู้ ื่นยื่น
แทนก็ได้
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีสว่ นได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
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ไว้ในคู่มอื ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนีใ้ นกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิง้ คาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รับมอบอานาจ
จะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผยู้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็น
หลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่ หมาย
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
เหตุ
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจ
30 นาที
กองคลัง
1)
พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
เทศบาลตาบลยุหว่า
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ 5 นาที
กองคลัง
2)
ค่าธรรมเนียม
เทศบาลตาบลยุหว่า
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
กองคลัง
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
เทศบาลตาบลยุหว่า
3)
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร
การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
กองคลัง
คณะกรรมการมีมติ
และลงนาม/มอบใบ
เทศบาลตาบลยุหว่า
4)
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผยู้ ื่น
คาขอ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
จานวน
รายการ
เอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผู้ออก
หมายเหตุ
ฉบับ
สาเนา
เอกสาร
ตัวตน
เอกสาร
จริง
บัตรประจาตัว กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
ของหุ้นส่วนผูจ้ ัดการ
1)
พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)

ที่

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสารยื่น
เอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
คาขอจด
กรมพัฒนาธุรกิจ 1
ทะเบียนพาณิชย์ การค้า
(แบบทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจ 1
พาณิชย์ (ฉบับ การค้า
จริง)
สาเนาสัญญา
0
หรือข้อตกลง
ของผู้เป็น
หุน้ ส่วนทุกคนให้
เลิกห้างหุ้นส่วน
คณะบุคคลหรือ
กิจการร่วมค้า
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
หนังสือมอบ
1
อานาจ (ถ้ามี)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

5)

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10
บาท
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผูร้ ับมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้อง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
17. ช่องทางการร้องเรียน
ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์
เทศบาลตาบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 ตาบลยุหว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตาบลยุหว่า 053-825044
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลยุหว่า http://www.yuwa.go.th
18.

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

