คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์
1. ชือกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน
(กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื องกําหนดแบบพิ มพ์ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื องกําหนดแบบพิ มพ์เพือใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื องแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าทีและนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื องการตังสํานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าทีและนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
6) คําสังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที 1/2553 เรื องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
7) คําสังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที 1/2554 เรื องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515) เรื องกําหนดพาณิ ชยกิ จทีไม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที 93 (พ.ศ. 2520) เรื องกําหนดพาณิ ชยกิ จทีไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื องให้ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน

8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดาเทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย 57340
โทรศัพท์ 053-609223 ต่อ 15 / ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (สถานประกอบการแห่งใหญ่ตงอยู
ั ใ่ นพืนทีรับผิ ดชอบของเขตไหนให้ไปยืนจดทะเบียน
ณ สํานักงานเขตนัน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่ มาได้ เลิกประกอบพาณิชยกิจทังหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้ าต่อไปเจ้ าของสถานทีเรียกห้ องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้ างหุ้นส่วนบริษัท
ให้ ยืนคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีภายในกําหนด 30 วันนับตังแต่วนั เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจมีเหตุขดั ข้ องไม่สามารถยืนคําขอจดทะเบียนเลิกด้ วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญเป็ น
ต้ นให้ ผ้ทู ีมีสว่ นได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนันได้ โดยให้ ผ้ มู ีสว่ นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชือในคําขอจดทะเบียนเลิกพร้ อมแนบเอกสาร
หลักฐานการทีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายืนคําขอจดทะเบียนได้ ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคําสังศาลเป็ นต้ น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนยืนแทน
ก็ได้
4.ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึงเป็ นเจ้ าของกิจการหรือผู้มีสว่ นได้ เสีย (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้ลงลายมือชือรับรองรายการในคํา
ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าทีหรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ
ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรียบร้ อยแล้ วทังนีในกรณีทีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีต้อง
ยืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคํ าขอจะต้ องดํ าเนิ นการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิ มเติมภายในระยะเวลาทีกํ าหนดในบันทึ ก
ดังกล่าวมิเช่นนันจะถือว่าผู้ยืนคําขอละทิงคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดัง กล่ า วและจะมอบสํ า เนาบัน ทึ ก ความพร่ อ งดัง กล่ า วให้ ผู้ยื นคํ า ขอหรื อ ผู้ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจไว้ เ ป็ นหลัก ฐาน
ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที เทศบาลตําบล งานจัดเก็บรายได้
เอกสาร/แจ้ งผล
ยางฮอมอําเภอ โทรศัพท์
ขุนตาลจังหวัด 053-609223
เชียงราย
ต่อ 15
2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าทีการเงินรับชําระ
5 นาที
เทศบาลตําบล งานจัดเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียม
ยางฮอมอําเภอ โทรศัพท์
ขุนตาลจังหวัด 053-609223
เชียงราย
ต่อ 15
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
15 นาที เทศบาลตําบล งานจัดเก็บรายได้
/เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อมูลเข้ า
ยางฮอมอําเภอ โทรศัพท์
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
ขุนตาล จังหวัด 053-609223
การจดทะเบียน/หนังสือ
เชียงราย
ต่อ 15
รับรอง/สําเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจเอกสาร
10 นาที เทศบาลตําบล งานจัดเก็บรายได้
คณะกรรมการมีมติ
และลงนาม/มอบใบ
ยางฮอมอําเภอ โทรศัพท์
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ยู ืนคํา
ขุนตาล จังหวัด 053-609223
ขอ
เชียงราย
ต่อ 15
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

13. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 15 นาที

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
0
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที
ยืนคําขอแทน
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์
(แบบ ทพ.)
ใบทะเบียน
พาณิชย์
(ฉบับจริง)
สําเนาใบมรณ
บัตรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

ที

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรรม) โดยให้
ทายาททียืนคํา
ขอเป็ นผู้ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
สําเนาหลักฐาน กรมการปกครอง
แสดงความเป็ น
ทายาทของผู้ลง
ชือแทนผู้
ประกอบพาณิชย
กิจซึงถึงแก่กรรม
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

15. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครังละ)
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม 30 บาท
16. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340 โทรศัพท์ 053-609223 ต่อ 15
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
ตูป้ ณ.1111 เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

