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คู่มือสําหรั บประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นห้ างหุ้นส่ วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่ วมค้ า
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
1. ชื2อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นห้ างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้ า
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน
5. กฎหมายที2ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที2เกี2ยวข้ อง :
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื องกํ าหนดแบบพิ มพ์พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื องกํ าหนดแบบพิ มพ์เพือใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื องแต่งตัง) พนักงานเจ้าหน้าที และนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื องการตัง) สํานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์แต่งตัง) พนักงานเจ้าหน้าที และนายทะเบี ยน
พาณิ ชย์ (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
6) คําสังสํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ที 1/2553 เรื องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบี ยนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์
7) คําสังสํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ที 1/2554 เรื องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบี ยนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515) เรื องกํ าหนดพาณิ ชยกิ จที ไม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบี ยนพาณิ ชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที 93 (พ.ศ. 2520) เรื องกํ าหนดพาณิ ชยกิ จที ไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื องให้ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กํ าหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
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6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
7. พืน: ที2ให้ บริการ : ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที2กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที2กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี2ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที2มากที2สุด 0
จํานวนคําขอที2น้อยที2สุด 0
10. ชื2ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชนอบต.ศาลายา 04/08/2015 14:43
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
85 หมู่ที 3 ตําบลศาลายาอํ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
www.obt-salaya.go.th
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง) แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื2อนไข(ถ้ ามี) ในการยื2นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้ เลิกประกอบพาณิชยกิจทังหมดจะโดยเหตุ
O
ใดก็ตาม
เช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้ าต่อไปเจ้ าของสถานทีเรี ยกห้ องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรื อเลิกห้ างหุ้นส่วน
บริ ษัทให้ ยืนคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิ จต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ภายในกํ าหนด 30 วันนับตังแต่
O วันเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณี ผ้ ูประกอบพาณิชยกิ จมีเหตุขดั ข้ องไม่สามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกด้ วยตนเองเช่นวิกลจริ ตตาย
สาบสูญ เป็ นต้ นให้ ผ้ ูทีมี ส่วนได้ เ สี ยตามกฎหมายเช่นสามี ภ ริ ยาบิดามารดาหรื อบุตรยื นขอจดทะเบียนเลิ กประกอบ
พาณิชยกิ จแทนผู้ประกอบพาณิชยกิ จนันได้
O โดยให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสี ยตามกฎหมายลงลายมือชื อในคําขอจดทะเบียนเลิก
พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานการทีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายืนคําขอจดทะเบียนได้ ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตร
คําสังศาลเป็ นต้ น
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3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืน
ยืนแทนก็ได้
4.ให้ ผ้ ูประกอบพาณิชยกิจซึงเป็ นเจ้ าของกิจการหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย (แล้ วแต่กรณี ) เป็ นผู้ลงลายมือชือรับรอง
รายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าทีหรื อ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนตอนการดํ
ัO
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
O เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที
ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนี
O Oในกรณีทีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมีความบกพร่ องไม่
สมบูร ณ์ เป็ นเหตุให้ ไ ม่สามารถพิจารณาได้ เ จ้ าหน้ าที จะจัดทํ าบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรื อเอกสาร
หลักฐานทีต้ องยืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด
ในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
O อว่าผู้ยืนคําขอละทิ Oงคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนาม
บัน ทึก ดัง กล่าวและจะมอบสํ า เนาบันทึก ความพร่ อ งดัง กล่า วให้ ผ้ ูยืนคํ าขอหรื อ ผู้ไ ด้ รั บมอบอํ า นาจไว้ เ ป็ นหลักฐาน
ขัน: ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที2รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน: ตอน ระยะเวลา
ที2
ประเภทขัน: ตอน
หน่ วยงานที2
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
องค์การบริ หาร เอกสาร/แจ้ งผล
ส่วนตําบล
1)
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าทีการเงินรับชําระ 5 นาที
องค์การบริ หาร ค่าธรรมเนียม
ส่วนตําบล
2)
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
องค์การบริ หาร /เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อมูลเข้ า
ส่วนตําบล
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสําคัญ
ศาลายาอําเภอ
3)
การจดทะเบียน/หนังสือ
พุทธมณฑล
รับรอง/สําเนาเอกสาร
จังหวัดนครปฐม
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ที2

ประเภทขัน: ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

รายละเอียดของขัน: ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ืนคํา
ขอ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที2
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
13. งานบริการนีผ: ่ านการดําเนินการลดขัน: ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
O
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื2นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที2ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที2
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1)

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัวของ
หุ้นส่วนผู้จดั การ
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื2น ๆ สําหรั บยื2นเพิ2มเติม
ที2
1)
2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื2นเพิ2มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย์ (แบ
การค้ า
บทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที2

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื2นเพิ2มเติม
ผู้ออกเอกสาร
พาณิชย์ (ฉบับ
จริ ง)
สําเนาสัญญา
หรื อข้ อตกลงของ
ผู้เป็ นหุ้นส่วนทุก
คนให้ เลิกห้ าง
หุ้นส่วนคณะ
บุคคลหรื อกิจการ
ร่วมค้ าพร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

การค้ า
-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

15. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั ง: ละ)
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
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16. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434,
034297052
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.obt-salaya.go.th
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 034297052
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร-

18. หมายเหตุ
วันที2พมิ พ์
สถานะ

01/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั O 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

