คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผข
ู ้ อจดทะเบียนเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีต
่ งขึ
ั้ น
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ :เทศบาลตาบลเวียงเทิงอาเภอเทิงจังหวัดเชียงรายกระทรวงพาณิชย์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
่
1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจซึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว ้ต่อมาได ้เลิกประกอบพาณิชยกิจทัง้ หมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุนไม่
ประสงค์จะประกอบการค ้าต่อไปเจ ้าของสถานทีเ่ รียกห ้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห ้างหุ ้นส่วนบริษัทให ้ยืน
่ คาขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนั กงานเจ ้าหน ้าทีภ
่ ายในกาหนด 30 วันนับตัง้ แต่วน
ั เลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู ้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขด
ั ข ้องไม่สามารถยืน
่ คาขอจดทะเบียนเลิกด ้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญเป็ นต ้นให ้ผู ้ทีม
่ ี
ส่วนได ้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยืน
่ ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู ้ประกอบพาณิชยกิจนัน
้
่ ในคาขอจดทะเบียนเลิกพร ้อมแนบเอกสารหลักฐานการทีผ
ได ้โดยให ้ผู ้มีสว่ นได ้เสียตามกฎหมายลงลายมือชือ
่ ู ้ประกอบพาณิชย
กิจไม่สามารถมายืน
่ คาขอจดทะเบียนได ้ด ้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสัง่ ศาลเป็ นต ้น
3. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืน
่ จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได ้ด ้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให ้ผู ้อืน
่ ยืน
่ แทนก็ได ้
่ รับรองรายการในคาขอจด
4.ให ้ผู ้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ เป็ นเจ ้าของกิจการหรือผู ้มีสว่ นได ้เสีย (แล ้วแต่กรณี) เป็ นผู ้ลงลายมือชือ
ทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได ้จากพนักงานเจ ้าหน ้าทีห
่ รือดาวน์โหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขน
ั ้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคู่ มอ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้วทัง้ นีใ้ นกรณีทค
ี่ าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให ้ไม่
สามารถพิจารณาได ้เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีต
่ ้องยืน
่ เพิม
่ เติมโดยผู ้ยืน
่
คาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไขและ/หรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนัน
้ จะถือว่าผู ้ยืน
่ คา
ขอละทิง้ คาขอโดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให ้ผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
(หมายเหตุ: -)
กองคลังสานั กงานเทศบาลตาบลเวียงเทิงเลขที่ 3 หมู่ 15 ต.
เวียงอ.เทิงจ.เชียงราย 57160 โทร. 0-5379-5321 โทรสาร .05366-9041 www.wiangthoeng.g.go.th/ติดต่อด ้วยตนเองณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :60 นาที
ลาด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ ้งผล
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
อาเภอเทิงจังหวัด
เชียงราย

5 นาที

เทศบาลตาบลเวียงเทิง
อาเภอเทิงจังหวัด
เชียงราย

ลาด ับ
3)

4)

ขนตอน
ั้
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ ้าหน ้าทีบ
่ น
ั ทึกข ้อมูลเข ้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให ้ผู ้ยืน
่ คาขอ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(สาเนาบัตรประจาตัวของผู ้รับผิดชอบดาเนินการในประเทศ
พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง)
3)
ใบทะเบียนพาณิชย์
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ4)
หน ังสือร ับฝากบ ัญชีและเอกสารประกอบการลงบ ัญชี
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5)
สาเนาเอกสารการสง่ ั เลิกประกอบกิจการในประเทศพร้อมลงนาม
ร ับรองสาเนาถูกต้อง
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6)
หน ังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ7)
สาเนาบ ัตรประจาต ัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามร ับรองสาเนาถูกต้อง
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลาด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครงละ)
ั้
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าธรรมเนียมค ัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
อาเภอเทิงจังหวัด
เชียงราย

10 นาที

เทศบาลตาบลเวียงเทิง
อาเภอเทิงจังหวัด
เชียงราย

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

-

-

-

กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานั กงานเทศบาลตาบลเวียงเทิงเลขที่ 3 หมู่ 15 ต.เวียงอ.เทิงจ.เชียงราย 57160 โทร. 0-5379-5321 โทรสาร
.0-5366-9041 www.wiangthoeng.g.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ร ้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค ้ากระทรวงพาณิชย์
(หมายเหตุ: (02-547-4446-7))
3)
โทรศัพท์ : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
4)
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชนสานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลาด ับ
1)
คูม
่ อ
ื การกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

่ แบบฟอร์ม
ชือ

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหร ับเจ้าหน้าที่
่ กระบวนงาน:(ใส่ชอ
ื่ กระบวนงาน)
ชือ
่ หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:(ชือ
ื่ ประเภทงานบริการ)
ประเภทของงานบริการ:(ใส่ชอ
ื่ ประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: (ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห ้อานาจการอนุญาต)
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง :(ใส่ชอ
ระด ับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
้ ทีใ่ ห้บริการ:(ใส่พน
พืน
ื้ ทีใ่ ห ้บริการ)
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา :(ใส่กฎหมายทีก
่ าหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : (ใส่ระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ
่ อ้างอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชาชน:
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

