คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัดและ
บริษัทมหาชนจากัด
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน
ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคา
ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ
(มาตรา 13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็น
ต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทน
ผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคาขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คาสั่งศาล เป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และ
จะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
57230 โทร.053-178580 ต่อ 14/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 60 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
30 นาที
องค์การบริหารส่วน
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
ตาบลแม่ลอย อาเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
5 นาที
องค์การบริหารส่วน
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
ตาบลแม่ลอย อาเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
15 นาที
องค์การบริหารส่วน
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ตาบลแม่ลอย อาเภอ
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
เทิง จังหวัดเชียงราย
สาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
10 นาที
องค์การบริหารส่วน
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
ตาบลแม่ลอย อาเภอ
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ
เทิง จังหวัดเชียงราย
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลาดับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบทะเบียนพาณิชย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
(หมายเหตุ: -)
2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230 โทร.053-178580
(หมายเหตุ: -)
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(หมายเหตุ: (02-547-4446-7))
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
5) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) คู่มือการกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร์ม

