
คู�มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย� (ตั้งใหม�) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. ๒๔๙๙     
                             กรณีผู+ขอจดทะเบียนเป-นบุคคลธรรมดา 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง เทศบาลตําบลส�องดาว 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย� (ต้ังใหม�) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู+ขอจด

ทะเบียนเป.นบุคคลธรรมดา 
๒. หน�วยงานเจ+าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค+า 
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให+บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท+องถ่ิน (กระบวนงาน

บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
๔. หมวดหมู�ของงานบริการ:จดทะเบียน  
๕. กฎหมายท่ีให+อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข+อง : 
 - พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- กฎกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย�                 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป.นพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม�อยู�ภายใต+บังคับ

ของกฎหมายว�าด+วย ทะเบียนพาณิชย� 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม�อยู�ภายใต+บังคับ

แห�งพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. ๒๔๙๙ 
  - ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องให+ผู+ประกอบพาณิชยกิจต+องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องแต�งต้ังพนักงานเจ+าหน+าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี ๘)                        
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย�แต�งต้ังพนักงานเจ+าหน+าท่ีและนาย
ทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค+าเรื่องกําหนดแบบพิมพ�เพ่ือใช+ในการให+บริการข+อมูลทะเบียนพาณิชย�    
พ.ศ. ๒๕๕๕   

  - ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค+าเรื่องกําหนดแบบพิมพ�พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๖. ช�องทางการให+บริการ  

กองคลัง  เทศบาลตําบลส�องดาว  , www.songdaocity.go.th 

 

 



 
๗. หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข(ถ+ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ๑. ผู+ประกอบพาณิชยกิจต+องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย�ภายใน ๓๐ วันนับต้ังแต�วันเริ่มประกอบกิจการ 
(มาตรา ๑๑) 

๒. ผู+ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย�ด+วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให+ผู+อ่ืนยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได+ 

๓. ให+ผู+ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป.นเจ+าของกิจการเป.นผู+ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

๔. แบบพิมพ�คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได+จากพนักงาน
เจ+าหน+าท่ี  

หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ+าหน+าท่ีตรวจสอบเอกสาร
ครบถ+วนตามท่ีระบุไว+ในคู�มือประชาชนเรียบร+อยแล+วท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม�ครบถ+วนและ/
หรือมีความบกพร�องไม�สมบูรณ�เป.นเหตุให+ไม�สามารถพิจารณาได+เจ+าหน+าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร�องของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต+องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู+ยื่นคําขอจะต+องดําเนินการแก+ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกล�าวมิเช�นนั้นจะถือว�าผู+ยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดย
เจ+าหน+าท่ีและผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล�าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร�อง
ดังกล�าวให+ผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจไว+เป.นหลักฐาน 

๘. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให+บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ+งผล 
 

๓๐ นาที กองคลัง - 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ+าหน+าท่ีการเงินรับชําระ
ค�าธรรมเนียม 
 

๕ นาที กองคลัง - 

๓) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจ+าหน+าท่ีบันทึกข+อมูลเข+าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจด

๑๕ นาที กองคลัง - 



ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให+บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 

๔) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย�ให+ผู+
ยื่นคําขอ 
 

๑๐ นาที ทต.ส�องดาว - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๐ นาที 
 
๙. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๙.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (พร+อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต+อง) 

๒) สําเนาทะเบียนบ+าน กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (พร+อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต+อง) 

 
๙.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู+ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย� (แบ
บทพ.) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค+า 

๑ ๐ ฉบับ - 

๒) หนังสือให+ความยินยอมให+ใช+
สถานท่ีตั้งสํานักงานแห�งใหญ�โดย
ให+เจ+าของร+านหรือเจ+าของ
กรรมสิทธ์ิลงนามและให+มีพยาน
ลงช่ือรับรองอย�างน+อย ๑ คน 
 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผู+ประกอบพาณิชย
กิจมิได+เป.นเจ+าบ+าน ) 



