คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผข
ู ้ อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงพาณิชย์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจซึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว ้ ต่อมาได ้เลิกประกอบพาณิชยกิจทังหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่
ประสงค์จะประกอบการค ้าต่อไป เจ ้าของสถานทีเรียกห ้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห ้างหุ ้นส่วนบริษัท ให ้ยืนคําขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนั กงานเจ ้าหน ้าทีภายในกําหนด 30 วัน นั บตังแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู ้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขด
ั ข ้องไม่สามารถยืนคําขอจดทะเบียนเลิกด ้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็ นต ้น ให ้
ผู ้ทีมีสว่ นได ้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู ้ประกอบ
พาณิชยกิจนันได ้ โดยให ้ผู ้มีสว่ นได ้เสียตามกฎหมายลงลายมือชือในคําขอจดทะเบียนเลิก พร ้อมแนบเอกสารหลักฐานการทีผู ้
ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายืนคําขอจดทะเบียนได ้ด ้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คําสังศาล เป็ นต ้น
3. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได ้ด ้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให ้ผู ้อืนยืนแทนก็ได ้
4.ให ้ผู ้ประกอบพาณิชยกิจซึงเป็ นเจ ้าของกิจการหรือผู ้มีสว่ นได ้เสีย (แล ้วแต่กรณี) เป็ นผู ้ลงลายมือชือรับรองรายการในคําขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได ้จากพนั กงานเจ ้าหน ้าที หรือดาวน์โหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขันตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริมนั บระยะเวลาตังแต่เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว ทังนี ในกรณีทคํ
ี าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให ้
ไม่สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีต ้องยืนเพิมเติม โดยผู ้
ยืนคําขอจะต ้องดําเนินการแก ้ไขและ/หรือยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั นจะถือว่าผู ้ยืน
คําขอละทิงคําขอ โดยเจ ้าหน ้าทีและผู ้ยืนคําขอหรือผู ้ได ้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความ
พร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยืนคําขอหรือผู ้ได ้รับมอบอํานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
กรุงเทพมหานคร ติดต่อ
(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ให ้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งทีมีทตั
ี งอยูใ่ น
กรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่อสํานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตงอยู
ั
ใ่ นพืนทีรับผิดชอบของเขตไหน
ให ้ไปยืนจดทะเบียน ณ สํานั กงานเขตนัน)/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีให้บริการ
จังหวัดอืน ติดต่อ
(1) องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ
โทรศัพท์ : 045-489427
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตงอยู
ั
ใ่ นพืนทีรับผิดชอบของเทศบาล
หรืออบต.หรือเมืองพัทยาให ้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยา
นั น)/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:00 - 17:00 น.

(หมายเหตุ: -)
ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที
ลําด ับ
1)
2)
3)

4)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ ้งผล
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีการเงินรับชําระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ ้าหน ้าทีบันทึกข ้อมูลเข ้าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนั งสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให ้ผู ้ยืนคําขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

5 นาที

-

15 นาที

-

10 นาที

-

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวของผู ้ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทที
ยืนคําขอแทน พร ้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง)
3)
ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบ ับจริง)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
สําเนาใบมรณบ ัตรของผูป
้ ระกอบพาณิชยกิจ (กรณีถงึ แก่กรรม)
โดยให้ทายาททียืนคําขอเป็นผูล
้ งนามร ับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
สําเนาหล ักฐานแสดงความเป็นทายาทของผูล
้ งชือแทนผูป
้ ระกอบ
พาณิชยกิจซึงถึงแก่กรรม พร้อมลงนามร ับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
หน ังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 7)
สําเนาบ ัตรประจําต ัวประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามร ับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

ลําด ับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ํ เนา 1 ฉบับ
สา
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครงละ)
ั
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าธรรมเนียมค ัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
ร ้องเรียน ณ ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ
(หมายเหตุ: (99 หมูท
่ ี 12 ตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ 045489427))
2)
ร ้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์
(หมายเหตุ: (02-547-4446-7))
3)
โทรศัพท์ : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
4)
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
1)
คูม
่ อ
ื การกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ชือแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู ้ขอจด
ทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให ้บริการในส่วนภูมภ
ิ าคและส่วนท ้องถิน (กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า เรือง กําหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549

2)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า เรือง กําหนดแบบพิมพ์เพือใช ้ในการให ้บริการข ้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555

3)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือง แต่งตังพนักงานเจ ้าหน ้าทีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที 8) พ.ศ. 2552

4)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือง การตังสํานั กงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตังพนักงานเจ ้าหน ้าทีและนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2553
5)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตท
ิ ะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
6)คําสังสํานั กงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที 1/2553 เรือง หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขคําขอ
จดทะเบียนพาณิชย์
7)คําสังสํานั กงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที 1/2554 เรือง หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขคําขอ
จดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515) เรือง กําหนดพาณิชยกิจทีไม่อยูภ
่ ายใต ้บังคับของกฎหมายว่าด ้วย
ทะเบียนพาณิชย์
9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที 93 (พ.ศ. 2520) เรือง กําหนดพาณิชยกิจทีไม่อยูภ
่ ายใต ้บังคับแห่งพระราชบัญญัต ิ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือง ให ้ผู ้ประกอบพาณิชยกิจต ้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที 11) พ.ศ. 2553
11)พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็ นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ: ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: ไม่ม ี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู ้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา อบต.ม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารฉบับ นีดาวน์โหลดจากเว็ บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมู ลคูม
่ อ
ื สํ าหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

