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คู่มือสาหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ู
ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวง:กระทรวงพาณิ ชย์
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (เลิกประกอบพาณิ ชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499 กรณี ผขู้ อจด
ทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : เทศบาลตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ เพื่อใช้ ในการให้ บริ การข้ อมูลทะเบียนพาณิ ชย์ พ .ศ. 2555

3)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552

4)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553

5)

กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499

6)

คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลข
คาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์

7)

คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และเลขคา
ขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ จังหวัดบึงกาฬ

8)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่ า
ด้ วยทะเบียนพาณิ ชย์
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9)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่ อยู่ภายใต้ บังคับแห่ งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499

10) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิ ชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็ นพาณิ ชยกิจพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 09
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กองคลัง เทศบาลตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ : โทรศัพท์.0-3278-4243
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งจดทะเบียนพาณิ ชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิ ชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุน
ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรี ยกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรื อเลิกห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ให้ยนื่ คา
ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วันนับตั้งแต่วนั เลิกประกอบพาณิ ชยกิจ
(มาตรา 13)
2. กรณี ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจมีเหตุขดั ข้องไม่สามารถยืน่ คาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริ ตตายสาบสู ญเป็ นต้น
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ให้ผทู ้ ี่มีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายเช่นสามีภริ ยาบิดามารดาหรื อบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิจแทนผู ้
ประกอบพาณิ ชยกิจนั้นได้โดยให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจไม่สามารถมายืน่ คาขอจดทะเบียนได้ดว้ ยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสั่งศาลเป็ นต้น
3. ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิจได้ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นยืน่ แทนก็
ได้
4.ให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคา
ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุข้ นั ตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรื อมีความบกพร่ องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ตอ้ ง
ยืน่ เพิ่มเติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว
มิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ
จะมอบสาเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

กองคลัง

-

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

15 นาที

กองคลัง

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

10 นาที

กองคลัง

-

/เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสื อ
รับรอง/สาเนาเอกสาร
4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู้ นื่ คา
ขอ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
1)

กรมการปกครอง

0

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัวของผู้
ประกอบพาณิ ชย
กิจหรื อทายาทที่
ยืน่ คาขอแทน
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุ รกิจ
1
พาณิ ชย์ (แบ
การค้า
บทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนาธุ รกิจ
1
พาณิ ชย์ (ฉบับ
การค้า
จริ ง)
สาเนาใบมรณ
กรมการปกครอง
0
บัตรของผู้
ประกอบพาณิ ชย
กิจ (กรณี ถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทายาทที่ยนื่ คาขอ
เป็ นผูล้ งนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
สาเนาหลักฐาน กรมการปกครอง
0
แสดงความเป็ น
ทายาทของผูล้ ง
ชื่อแทนผู้
ประกอบพาณิ ชย
กิจซึ่ งถึงแก่กรรม
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
หนังสื อมอบ
1
อานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
0

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ประจาตัว
ประชาชนของ
ผูร้ ับมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุ ดละ)
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เทศบาลตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.thalang.go.th
หมายเหตุ : โทรศัพท์. 0-3278-4243
2)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร
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19. หมายเหตุ

วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
นางสาวพรทิพย์ อาริ ยธรรม
-

