
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 

*************************************************************************************** 

1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน 

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฏกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499 

2) พ.ร.ฎ.ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) 
พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) 
พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและ
นายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553 
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ.2555 



9) ค าส่ังส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ 
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี 
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
    จ ำนวนค ำขอที่มำกทีสุ่ด 0 
    จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 01 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
      1) สถำนที่ให้บริกำร ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์       
          โทรศัพท์ 044-561399 ,โทรสาร 044-561399 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
          ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่
เวลา 08.30-16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง) 
   หมำยเหตุ - 
12. หลักเกณฑ์ วิธกีำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเร่ิม
ประกอบกิจการ (มาตรา 11) 
  2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้
ผู้อื่นย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 
  3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค า
ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
  4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลด จาก www.dbd.go.th 

 หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติม



โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใน
บันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค่ าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอ
หรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

 13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

 
 

 

 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/ 
หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบ  

 

หมำย
เหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
(รายงานให้ งานสาธารณสุข 
ตรวจสอบสถานท่ี) 

2 วัน เทศบาลต าบล
ผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

 

2 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที เทศบาลต าบล
ผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

 

3 การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบส าคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 

15 นาที เทศบาลต าบล
ผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

 

4 
 

การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียน 

10 นาที เทศบาลต าบล
ผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ. 
ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 
************************************************************************************************** 
1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน   
    บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 
2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้ปังคับของ
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้ปังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 
2555 
8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
10) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริกำร : ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี 
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
    จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
    จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0 
    จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 05 
 



 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
       สถำนที่ให้บริกำร ส านักงานเทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
       โทรศัพท์, โทรสาร 044-756477 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
       ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30-  
       16:30 น.  (ไม่มีพักเที่ยง) 
       หมำยเหตุ - 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้อง
ยื่นค าขอทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ. หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลด จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ :  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ:/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้ าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ใด้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น 
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

ส่วนงำน/ 
หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบ  

 

หมำย
เหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
(รายงานให้ งานสาธารณสุข 
ตรวจสอบสถานท่ี) 

2 วัน เทศบาลต าบล
ผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

 

2 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที เทศบาลต าบล
ผักไหม 

 

http://www.dbd.go.th/


 
 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
  15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ที ่ รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง  1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง  1 ฉบับ (ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 
 
 

อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

3 การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบส าคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 

15 นาที เทศบาลต าบล
ผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

 

4 
 

การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค า
ขอ 

10 นาที เทศบาลต าบล
ผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

 



 15.2) เอกสำรอ่ืนๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2 (ต้นฉบับ) หนังสือให้
ความยินยอมให้ใช้
สถานที่ตั้งส านักงาน
แห้งใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลง
นามและให้มีพยาน
ลงชื่อรับรองอย่าง
น้อย 1 คน 

- 1 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็น
เจ้าบ้าน) 

3 ส าเนาทะเบียนบ้านที่
แสดงให้เห็นว่าผู้ให้
ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือส าเนา
สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้
ความยินยอมเป็นผู้
เช่าหรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์
เป็นผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็น
เจ้าบ้าน) 

4 แผนที่แสดงสถานที่
ซึ่งใช้ประกอบ
พาณิชยกิจและ
สถานที่ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป
พร้อมลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5 หนังสือมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

6 ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจ(ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

7 ใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ  

 
 
16. ค่ำธรรมเนียม 
  1) ค่ำธรรมเนียม (ครั้งละ) 
  ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  หมำยเหตุ -  

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
  ค่ำธรรมเนียม 30 บำท 
  หมำยเหตุ – 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
  หมำยเหตุ (หมู่ 1 ต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110/โทร 044-561399 / 
โทรสาร 044-561399  เวป็ไซต์ http://www.phakmai.go.th/ 
  
 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 1) คู่มือการกรอกเอกสาร  
  - 
 
19. หมำยเหตุ 
 - 
 

วันที่พิมพ์ 12/5/64 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็ปไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลผักไหม 
อนุมัติโดย นายสุรวิทย์   ฉลาดมาก 
เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลผักไหม 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียน 
พำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 
************************************************************************************************** 
1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
     (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
1)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
2)  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 
2555 
3)  ปะกาศกระทวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 
5)  กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 
2499 
6) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพณิชย์ ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
10)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 
2553 
11) พ.รฎ.ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี 
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 
 
 
 
 
 



9. ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

       จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0 
  จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 09 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักงานเทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
  โทรศัพท์, โทรสาร 044-756477 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
  ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)  
  ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. 
  (ไม่มีพักเท่ียง) 
  หมำยเหตุ - 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม
เช่นทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้น  
ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิก 
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)  
 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่น วิกลจริต ตาย
สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจด
ทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วย
ตนเองเช่น ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 
 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่น
ยื่นแทนก็ได้ 
 
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลด จาก www.dbd.go.th 
 
 
 
 
 
 

http://www.dbd.go.th/


หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้ าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ไดร้ับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

 
 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/ 
หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบ  

