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คู่มือสําหรั บประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลทีตังขึนตามกฎหมายต่ างประเทศ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบ้ านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี
ผู้ขอจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลทีตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบ้ านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ประเภทของงานบริ การ: กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริ การ: จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุ ญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื อง กํ าหนดแบบพิ มพ์ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื อง กํ าหนดแบบพิ มพ์ เพือใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ.
2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที และนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง การตังสํานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที และนายทะเบี ยน
พาณิชย์ (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
6) คําสังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที 1/2553 เรื อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
7) คําสังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที 1/2554 เรื อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515) เรื อง กํ าหนดพาณิ ชยกิ จที ไม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที 93 (พ.ศ. 2520) เรื อง กํ าหนดพาณิ ชยกิ จที ไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง ให้ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กํ าหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
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8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลทีตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ เทศบาลเมืองบ้ านพรุ สําเนาคู่มือ
ประชาชน 04/08/2015 14:41
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานเทศบาลเมื องบ้านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 0 7429 2873
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตงอยู
ั ่ในพืนทีรับผิ ดชอบของเทศบาลหรื อ อบต. หรื อเมื องพัทยาให้ไปเทศบาลหรื อ
อบต. หรื อเมื องพัทยานัน)/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้ เลิกประกอบพาณิชยกิจทังหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น
ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้ าต่อไป เจ้ าของสถานทีเรี ยกห้ องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรื อเลิกห้ างหุ้นส่วน
บริ ษัท ให้ ยืนคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีภายในกําหนด 30 วัน นับตังแต่วนั เลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจมีเหตุขดั ข้ องไม่สามารถยืนคําขอจดทะเบียนเลิกด้ วยตนเอง เช่น วิกลจริ ต ตาย สาบสูญ
เป็ นต้ น ให้ ผ้ ทู ีมีสว่ นได้ เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรื อบุตร ยืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย
กิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนันได้ โดยให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียตามกฎหมายลงลายมือชือในคําขอจดทะเบียนเลิก พร้ อมแนบ
เอกสารหลักฐานการทีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายืนคําขอจดทะเบียนได้ ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คําสัง
ศาล เป็ นต้ น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนยืนแทน
ก็ได้
4.ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึงเป็ นเจ้ าของกิจการหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้ลงลายมือชือรับรองรายการในคํา
ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
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หมายเหตุ ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี ในกรณีทีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีความบกพร่ องไม่
สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสาร
หลักฐานทีต้ องยืนเพิมเติม โดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถือว่าผู้ยืนคําขอละทิงคําขอ โดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่ องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้ งผล

30 นาที

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อมูลเข้ า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

15 นาที

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ืนคํา
ขอ

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
เทศบาลเมือง
บ้ านพรุ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
เทศบาลเมือง
บ้ านพรุ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
เทศบาลเมือง
บ้ านพรุ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

หมายเหตุ

เทศบาลเมือง
บ้ านพรุ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

-

-

-

-
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14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
ที
1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
-

ฉบับ

หมายเหตุ
(บัตรประจําตัว
ของผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการใน
ประเทศ )

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

2)
3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ
ทพ.)
ใบทะเบียน
พาณิชย์
หนังสือรับฝาก
บัญชีและเอกสาร
ประกอบการ
ลงบัญชี
สําเนาเอกสาร
การสังเลิก
ประกอบกิจการ
ในประเทศ พร้ อม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
หนังสือมอบ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-

-

-

1

ฉบับ

-

-

1

-

ฉบับ

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า
-
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ที

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั งละ)
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ร้ องเรี ยน ณ ช่องทางทียืนคําขอ สํานักงานเทศบาลเมืองบ้ านพรุ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 0 7429 2873
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน ร้ องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ (02-547-4446-7)
3) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

01/09/2558
คูม่ ือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)
จัดทําโดย
เทศบาลเมืองบ้ านพรุ สถ.มท.
อนุ มัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

