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คู่มือสําหรั บประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ู
ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื องกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื องกําหนดแบบพิมพ์เพือใช้ ในการให้ บริ การข้ อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื องแต่งตังพนักงานเจ้ าหน้ าทีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื องการตังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตังพนักงานเจ้ าหน้ าทีและนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
6) คําสังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที 1/2553 เรื องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์
7) คําสังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที 1/2554 เรื องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จงั หวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515) เรื องกําหนดพาณิชยกิจทีไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายว่า
ด้ วยทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที 93 (พ.ศ. 2520) เรื องกําหนดพาณิชยกิจทีไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื องให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็ นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
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8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 09
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ
(1) องค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ
โทรศัพท์ : 04-592-1523 หรื อ 04-592-1524
(ให้ บริ การกับสถานประกอบการทุกแห่งทีมีทีตังอยูใ่ นองค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ)
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่ มาได้ เลิกประกอบพาณิชยกิจทังหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้ าต่อไปเจ้ าของสถานทีเรี ยกห้ องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรื อเลิกห้ างหุ้นส่วนบริ ษัท
ให้ ยืนคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีภายในกําหนด 30 วันนับตังแต่วนั เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจมีเหตุขดั ข้ องไม่สามารถยืนคําขอจดทะเบียนเลิกด้ วยตนเองเช่นวิกลจริ ตตายสาบสูญเป็ น
ต้ นให้ ผ้ ทู ีมีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริ ยาบิดามารดาหรื อบุตรยืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนันได้ โดยให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายลงลายมือชือในคําขอจดทะเบียนเลิกพร้ อมแนบเอกสาร
หลักฐานการทีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายืนคําขอจดทะเบียนได้ ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคําสังศาลเป็ 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 (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าทีหรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
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หมายเหตุขนตอนการดํ
ั
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนีในกรณีทีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานทีต้ อง
ยืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนันจะถือว่าผู้ยืนคําขอละทิงคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สนง.ปลัด

หมายเหตุ

กองคลัง

-

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อมูลเข้ า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

สนง.ปลัด

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ืนคํา
ขอ

สนง.ปลัด

-

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

5 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

หมายเหตุ

ฉบับ

(สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจหรื อทายาทที
ยืนคําขอแทน
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับ
จริ ง)
สําเนาใบมรณ
บัตรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทายาททียืนคํา
ขอเป็ นผู้ลงนาม
รับรองสําเนา

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า
กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
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

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั งละ)
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ
หมายเหตุ- 107 หมูท่ ี 2 ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรี สะเกษ โทรศัพท์ 04-592-1523-4
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ(02-547-4446-7)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ : Call Center 1570
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร(www.dbd.go.th)
- ติดต่อได้ ที 107 หมูท่ ี 2 ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรี สะเกษ โทรศัพท์ 04-592-1523-4
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