 

หมำย
เหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30  นาที เทศบาลต าบล
ผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

- 

2 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที เทศบาลต าบล
ผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

- 

3 การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบส าคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 

15 นาที เทศบาลต าบล
ผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

- 

4 
 

การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/เก็บใบทะเบียน
พาณิชย์ฉบับจริง 

10 นาที เทศบาลต าบล
ผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

- 



14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
  15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ที ่ รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจหรือ
ทายาทท่ียื่นค าขอ
แทนพร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 
 
 
 15.2) เอกสำรอ่ืนๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2 ใบทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับจริง) 

- 1 0 ฉบบั - 

3 ส าเนาใบมรณะบัตร
ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ (กรณีถึง
แก่กรรม) โดยให้
ทายาทท่ียื่นค าขอ
เป็นผู้ลงนามรับรอง
ส าเนา 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 
 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

4 ส าเนาหลักฐานแสดง
ความเป็นทายาทของ
ผู้ลงชื่อแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจ
ซึ่งถึงแก่กรรมพร้อม
ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5 หนังสือมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6 ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
  1) ค่ำธรรมเนียม (ครั้งละ) 
  ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  หมำยเหตุ -  

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
  ค่ำธรรมเนียม 30 บำท 
  หมำยเหตุ – 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
  หมำยเหตุ (หมู่ 1 ต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110/โทร 044-561399 / 
โทรสาร 044-561399  เวป็ไซต์ http://www.phakmai.go.th/ 
 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 1) คู่มือการกรอกเอกสาร  
  - 
 
19. หมำยเหตุ 
 - 
 
 

วันที่พิมพ์ 12/5/64 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็ปไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลผักไหม 
อนุมัติโดย นายสุรวิทย์   ฉลาดมาก 
เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลผักไหม 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
************************************************************************************************** 

1. ชื่อกระบวนงำน : การรับช าระภาษีป้าย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง 

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

     1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 

7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ - 

    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

  จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

  จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0 

  จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0 

10. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
     1) สถำนที่ให้บริกำร ทีส่ านักงานเทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์       
          โทรศัพท ์044-561399 ,โทรสาร 044-561399 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
          ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา   
  08.30-16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) 
  หมำยเหตุ - 

11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

  ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ช าระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณา
การค้าหรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
 
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 



3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 
6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษี
และเงินเพ่ิม 
 
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 
วันนับแต่ ได้รับแจ้งการประเมินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาชีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) 
ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร 

1 วัน เทศบาลต าบล
ผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

(1 ระยะเวลา : 1 วัน 
(ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ 
เทศบาลต าบลผักไหม  
 

2) การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบ
รายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี 

30 วัน เทศบาลต าบล
ผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

(1 ระยะเวลา : ภายใน 
30 วัน จากวันที่ยื่น
แสดงรายการป้าย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ 
เทศบาลต าบลผักไหม 

3) การพิจารณา เจ้าของป้ายช าระภาษี 15 วัน เทศบาลต าบล
ผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

(1. ระยะเวลา : 15 
วันนับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณีช าระ
เกิน 15 วันจะต้อง
ช าระเงินเพิ่มตามอัตรา
ที่กฎหมายก าหนด) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ 
เทศบาลต าบลผักไหม 

 
 
 
 
 
 
 



13. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
  14.1) เอกสำรยินยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐ 
 
ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตร
ที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2 ทะเบียนบ้านพร้อม 
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3 แผนผังแสดงสถาน
ที่ตั้งหรือแสดงป้าย 
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ป้ายวันเดือนปีที่
ติดตั้งหรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4 หลักฐานการ
ประกอบกจิการเช้น
ส าเนาใบทะเบียน
การค้า 
ส าเนาทะเบียน
พาณิชย์ 
ส าเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5 หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6 ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
ภาษีป้าย (ถ้ามี) 

- 0 1 ชุด - 

7 หนังสือมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ชุด - 

 



  14.2) เอกสำรอ่ืนๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 
 
15. ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
  หมำยเหตุ (หมู่ 1 ต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110/โทร 044-561399 / 
โทรสาร 044-561399  เวป็ไซต์ http://www.phakmai.go.th/ 
 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 1) แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  
  2) แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)  
  - 
 
18. หมำยเหตุ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 12/5/64 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็ปไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลผักไหม 
อนุมัติโดย นายสุรวิทย์   ฉลาดมาก 
เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลผักไหม 



คู่มือส ำหรับประชำชน :กำรรับช ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
************************************************************************************************** 

๑.ชื่อกระบวนงำน : การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

๒.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

๔.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 

๕.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือเกี่ยวข้อง 

  ๑ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 

๖.ระดับผลกำรกระทบ: บริการทั่วไป 

๗.พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 

8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ-ระยะที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนดฯลฯ 

๐วัน 

๙.ข้อมูลสถิติ 

  จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0 

  จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 

  จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

      1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักงานเทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์       
          โทรศัพท์, โทรสาร 044-561399 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
          ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่   
   เวลา 08.30-16:30 น.  
  (ไม่มีพักเท่ียง) 
 

