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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499 กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไทร อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผ้ ู
ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไทร อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ.2499
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา 27/07/2558 16:40
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสํานักงานปลัดอบตงหนองไทร/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่ มาได้ เลิกประกอบพาณิชยกิจทังหมดจะโดยเหตุ
้
ใดก็ตามเช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้ าต่อไปเจ้ าของสถานที่เรี ยกห้ องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรื อเลิกห้ างหุ้นส่วนบริษัท
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ให้ ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ภายในกําหนด 30 วันนับตังแต่
้ วนั เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจมีเหตุขดั ข้ องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้ วยตนเองเช่นวิกลจริ ตตายสาบสูญเป็ น
ต้ นให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริ ยาบิดามารดาหรื อบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนันได้
้ โดยให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพร้ อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได้ ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคําสัง่ ศาลเป็ นต้ น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นยื่นแทน
ก็ได้
4.ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็ นเจ้ าของกิจการหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคํา
ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)
3)

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

-

-

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลเข้ า

-

-

5 นาที
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

ระบบ/จัดเตรี ยมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคํา
ขอ

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
จริง)
สําเนาใบมรณ
บัตรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม)โดยให้
ทายาทที่ยื่นคํา
ขอเป้นผู้ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
สําเนาหลักฐาน
แสดงความเป็ น
ทายาทของผู้ลง
ชื่อแทนผุ้
ประกอบพาณิชย
กิจซึง่ ถึงแก่กรรม
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาถูกต้ อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) การจดทะเบียน (ครั ง้ ละ)
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนอบต.หนองไทรอ.พุนพินจ.สุราษฎร์ ธานี
หมายเหตุ-

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบทพ.
-

19. หมายเหตุ
-

หมายเหตุ

