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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณชิย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอ
จดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบคุคลและหางหุนสวนจํากดั) บริษัทจํากัดและบริษทัมหาชน
จํากัด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลมอนจองอาํเภออมกอยจงัหวดัเชียงใหม 

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน

เปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากดั) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจาํกัด 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลมอนจองอําเภออมกอยจงัหวัดเชยีงใหม 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการทีใ่หบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวย

เดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

 

2)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบยีนพาณชิยพ.ศ. 2555   

 

3)  ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตัง้พนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณชิย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 

4)  ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานกังานทะเบยีนพาณชิยแตงตัง้พนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

 

5) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

 

6) คําสั่งสํานกังานกลางทะเบยีนพาณิชยที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบยีนพาณิชยและเลขคาํขอจด

ทะเบียนพาณชิย 

 

7) คําสั่งสํานกังานกลางทะเบยีนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบยีนพาณิชยและเลขคําขอจด

ทะเบียนพาณชิยจังหวดับึงกาฬ 

 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกาํหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยทะเบยีน

พาณิชย 

 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาํหนดพาณิชยกจิที่ไมอยูภายใตบงัคับแหงพระราชบัญญัติทะเบียน

พาณิชยพ.ศ. 2499 
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10) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณชิย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 

11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณชิยกิจพ.ศ. 2546 

 

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิยพ.ศ. 2499 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ใหบรกิาร: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา ไมม ี  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมอืประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 17/08/2015 17:23 การจดทะเบียนพาณชิย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบยีน (หางหุนสวนสามัญองคการบริหารสวนตาํบล

มอนจอง  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการองคการบริหารสวนตําบลมอนจองอําเภออมกอยจังหวัดเชียงใหม/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

(มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณชิยไวตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทัง้หมดจะโดยเหตุใดก็ตามเชนขาดทุนไมประสงคจะ

ประกอบการคาตอไปเจาของสถานที่เรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชาหรือเลิกหางหุนสวนบรษิทัใหยื่นคาํขอจดทะเบียนเลิกประกอบ

พาณิชยกิจตอพนกังานเจาหนาที่ภายในกาํหนด 30 วันนับตั้งแตวนัเลิกประกอบพาณชิยกจิ  (มาตรา 13) 

 

2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคาํขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเองเชนวกิลจริตตายสาบสูญเปนตนใหผูที่มสีวนได

เสียตามกฎหมายเชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบตุรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นไดโดยใหผูมี

สวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพรอมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคาํ

ขอจดทะเบยีนไดดวยตนเองเชนใบมรณบัตรคําสัง่ศาลเปนตน 

 

3. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกจิไดดวยตนเองหรือจะมอบอาํนาจใหผูอื่นยื่นแทนก็ได 

 

4.ใหผูประกอบพาณชิยกจิซึง่เปนเจาของกจิการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณ)ี เปนผูลงลายมือชือ่รับรองรายการในคําขอจดทะเบยีน
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และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 

5. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก 

www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุขั้นตอนการดาํเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเจาหนาทีต่รวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

เรียบรอยแลวทัง้นี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบรูณเปนเหตใุหไมสามารถพิจารณาได

เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีต่องยื่นเพิ่มเตมิโดยผูยื่นคาํขอจะตองดําเนินการแกไข

และ/หรือยื่นเอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในบันทึกดงักลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคาํขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคํา

ขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดงักลาวและจะมอบสาํเนาบันทกึความพรองดงักลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไว

เปนหลักฐาน 

 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบยีนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 

 

30 นาที องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง

อําเภออมกอย

จังหวดัเชียงใหม 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 

 

5 นาท ี องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง

อําเภออมกอย

จังหวดัเชียงใหม 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

นายทะเบยีนรับจดทะเบียน /

เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการ

จดทะเบยีน/หนังสือรับรอง/

สําเนาเอกสาร 

 

15 นาที องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง

อําเภออมกอย

จังหวดัเชียงใหม 

- 

4) 

การลงนาม/คณะกรรมการ

มีมต ิ

 

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและ

ลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณิชยใหผูยื่นคาํขอ 

 

10 นาที องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง

อําเภออมกอย

จังหวดัเชียงใหม 

- 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 60 นาท ี
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดาํเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร

ประจําตวัประชาชน

ของผูขอจดทะเบียน

พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง) 

2) 

สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบยีนบาน

ของผูขอจดทะเบียน

พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
คําขอจดทะเบยีน

พาณิชย (แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนเลิกของ

หางหุนสวนหรือ

บริษัทพรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

0 1 ฉบับ - 

3) 
ใบทะเบียนพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

4) 

หนังสือมอบอํานาจ 

(ถาม)ี พรอมปด

อากรแสตมป 10 

บาท 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

5) 

สําเนาบัตร

ประจําตวัประชาชน

ของผูรับมอบ

อํานาจ (ถาม)ี 

พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 

คาธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม30 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนสาํนักปลดัองคการบริหารสวนตําบลมอนจองโทร 091-697-9019 หรือ www.monjong.go.th 

หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอกองทะเบียนธุรกจิกรมพฒันาธุรกิจการคากระทรวงพาณชิย 

หมายเหต(ุ02-547-4446-7) 

3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : Call Center 1570 

หมายเหต-ุ 

4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.dbd.go.th 

หมายเหต-ุ 

5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.

พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 
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19. หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พิมพ 17/08/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตาํบลมอนจอง

อําเภออมกอยจงัหวัดเชยีงใหมสถ.มท. 

อนุมตัิโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 


