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คู่มือสาหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้
ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน (ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคลและห้างหุน้ ส่วนจากัด) บริษัทจากัดและบริษทั
มหาชนจากัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัดและบริษัท
มหาชนจากัด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
6) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข

คาขอจดทะเบียนพาณิชย์
7) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย์
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 ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
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9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่อเดือน0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มอื ประชาชน สพจ. ทก. 12
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
๑๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลนางบวช อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๓๓๑๖๐
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุนไม่
ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นคาขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา
13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญเป็นต้นให้
ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้
ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคาขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสั่งศาลเป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดย
ผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่า
ผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

15 นาที

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบล
นางบวช
กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบล
นางบวช
กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบล
นางบวช

หมายเหตุ

กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบล
นางบวช

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ้ า่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ประชาชน

2)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

1

-

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้ขอ
จดทะเบียนพร้อม
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
ฉบับ (สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ขอจด
ทะเบียนพร้อมลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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ที่
1)
2)

3)
4)

5)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
1
พาณิชย์ (แบ
การค้า
บทพ.)
สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
รับรองการจด
การค้า
ทะเบียนเลิกของ
ห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทพร้อมลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ใบทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
พาณิชย์
การค้า
หนังสือมอบ
1
อานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
0
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครัง้ ละ)
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

หมายเหตุ
-
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นคาขอ

หมายเหตุ-

2)

ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
หมายเหตุ (๐๓๕-๔๓๓๑๖๐)

๓)

ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ : www.nangbuach@windowslive.com

หมายเหตุ-

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
1) คู่มือการกรอกเอกสาร

-

