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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ คณะบุคคลและกิจกำรร่วมค้ำ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณี
ผูข้ อจดทะเบียนเป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง :
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2555

3)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552

4)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตัง้ สานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียน
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 เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์

7)

คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์จงั หวัดบึงกาฬ

8)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) เรือ่ งกาหนดพาณิชยกิจทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย์
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9)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ.2520) เรือ่ งกาหนดพาณิชยกิจทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผปู ้ ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553
11) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็ นพาณิชยกิจ พ.ศ.2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499 กรณีผขู้ อจดทะเบียนเป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า เทศบาลนครระยอง
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทัง้ หมดจะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุน้ ส่วน
บริษัทให้ย่นื คาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วัน นับตัง้ แต่วนั เลิก
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ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผปู้ ระกอบพาณิชยกิจมีเหตุขดั ข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ
เป็ นต้น ให้ผทู้ ่มี ีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย
กิจแทนผูป้ ระกอบพาณิชยกิจนัน้ ได้ โดยให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานการที่ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคาขอจดทะเบียนได้ดว้ ยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คาสั่ง
ศาล เป็ นต้น
3. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ดว้ ยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผอู้ ่นื ยื่นแทน
ก็ได้
4.ให้ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็ นเจ้าของกิจการหรือผูม้ ีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคา
ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ตอ้ งยื่นเพิ่มเติม โดยผูย้ ่นื คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน้ จะถือว่าผูย้ ่นื คาขอละทิง้ คาขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ ่นื คาขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจจะ
ลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าว ให้ผยู้ ่นื คาขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้งผล

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

2)

3)

5 นาที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
4)
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผยู้ ่นื คา
ขอ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
จังหวัดระยอง
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมำยเหตุ

-

-

-

14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
่ที รำยกำรเอกสำร
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขอจดทะเบียน
พำณิชย์ (แบ
บทพ.)
ใบทะเบียน
พำณิชย์ (ฉบับ
จริง)
สำเนำสัญญำ
หรือข้อตกลงของ
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุก
คนให้เลิกห้ำง
หุน้ ส่วนคณะ
บุคคลหรือกิจกำร
ร่วมค้ำพร้อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
หนังสือมอบ
อำนำจ (ถ้ำมี)
พร้อมปิ ดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผูร้ บั มอบอำนำจ

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ

1

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

0

ฉบับ

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ 2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
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ค่ำธรรมเนียม 30 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ (02-547-4446-7)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร
19. หมำยเหตุ
่ ิมพ์
วันทีพ
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/09/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ
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