คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผข
ู ้ อจดทะเบียนเป็นห้ำงหุน
้ สว่ นสำม ัญ คณะบุคคล และกิจกำรร่วมค้ำ
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กระทรวงพาณิชย์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
่
1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจซึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว ้ ต่อมาได ้เลิกประกอบพาณิชยกิจทัง้ หมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่
ประสงค์จะประกอบการค ้าต่อไป เจ ้าของสถานทีเ่ รียกห ้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห ้างหุ ้นส่วนบริษัท ให ้ยืน
่ คาขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนั กงานเจ ้าหน ้าทีภ
่ ายในกาหนด 30 วัน นับตัง้ แต่วน
ั เลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู ้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขด
ั ข ้องไม่สามารถยืน
่ คาขอจดทะเบียนเลิกด ้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็ นต ้น ให ้
ผู ้ทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยืน
่ ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู ้ประกอบ
่ ในคาขอจดทะเบียนเลิก พร ้อมแนบเอกสารหลักฐานการทีผ
พาณิชยกิจนัน
้ ได ้ โดยให ้ผู ้มีสว่ นได ้เสียตามกฎหมายลงลายมือชือ
่ ู้
ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายืน
่ คาขอจดทะเบียนได ้ด ้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คาสัง่ ศาล เป็ นต ้น
3. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืน
่ จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได ้ด ้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให ้ผู ้อืน
่ ยืน
่ แทนก็ได ้
่ รับรองรายการในคาขอจด
4.ให ้ผู ้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ เป็ นเจ ้าของกิจการหรือผู ้มีสว่ นได ้เสีย (แล ้วแต่กรณี) เป็ นผู ้ลงลายมือชือ
ทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได ้จากพนั กงานเจ ้าหน ้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทค
ี่ าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให ้
ไม่สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีต
่ ้องยื่นเพิม
่ เติม โดยผู ้
ยืน
่ คาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไขและ/หรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน
้ จะถือว่าผู ้ยืน
่
คาขอละทิง้ คาขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
พร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
กองคลัง เทศบาลตาบลบางกระทึก โทร 0-2482-7213-5/ติดต่อ
ด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นาที
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ ้งผล
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
30 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
เทศบาลตาบลบางกระ
ทึก อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

2)

กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

เทศบาลตาบลบางกระ
ทึก อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

3)

กำรพิจำรณำ

15 นาที

เทศบาลตาบลบางกระ

ลำด ับ

4)

ขนตอน
ั้
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ ้าหน ้าทีบ
่ น
ั ทึกข ้อมูลเข ้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให ้ผู ้ยืน
่ คาขอ
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
คำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สาเนาบัตรประจาตัวของหุ ้นส่วนผู ้จัดการ พร ้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต ้อง)
3)
ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบ ับจริง)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ั
4)
สำเนำสญญำหรื
อข้อตกลงของผูเ้ ป็นหุน
้ ส่วนทุกคน ให้เลิกห้ำง
หุน
้ ส่วน คณะบุคคล หรือกิจกำรร่วมค้ำ พร้อมลงนำมร ับรองสำเนำ
ถูกต้อง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
หน ังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิ ดอำกรแสตมป์ 10 บำท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6)
สำเนำบ ัตรประจำต ัวประชำชนของผูร้ ับมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมร ับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครงละ)
ั้
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่ำธรรมเนียมค ัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
ทึก อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

10 นาที

เทศบาลตาบลบางกระ
ทึก อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

-

-

กรมการปกครอง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
ค่ำธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สานั กงานเทศบาลตาบลบางกระทึก 40/8 ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทร 0-2482-

ลำด ับ

2)
3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
7213-5 หรือ www.bangkrateuk.go.th
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
(หมายเหตุ: (โทร 1567))
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
1)
คูม
่ อ
ื การกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

่ แบบฟอร์ม
ชือ

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
่ กระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู ้ขอจด
ชือ
ทะเบียนเป็ นห ้างหุ ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค ้า
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการทีใ่ ห ้บริการในส่วนภูมภ
ิ าคและส่วนท ้องถิน
่ (กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร: จดทะเบียน
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง :
1)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า เรือ
่ ง กาหนดแบบพิมพ์ พ .ศ. 2549

2)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า เรือ
่ ง กาหนดแบบพิมพ์เพือ
่ ใช ้ในการให ้บริการข ้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555

3)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ
่ ง แต่งตัง้ พนั กงานเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ
่ ง การตัง้ สานั กงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
4)

5)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตท
ิ ะเบียนพาณิชย์ พ .ศ. 2499
6)คาสัง่ สานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขคาขอ

จดทะเบียนพาณิชย์

7)คาสัง่ สานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขคาขอ

จดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรือ
่ ง กาหนดพาณิชยกิจทีไ่ ม่อยูภ
่ ายใต ้บังคับของกฎหมายว่าด ้วย

ทะเบียนพาณิชย์

9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรือ
่ ง กาหนดพาณิชยกิจทีไ่ ม่อยูภ
่ ายใต ้บังคับแห่งพระราชบัญญัต ิ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ
่ ง ให ้ผู ้ประกอบพาณิชยกิจต ้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11)พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็ นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
ระด ับผลกระทบ: บริการทั่วไป
้ ทีใ่ ห้บริกำร: ท ้องถิน
พืน
่
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ: ไม่ม ี่
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงำน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
่ อ้ำงอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชำชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ.จดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผู ้ขอจดทะเบียนเป็ นห ้างหุ ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค ้า วีรศักดิ์ สาเนาคูม
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