คู่มือสำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ. ทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผ้ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทสบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กองคลัง : งานประโยชน์และกิจการพาณิชย์
1. ชื่ อกระบวนกำร: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.
2499 กรณีผขู ้ อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การ
ที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
2) ประกาสกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่ องแต่งตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
6) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
7) คาสัง่ สานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์จงั หวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่ องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์แบบที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่ องกาหนดพาริ ชยกิจที่ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งระราช
บัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่ องให้ผปู ้ ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553

11) พ.ร.ฎ กาหนดกิจการเป็ นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค,ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ องบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน 0

10.
11.
1)

2)

จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ ออ้ำงอิงของชื่ อประชำชน สพจ. ทก. 09
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานที่ให้บริ การ กองคลัง งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ถนน
เทศบาล 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร.037-241491 ต่อ 20 โทรสาร
037-242702 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา08:30 – 16:30 น. (ไม่พกั เที่ยง)
สถำนที่ให้ บริกำรจังหวัดอื่นติดต่อ
(1) สานักงานเทศบาล
โทรศัพท์ : ติดต่อเทสบาล
(2) องค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติดติออบต.

(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรื ออบต.หรื อเมืองพัทยาให้ไป
เทศบาลหรื ออบต.หรื อเมืองพัทยานั้น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา08:30 – 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำรเง่ อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูป
้ ระกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิ ชย์ไว้ต่อมาได้เลิกได้เลิกประกอบพาณิ ชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุ
ใดก้ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรี ยกห้องคืนเพราะหมดสัญญา
เช่าหรื อเลิกห้างหุ้นส่วนบริ ษทั ให้ยนื่ คาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในกาหนด 30 วันนับตั้งแต่วนั เลิกประกอบพาริ ชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณี ผป
ู ้ ระกอบพาริ ชยกิจมีเหตุขดั ข้องไม่สามารถยืน่ คาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริ ตตาย
สาบสูญเป็ นต้นไม้ผทุ ้ ี่มีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายเช่นสามีภรรยาบิดามารดาหรื อบุตรย่นขอจดทะเบียน
เลิกประกอบพาริ ชยกิจแทนผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจนั้นได้โดยให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจไม่สามารถมายืน่ คา
ขอจดทะเบียนได้ดว้ ยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสั่งศาลเป็ นต้น
3. ผุป
้ ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้
ผูอ้ ื่นยืน่ แทนก็ได้
4. ให้ผป
ู ้ ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็ นเจ้าของกิจการหรื อผูท้ ี่มาส่วนได้เสี ย (แล้วแต่กรณี) เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
รับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรื อดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุข้ นั ตอนกานดาเนินงานตามคู่มือเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนั้นในกรรี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรื อมีความบกพร่ องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่ องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยื่นเพิ่มเติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คา

ขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผุย้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบ
สาเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ยนื่ คาขอหรื อผุไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบสาเนาบันทึกความบกพร่ องดังกล่าวให้ผยุ ้ นื่ คาขอหรื อได้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำและส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของขั้นตอน
ที่ ประเภทขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยเวลำ
ให้ บริกำร

1) การตรวจสอบ
เอกสาร

นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล

2) การตรวจสอบ
เอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ 5 นาที
ค่ะรรมเนียม

3) การพิจารณา

30 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
หมำยเหตุ
รับผิดชอบ
กองคลัง งานผล ประโดยชน์และ
กิจการพาณิชยื
กองคลัง งานผล ประโดยชน์และ
กิจการพาณิชย์
กองคลัง งาน
ผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์

นายทะเบียนจดทะเบียน/ 15 นาที
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดทะเบียน/
หนังสื อรับรอง/สาเนา
เอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจสอบ 10 นาที
กองคลัง งาน
คณะกรรมการมี เอกสารและลงนาม/มอบ
ผลประโยชน์และ
มติ
ใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู ้
กิจการพาณิชย์
ยืน่ คาขอ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14 . งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้วยังไม่ผ่ำนกำร
ดาเนินการดาเนินลดขั้นตอน

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
1)

จำนวน
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ หมำยเหตุ
เอกสำร
สำเนำ
เอกสำร
ฉบับจริง
กรมการปกครอง 0
0
ฉบับ

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
หมำยเหตุ
สำเนำ
เอกสำร

คาขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
1) พาณิชย์ (แบบทพ.) การค้า

1

0

ฉบับ

-

ใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
สาเนาในมรณบัตร กรมการปกครอง
ของผุป้ ระกอบ
พาณิชยกิจ (กรณีถึง
3)
แก่กรรม)โดยให้
ทายาทที่ยนื่ คาขอ
เป็ นผลูล้ งนาม

1

0

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

-

2)

รับรองสาเนา
ถูกต้อง
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม

4) สาเนาหลักฐาน
กราการปกครอง
แสดงความเป็ น
ทายาทของผูล้ งชื่อ
แทนผูป้ ระกอบ
พาณิ ชยกิจถึงแก่
กรรมพร้อมลงนาม
รัยรองสาเนา
ถูกต้อง
5) หนังสื อมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิ ด
อากรแสตมป์ 10
บาท
6) สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจาตัว
ประชาชนของผูร้ ับ
มอบอานาจ (ถ้ามี)
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
16. ค่ำธรรมเนียม
1)

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ)
ค่ะรรมเนียม 20 บำท
หมำยเหตุ –
ค่ ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
หมำยเหตุ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

ฉบับ

-

0

ค่ำธรรมเนียม 30 บำท
หมำยเหตุ –
1)
2)
3)

1)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียง
ติดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ทางอินเทอร์เน็ต (http : //www.sakeaocity.go.th)
ทางโทรศัพท์ 0-3742-1907 , 0-3724-1491 ต่อ 20 โทรศัพท์ 0-3724-2702
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
คู่มือการกรอกเอกสาร
-