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู+ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

 
 

๓) สําเนาทะเบียนบ+านท่ีแสดงให+เห็น
ว�าผู+ให+ความยินยอมเป.นเจ+าบ+าน
หรือสําเนาสญัญาเช�าโดยมีผู+ให+
ความยินยอมเป.นผู+เช�าหรือ
เอกสารสิทธ์ิอย�างอ่ืนท่ีผู+เป.น
เจ+าของกรรมสิทธ์ิเป.นผู+ให+ความ
ยินยอมพร+อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต+อง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผู+ประกอบพาณิชย
กิจมิได+เป.นเจ+าบ+าน ) 

๔) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใช+ประกอบ
พาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ
บริเวณใกล+เคียงโดยสังเขปพร+อม
ลงนามรับรองเอกสาร 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถ+าม)ี พร+อม
ปJดอากรแสตมปK ๑๐ บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู+รับมอบอํานาจ (ถ+ามี) พร+อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต+อง 

กรมการ
ปกครอง 

๐ ๑ ฉบับ - 

๗) สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให+เป.นผู+จําหน�ายหรือให+
เช�าสินค+าดังกล�าวจากเจ+าของ
ลิขสิทธ์ิของสินค+าท่ีขายหรือให+เช�า
หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือหลักฐาน
การซ้ือขายจากต�างประเทศพร+อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต+อง 

- ๐ ๑ ฉบับ (ใช+ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขายหรือ
ให+เช�าแผ�นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน�แผ�นวีดิ
ทัศน�ดีวีดีหรือแผ�นวีดี
ทัศน�ระบบดิจิทัล
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการ
บันเทิง) 

๘) หนังสือช้ีแจงข+อเท็จจริงของ
แหล�งท่ีมาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจ+าหน+าท่ีเพ่ือทําบันทึก
ถ+อยคําเก่ียวกับข+อเท็จจริงของ
แหล�งท่ีมาของเงินทุนพร+อมแสดง
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได+ 

- ๑ ๐ ฉบับ (ใช+ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการค+าอัญ
มณีหรือเครื่องประดับซ่ึง
ประดับด+วยอัญมณ)ี 



 
๑๐. ค�าธรรมเนียม      

ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)  ๕๐ บาท 
ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)   ๓๐ บาท 

 
๑๑. ช�องทางการร+องเรียน 

ถ+าการบริการไม�เป.นไปตามข+อตกลงท่ีระบุไว+ข+างต+นสามารถติดต�อเพ่ือร+องเรียนได+ท่ี เทศบาลตําบล
ส�องดาว     

โทร/โทรสาร ๐ – 4278-6068  www.songdaocity.go.th 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู�มือสําหรับประชาชน  : การจดทะเบียนพาณิชย� (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน 
พาณิชย�พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู+ขอจดทะเบียนเป-นบุคคลธรรมดา 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลังเทศบาลตําบลส�องดาว 
 
ช่ือกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย� (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย� 
     พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู+ขอจดทะเบียนเป.นบุคคลธรรมดา 
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให+บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท+องถ่ิน 
     (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
หมวดหมู�ของงานบริการ : จดทะเบียน 
กฎหมายท่ีให+อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข+อง : 
 - พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- กฎกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย�                 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป.นพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม�อยู�ภายใต+บังคับ

ของกฎหมายว�าด+วย ทะเบียนพาณิชย� 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม�อยู�ภายใต+บังคับ

แห�งพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. ๒๔๙๙ 
  - ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องให+ผู+ประกอบพาณิชยกิจต+องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องแต�งต้ังพนักงานเจ+าหน+าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี ๘)                        
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย�แต�งต้ังพนักงานเจ+าหน+าท่ีและนาย
ทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค+าเรื่องกําหนดแบบพิมพ�เพ่ือใช+ในการให+บริการข+อมูลทะเบียนพาณิชย�    
พ.ศ. ๒๕๕๕   

  - ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค+าเรื่องกําหนดแบบพิมพ�พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ช�องทางการให+บริการ  

กองคลังเทศบาลตําบลส�องดาว 
  โทร/โทรสาร ๐๔๒-๗๘๖๒๗๐    
 
  



ระยะเวลาเปRดให+บริการ  : เปJดให+บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว+นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
      ต้ังแต�เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. 
หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข(ถ+ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. ผู+ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงได+จดทะเบียนไว+แล+วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆท่ีได+จดทะเบียนไว+
จะต+องยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา ๓๐ วันนับต้ังแต�วันท่ีได+มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้นๆ  (มาตรา ๑๓) 

๒. ผู+ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย�ด+วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให+ผู+อ่ืนยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได+ 

๓. ให+ผู+ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป.นเจ+าของกิจการเป.นผู+ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

๔. แบบพิมพ�คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได+จากพนักงาน
เจ+าหน+าท่ีหรือดาวน�โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ+าหน+าท่ีตรวจสอบเอกสาร
ครบถ+วนตามท่ีระบุไว+ในคู�มือประชาชนเรียบร+อยแล+วท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม�ครบถ+วนและ/
หรือมีความบกพร�องไม�สมบูรณ�เป.นเหตุให+ไม�สามารถพิจารณาได+เจ+าหน+าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร�องของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต+องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู+ยื่นคําขอจะต+องดําเนินการแก+ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกล�าวมิเช�นนั้นจะถือว�าผู+ยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดย
เจ+าหน+าท่ีและผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล�าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร�อง
ดังกล�าวให+ผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจไว+เป.นหลักฐาน 

๑๒. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให+บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/
แจ+งผล 

๓๐ นาที กองคลัง - 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ+าหน+าท่ีการเงินรับชําระ
ค�าธรรมเนียม 

๕ นาที กองคลัง - 

๓) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ+าหน+าท่ี
บันทึกข+อมูลเข+าระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

๑๕ นาที กองคลัง - 

๔) การลงนาม/คณะกรรมการมี
มต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ
ใบทะเบียนพาณิชย�ให+ผู+ยื่นคําขอ 

๑๐ นาที เทศบาลตาํบล
ส�องดาว 

- 



ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๐ นาที 
๑๓. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (พร+อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต+อง) 

๒) สําเนาทะเบียนบ+าน กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (พร+อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต+อง) 

๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู+ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย� (แบ
บทพ.) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค+า 

๑ ๐ ฉบับ - 

๒) หนังสือให+ความยินยอมให+ใช+
สถานท่ีตั้งสํานักงานแห�งใหญ�โดย
ให+เจ+าของร+านหรือเจ+าของ
กรรมสิทธ์ิลงนามและให+มีพยาน
ลงช่ือรับรองอย�างน+อย ๑ คน 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผู+ประกอบพาณิชย
กิจมิได+เป.นเจ+าบ+าน ) 

๓) สําเนาทะเบียนบ+านท่ีแสดงให+เห็น
ว�าผู+ให+ความยินยอมเป.นเจ+าบ+าน
หรือสําเนาสญัญาเช�าโดยมีผู+ให+
ความยินยอมเป.นผู+เช�าหรือ
เอกสารสิทธ์ิอย�างอ่ืนท่ีผู+เป.น
เจ+าของกรรมสิทธ์ิเป.นผู+ให+ความ
ยินยอมพร+อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต+อง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผู+ประกอบ 
พาณิชยกิจมไิด+เป.นเจ+า
บ+าน ) 

๔) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใช+ประกอบ
พาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ
บริเวณใกล+เคียงโดยสังเขปพร+อม
ลงนามรับรองเอกสาร 

- ๑ ๐ ฉบับ - 



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู+ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถ+าม)ี พร+อม
ปJดอากรแสตมปK ๑๐ บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู+รับมอบอํานาจ (ถ+ามี) พร+อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต+อง 

