
คู่ มือส ำหรับประชำชน :  กำรจดทะเบียนพำณิชย์  ( เลิกประกอบพำณิชยกิจ ) ตำมพ.ร .บ.ทะเบียนพำณิชย์                        
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลและห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด) บริษัท
จ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 
กระทรวง : กระทรวงพำณิชย์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัด) บริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
   1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
   2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555 
   3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
   4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน 
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 
   5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
   6) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 12553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ             
        เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
   7) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์   
       และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 
   8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่กายใต้บงัคับของกฎหมายว่า 
      ด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
   9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง 
      พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
   10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
   11) พ.ร.ฏ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
   12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริกำร : ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ  ไม่มี 
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
    จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน   0 
    จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0 
    จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด  0 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 13:55 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
      สถำนที่ให้บริกำร ฝ่ายอ านวยการส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก ติดต่อ 054 367520 ต่อ 13/ติดต่อด้วย 
ตนเอง ณ หน่วยงาน 



      ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
      หมำยเหตุ - 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุนไม้ประสงค์จะ
ประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกร้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจต่อเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญเป็นต้นให้ผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยา บิดามารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ผู้
ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลด 
จาก www.dbd.go.th 
 หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ 
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่ 
สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร 
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนาม 
บันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นาที 
 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 

30 นาที - - 

2 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที  - 

3 การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที - - 

4 การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง
นาม/ใบมอบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้
ยื่นค าขอ 

10 นาที - - 



15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
     15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยภาครัฐ 
ที ่ รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ           

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน

เอกสำรฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำรส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ า                  
ตัวประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้ขอจด
ทะเบียนพร้อม
ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ทะเบียนบ้าน
ของผู้ขอจด
ทะเบียนพร้อม
ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 
ที ่ รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ                    
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 0 ฉบับ - 

2 ส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนเลิก
ของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0 1 ฉบับ - 

3 ใบทะเบียนพาณิชย์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 0 ฉบับ - 
4 หนังสือมอบอ านาจ 

(ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากร 
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

5 ส าเนาบัตร 
ประจ าตัวของ 
ผู้รับมอบอ านาจ 
(ถ้ามี)พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 



 
16. ค่ำธรรมเนียม 
 1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ) 
        ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
     หมำยเหตุ – 
 2. ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
     ค่ำธรรมเนียม 30 บำท 
     หมำยเหตุ – 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1. ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 
     หมำยเหตุ (ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก ติดต่อ 054 367520 ต่อ 13) 
 2. ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์  
     หมำยเหตุ (02-547-4446-7) 
    

วันที่พิมพ์ 23/07/2558 
สถานะ ร อ อ นุ มั ติ ขั้ น ที่  1  โ ด ย หั ว ห น้ า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้าง

ฉัตร จังหวัดล าปาง สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


