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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลที่ตงั ้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ู
ขอจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกํ าหนดแบบพิ มพ์พ.ศ. 2549
2)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกํ าหนดแบบพิ มพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2555

3)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2552

4)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่องการตัง้ สํานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553

5)

กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499

6)

คําสัง่ สํานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2553 เรื ่องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกําหนดเลขทะเบี ยนพาณิ ชย์และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์

7)

คําสัง่ สํานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ 1/2554 เรื ่องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกําหนดเลขทะเบี ยนพาณิ ชย์และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ

8)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่องกําหนดพาณิ ชยกิ จทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
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9)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่องกําหนดพาณิ ชยกิ จทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499

10) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่องให้ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
19/07/2558 12:46
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกองคลังสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
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ที่
1)
2)

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

-

-

การพิจารณา

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

-

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคํา
ขอ

-

-

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

5 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
( สําเนาบัตร
ประจําตัวของ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการใน
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)
3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
ใบทะเบียน
พาณิชย์
หนังสือรับฝาก
บัญชีและเอกสาร
ประกอบการ
ลงบัญชี
สําเนาเอกสาร
การสัง่ เลิก
ประกอบกิจการ
ในประเทศพร้ อม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

กรมการปกครอง

0

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประเทศพร้ อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

6)

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครัง้ ละ)
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลกจ.น
ราธิวาส 96120 โทร. 073-614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนร้ องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์ ( 0-25474446-7 ) โทรศัพท์ : Call Center 1570 เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

