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คู่มือสาหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นห้ างหุ้นส่ วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่ วมค้ า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครสมุทรปราการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ู
ขอจดทะเบียนเป็ นห้ างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้ า
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกาหนดแบบพิมพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องการตัง้ สานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบี ยน
พาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
6) คาสัง่ สานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ที่ 1/2553 เรื ่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการกาหนดเลขทะเบี ยนพาณิ ชย์และ
เลขคาขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์
7) คาสัง่ สานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ที่ 1/2554 เรื ่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการกาหนดเลขทะเบี ยนพาณิ ชย์และ
เลขคาขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่องกาหนดพาณิ ชยกิ จทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบี ยนพาณิ ชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่องกาหนดพาณิ ชยกิ จทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กาหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
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6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี่
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 10
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสานักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ
1 ถนนสุทธิ ภิรมย์ ตาบลปากน้า อาเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์. 0 2382 6140 - 53 ต่อ 141 /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่ มาได้ เลิกประกอบพาณิชยกิจทังหมดจะโดยเหตุ
้
ใดก็ตามเช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้ าต่อไปเจ้ าของสถานที่เรี ยกห้ องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรื อเลิกห้ างหุ้นส่วนบริ ษัท
ให้ ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ภายในกาหนด 30 วันนับตังแต่
้ วนั เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจมีเหตุขดั ข้ องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้ วยตนเองเช่นวิกลจริ ตตายสาบสูญเป็ น
ต้ นให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริ ยาบิดามารดาหรื อบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนันได้
้ โดยให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิกพร้ อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคาขอจดทะเบียนได้ ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสัง่ ศาลเป็ นต้ น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ ด้วยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นยื่นแทน
ก็ได้
4.ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึง่ เป็ นเจ้ าของกิจการหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคา
ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
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5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนตอนการด
ั้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนี
้ ้ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอโดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที สานักการคลัง
1)
เอกสาร/แจ้ งผล
เทศบาลนคร
สมุทรปราการ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชาระ
5 นาที
สานักการคลัง
2)
ค่าธรรมเนียม
เทศบาลนคร
สมุทรปราการ
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
15 นาที สานักการคลัง
/เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลเข้ า
เทศบาลนคร
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญ
สมุทรปราการ
3)
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคา
ขอ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที

10 นาที

สานักการคลัง
เทศบาลนคร
สมุทรปราการ

-
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14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ส
าเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ (สาเนาบัตร
ประชาชน
ประจาตัวของ
หุ้นส่วนผู้จดั การ
1)
พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับ
จริ ง)
สาเนาสัญญา
หรื อข้ อตกลงของ
ผู้เป็ นหุ้นส่วนทุก
คนให้ เลิกห้ าง
หุ้นส่วนคณะ
บุคคลหรื อกิจการ
ร่วมค้ าพร้ อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

กรมการปกครอง

0

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครัง้ ละ)
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสมุทรปราการ
หมายเหตุ- (1 ถนนสุทธิ ภิรมย์ ตาบลปากน้า อาเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
2)

โทรศัพท์. 0 2382 6140 - 53 ต่อ 116 หรื อ www.samutprakancity.go.th)
ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ- ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
-

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Vimolrat Pentrakul
Samruay Daengduang
APICHITRA APIRACHAJIT

