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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณผีูขอ

จดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามญัคณะบุคคลและกจิการรวมคา 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมพฒันาธุรกจิการคา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

 
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   

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

 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตัง้สํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย 

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

5) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 
 

6) คําสั่งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553  เรื่องหลกัเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย 
 

7) คําสั่งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 
 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบบัที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกาํหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบงัคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย 
 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาํหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบงัคับแหง
พระราชบัญญัตทิะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 
 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
 

11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
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12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี ่  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 10  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการ  ติดตอดวยตนเอง ณ งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล (ช้ัน ๒) สํานักงาน เทศบาลเมืองพิชัย  

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง โทรศัพท ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔-๕  โทรสาร ๐๕๔-๓๓๕๕๓๘ 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

  
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึง่จดทะเบียนพาณิชยไวตอมาไดเลกิประกอบพาณิชยกิจทัง้หมดจะโดยเหตุใดก็ตามเชนขาดทุนไม
ประสงคจะประกอบการคาตอไปเจาของสถานที่เรียกหองคนืเพราะหมดสัญญาเชาหรือเลิกหางหุนสวนบริษัทใหยื่นคําขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด 30 วันนับตั้งแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 
13) 
 
2. กรณีผูประกอบพาณิชยกจิมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเองเชนวิกลจริตตายสาบสญูเปนตนให
ผูที่มสีวนไดเสียตามกฎหมายเชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผูประกอบ
พาณิชยกิจนั้นไดโดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมอืชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพรอมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู
ประกอบพาณิชยกจิไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเองเชนใบมรณบัตรคําสัง่ศาลเปนตน 
 
3. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นแทนก็ได 
 
4.ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึง่เปนเจาของกจิการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรบัรองรายการในคาํขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
 
5. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนกังานเจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก 
www.dbd.go.th 
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หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามทีร่ะบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวทัง้นี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมครบถวนและ/หรอืมีความบกพรองไมสมบรูณเปนเหตุให
ไมสามารถพจิารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเตมิโดย
ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดงักลาวมิเชนนั้นจะถือวา
ผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรบัมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดงักลาวและจะมอบสําเนาบันทึก
ความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพจิารณา
เอกสาร/แจงผล 
 

30 นาที งานนิติการ/สํานัก
ปลัดเทศบาล/เทศบาล
เมืองพิชัย 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม 
 

5 นาที งานนิติการ/สํานัก
ปลัดเทศบาล/เทศบาล
เมืองพิชัย 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจาหนาที่บันทึกขอมลูเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที งานนิติการ/สํานัก
ปลัดเทศบาล/เทศบาล
เมืองพิชัย 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ 
 

10 นาที งานนิติการ/สํานัก
ปลัดเทศบาล/เทศบาล
เมืองพิชัย 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 นาท ี
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ประชาชน ประจําตัวของ
หุนสวนผูจัดการ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย (แบ
บทพ.) 

กรมพฒันาธุรกจิ
การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) 
ใบทะเบียน
พาณิชย (ฉบับ
จริง) 

กรมพฒันาธุรกจิ
การคา 

1 0 ฉบับ - 

3) 

สําเนาสัญญาหรอื
ขอตกลงของผู
เปนหุนสวนทุก
คนใหเลกิหาง
หุนสวนคณะ
บุคคลหรือกจิการ
รวมคาพรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ - 

4) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี) 
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรบัมอบอํานาจ 
(ถามี) พรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 

คาธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
คาธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ - 
 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรอง เรียนรองเรียน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ 

หมายเหตุ- 
2) ชองทางการรองเรียน   เทศบาลเมืองพิชัย ๙๙๙ หมูที่ ๑๔ ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 หมายเหต-ุ 
3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔-๕ 

หมายเหตุ- 
4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.pichaicity.go.th 

หมายเหตุ- 
5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

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

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 
 

๑๙. 
วันที่พิมพ ๒๑/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย นายวรกมล ตันบุตร 
อนุมัติโดย นายบุญสง สมพงษ 
เผยแพรโดย นายวรกมล ตันบุตร 
 
 

 
 

 