กรมการ
ปกครอง 

๐ ๑ ฉบับ - 

๗) สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให+เป.นผู+จําหน�ายหรือให+
เช�าสินค+าดังกล�าวจากเจ+าของ
ลิขสิทธ์ิของสินค+าท่ีขายหรือให+เช�า
หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือหลักฐาน
การซ้ือขายจากต�างประเทศพร+อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต+อง 

- ๐ ๑ ฉบับ (ใช+ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขายหรือ
ให+เช�าแผ�นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน�แผ�นวีดิ
ทัศน�ดีวีดีหรือแผ�นวีดี
ทัศน�ระบบดิจิทัล
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการ
บันเทิง) 

๘) หนังสือช้ีแจงข+อเท็จจริงของ
แหล�งท่ีมาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจ+าหน+าท่ีเพ่ือทําบันทึก
ถ+อยคําเก่ียวกับข+อเท็จจริงของ
แหล�งท่ีมาของเงินทุนพร+อมแสดง
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได+ 

- ๑ ๐ ฉบับ (ใช+ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการค+าอัญ
มณีหรือเครื่องประดับซ่ึง
ประดับด+วยอัญมณ)ี 

 
ค�าธรรมเนียม      

ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)  ๕๐ บาท 
ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)   ๓๐ บาท 

ช�องทางการร+องเรียน 
ถ+าการบริการไม�เป.นไปตามข+อตกลงท่ีระบุไว+ข+างต+นสามารถติดต�อเพ่ือร+องเรียนได+ท่ี กองคลังเทศบาล
ตําบลส�องดาว 

  โทร/โทรสาร ๐๔๒-๗๘๖๒๗๐    
 

คู�มือสําหรับประชาชน  : การจดทะเบียนพาณิชย� (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย� 
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู+ขอจดทะเบียนเป-นบุคคลธรรมดา 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลังเทศบาลตําบลส�องดาว 



ช่ือกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย� (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. ๒๔๙๙  
     กรณีผู+ขอจดทะเบียนเป.นบุคคลธรรมดา 
หน�วยงานเจ+าของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลส�องดาว 
ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการท่ีให+บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท+องถ่ิน (กระบวนงาน
บริการ 
      ท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
หมวดหมู�ของงานบริการ  :  จดทะเบียน  
กฎหมายท่ีให+อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข+อง : 
 - พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- กฎกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย�                 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป.นพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม�อยู�ภายใต+บังคับ

ของกฎหมายว�าด+วย ทะเบียนพาณิชย� 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม�อยู�ภายใต+บังคับ

แห�งพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. ๒๔๙๙ 
  - ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องให+ผู+ประกอบพาณิชยกิจต+องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องแต�งต้ังพนักงานเจ+าหน+าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี ๘)                        
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย�แต�งต้ังพนักงานเจ+าหน+าท่ีและนาย
ทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค+าเรื่องกําหนดแบบพิมพ�เพ่ือใช+ในการให+บริการข+อมูลทะเบียนพาณิชย�    
พ.ศ. ๒๕๕๕   

  - ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค+าเรื่องกําหนดแบบพิมพ�พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ช�องทางการให+บริการ  

กองคลังเทศบาลตําบลส�องดาว 
โทร/โทรสาร ๐๔๒-๗๘๖๐๖๘ 
  

ระยะเวลาเปRดให+บริการ  : เปJดให+บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว+นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
      ต้ังแต�เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. 
 



หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข(ถ+ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ๑. ผู+ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชย�ไว+ต�อมาได+เลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมดจะโดยเหตุ
ใดก็ตามเช�นขาดทุนไม�ประสงค�จะประกอบการค+าต�อไปเจ+าของสถานท่ีเรียกห+องคืนเพราะหมดสัญญาเช�าหรือ
เลิกห+างหุ+นส�วนบริษัทให+ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต�อพนักงานเจ+าหน+าท่ีภายในกําหนด ๓๐ 
วันนับต้ังแต�วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา ๑๓) 
  ๒. กรณีผู+ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข+องไม�สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด+วยตนเองเช�นวิกลจริต
ตายสาบสูญเป.นต+นให+ผู+ท่ีมีส�วนได+เสียตามกฎหมายเช�นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู+ประกอบพาณิชยกิจนั้นได+โดยให+ผู+มีส�วนได+เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจด
ทะเบียนเลิกพร+อมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีผู+ประกอบพาณิชยกิจไม�สามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได+ด+วย
ตนเองเช�นใบมรณบัตรคําสั่งศาลเป.นต+น 
  ๓. ผู+ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได+ด+วยตนเองหรือจะมอบ
อํานาจให+ผู+อ่ืนยื่นแทนก็ได+ 
  ๔.ให+ผู+ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป.นเจ+าของกิจการหรือผู+มีส�วนได+เสีย (แล+วแต�กรณี) เป.นผู+ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
  ๕. แบบพิมพ�คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได+จากพนักงาน
เจ+าหน+าท่ีหรือดาวน�โหลดจาก www.dbd.go.th 

   หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ+าหน+าท่ีตรวจสอบ
เอกสารครบถ+วนตามท่ีระบุไว+ในคู�มือประชาชนเรียบร+อยแล+วท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม�
ครบถ+วนและ/หรือมีความบกพร�องไม�สมบูรณ�เป.นเหตุให+ไม�สามารถพิจารณาได+เจ+าหน+าท่ีจะจัดทําบันทึกความ
บกพร�องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต+องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู+ยื่นคําขอจะต+องดําเนินการแก+ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกล�าวมิเช�นนั้นจะถือว�าผู+ยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดย
เจ+าหน+าท่ีและผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล�าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร�อง
ดังกล�าวให+ผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจไว+เป.นหลักฐาน 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให+บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ+งผล 
 

๓๐ นาที กองคลัง - 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ+าหน+าท่ีการเงินรับชําระ
ค�าธรรมเนียม 
 

๕ นาที กองคลัง - 



ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให+บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๓) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
เจ+าหน+าท่ีบันทึกข+อมูลเข+าระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 
 

๑๕ นาที กองคลัง - 

๔) การลงนาม/คณะกรรมการมี
มต ิ
 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย�
ให+ผู+ยื่นคําขอ 
 

๑๐ นาที เทศบาลตาํบล
ส�องดาว 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๐ นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (สําเนาบัตรประจําตัว
ของผู+ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทท่ียื่นคํา
ขอแทนพร+อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต+อง) 

 
๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน�วยงานภาครัฐผู+

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย� 
(แบบทพ.) 

อบต.เกะรอ ๑ ๐ ฉบับ - 

๒) ใบทะเบียนพาณิชย� (ฉบับ
จริง) 

อบต.เกะรอ ๑ ๐ ฉบับ - 

๓) สําเนาใบมรณบัตรของผู+
ประกอบพาณิชยกิจ (กรณี
ถึงแก�กรรม) โดยให+ทายาท

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน�วยงานภาครัฐผู+

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ท่ียื่นคําขอเป.นผู+ลงนาม
รับรองสําเนาถูกต+อง 

๔) สําเนาหลักฐานแสดงความ
เป.นทายาทของผู+ลงช่ือแทน
ผู+ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงถึง
แก�กรรมพร+อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต+อง 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถ+าม)ี 
พร+อมปJดอากรแสตมปK ๑๐ 
บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๖) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู+รับมอบ
อํานาจ (ถ+ามี) พร+อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต+อง 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

 
ค�าธรรมเนียม      

ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)  ๕๐ บาท 
ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)   ๓๐ บาท 

ช�องทางการร+องเรียน 
ถ+าการบริการไม�เป.นไปตามข+อตกลงท่ีระบุไว+ข+างต+นสามารถติดต�อเพ่ือร+องเรียนได+ท่ี กองคลังเทศบาล 

ตําบลส�องดาว 
 โทร/โทรสาร ๐๔๒-๗๘๖๒๗๐ 

 
 

 
 

 


