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คู่มือสำหรับประชำชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์

1. ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ
นายทะเบียน (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
6) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียน
พาณิชย์ และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
7) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียน
พาณิชย์ และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
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10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ.กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ.2546
12) พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ

0 นาที

9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ.ทก.05
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการคลัง เทศบาลเมืองบ้านสวน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดย
เหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมด
สัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต
ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผทู้ ี่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลง
ลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมา
ยื่นคาขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คาสั่งศาล เป็นต้น
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3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจ
ให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคู่มือประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถวน และ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณเปนเหตุใหไม่สามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสาร
หลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคาขอจะตองดาเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน ระยะเวลาที่กาหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผูยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคาขอหรือผูไดรับมอบอานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวใหผูยื่นคาขอหรือผูไดรับ มอบอานาจไวเปนหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนงาน /

การบริการ

ให้บริการ

หน่วยงานที่

หมาย
เหตุ

รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ
เอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/
แจ้งผล

15 นาที

2) การตรวจสอบ
เอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

3) การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจเอกสาร
คณะกรรมการมี และลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
มติ
ให้ผู้ยื่นคาขอ

15 นาที

4)

10 นาที

ระยะเวลาดาเนินการรวม 40 นาที

เทศบาลเมืองบ้านสวน
อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองบ้านสวน
อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองบ้านสวน
อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

-

เทศบาลเมืองบ้านสวน
อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

-

-
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14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1) บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
รายการเอกสาร
หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน หน่วยนับ
เอกสาร เอกสาร
สาเนา

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(สาเนาบัตรประจาตัว
ของผู้ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที่ยื่นคา
ขอแทนพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

1) คาขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ ทพ.)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

1

0

ฉบับ

2) ใบทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับจริง)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

1

0

ฉบับ

3) สาเนาใบมรณบัตรของผู้
กรมการปกครอง
ประกอบพาณิชยกิจ (กรณี
ถึงแก่กรรม) โดยให้ทายาทที่
ยื่นคาขอเป็นผู้ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
4) สาเนาหลักฐานแสดงความ กรมการปกครอง
เป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทน
ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึง
แก่กรรมพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากรแสตมป์
10 บาท
6) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบ
อานาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการคลัง
เทศบาลเมืองบ้านสวน โทรศัพท์ 038-184555 ต่อ 2
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.bansuan.go.th
3) ช่องทางการร้องเรียน Call Center : 1132 ,มือถือกด : 038-184555
4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

พฤษภาคม 2563
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์ ทม.บ้านสวน
เทศบาลเมืองบ้านสวน สถ.มท.