 
 
 



๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรพิจำรณำอนุญำต 

  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

  ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน 

และวิธีการเสียภาษีประกาศบัญชีรายการที่ดิน แสดงประเภท จ านวน และขนาด 

  ๓. ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษี และรายละเอียดที่จ าเป็น ก่อนวันที่ ๑ ก.พ.ของทุกปี 

  4. ผู้เสียภาษีรับแจ้ง 

  ๕. กรณีพอใจการประเมิน 

   ๑) ประชาชนเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 

   ๒) ประชาชนเสียภาษีหลังเดือนเมษายนโดย อปท. แจ้งเตือน 

    - เสียก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ ๒๕ 

    - เสียภายในก าหนดหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ ๕o 

    - เสียเกินก าหนดในหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับ ๑ เท่าของค่าภาษี 

- เสียเพ่ิมอีกร้อยละ ๑ ต่อเดือนของภาษีค้าง 

(ไม่เสียภาษีภายใน ๙๐ วัน อปท. มีอ านาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) 

  ๖. กรณีไม่พอใจการประเมิน ยื่นคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน 

  - ผู้บริหารเห็นด้วย แจ้งผู้เสียภาษีเพ่ือช าระภาษีหรือให้มารับเงินคืน  
(กรณีได้ช าระเงินแล้ว) ภายใน ๑๕ วัน 

  - ผู้บริหารไม่เห็นด้วย ผู้เสียภาษีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 

๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง 

  - ผู้เสียภาษีเห็นด้วยด าเนินการช าระภาษี 

  - ผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลภายใน ๓0 วัน นับแต่ได้รับค าวินิจฉัย 

  ๗. อปท.ส่งข้อมูลการจัดเก็บจ านวนภาษีท่ีจัดเก็บ จ านวนภาษีท่ีจัดเก็บ มูลค่าท่ีดินและสิ่งปลูก 

สร้าง 

 

๑3.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

1.บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
 
 



๑๔.ค่ำธรรมเนียม 
  ๑. เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด ๑.๑๕% 
ส าหรับการใช้ที่ดินเพ่ือท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และกิจการอ่ืนตามที่ประกาศ 
ก าหนด 
   - มูลค่า ๐-๗๕ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.0๑% 
   - มูลค่า ๗๕-๑๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๓% 
   - มูลค่า ๑๐๐-๕๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ..๕% 
   - มูลค่า ๕๐๐-๑,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๑.0๗% 
   - มูลค่าเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี .๑๐% 
  ยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา ส าหรับมูลค่าที่ดิน ๕- ล้านบาทแรก พร้อมทั้งยกเว้นการจัดเก็บ 
ภาษีกับบุคคลธรรมดาใน ๓ ปีแรกท่ีกฎหมายบังคับใช้ 
  ๒. ที่พักอำศัย เพดานภาษีสูงสุด ๐.๓% 
  กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียน 
บ้าน 
   - มูลค่าไม่ถึง ๒๕ ล้านบาท อัตราภาษี ๑.๐๓% 
   - มูลค่า ๒๕-๕0 ล้านบาท อัตราภาษี ..0๕% 
   - มูลค่า ๕0 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี ๑.๑๐% 
  กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียน 
   - มูลค่าไม่ถึง ๔0 ล้านบาท อัตราภาษี ..06% 
   - มูลค่า ๔๐-๖๕ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๓% 
   - มูลค่า ๖๕-๙๐ ล้านบาท อัตราภาษี ..๕% 
   - มูลค่า ๙๐ ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี ..๑๐% 
  กรณีบ้านหลังอ่ืน ๆ 
   - มูลค่าไม่ถึง ๕0 ล้านบาท อัตราภาษี ๑.0๒% 
   - มูลค่า ๕๐-๗๕ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๓% 
  - มูลค่า ๗๕-๑๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ...๕% 
   - มูลค่า ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี ๑.๑๐% 
  กรณีบ้านหลังหลักที่เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน (เจ้าของบ้านอาศัยอยู่เอง) ได้รับการ 
ยกเว้นภาษี ๕- ล้านบาทแรก ส่วนกรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว (บ้านเจ้าของอยู่เองบนที่ดิน 
เช่า) จะได้รับการยกเว้นภาษี ๑๐ ล้านบาทแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ๓. กลุ่มพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม เพดานภาษีสูงสุด ๑.๒% 
   - มูลค่า ๐๕0 ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๓% 
   - มูลค่า ๕๐-๒๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๔% 
   - มูลค่า ๒๐๐-๑,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ..๕% 
   - มูลค่า ๑,๐๐๐-๕,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี .๖% 
   - มูลค่าเกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ..๗% 
   - ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไมได้ท าประโยซน์ เพดานภาษีสูงสุด ๑.๒9 แต่จะเพ่ิมเพดานเป็น ๓% 
เมื่อปล่อยรกร้างว่างเปล่า ติดต่อกัน ๓ ปี 
หมายถึงท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร หรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า 
   - มูลค่า ๐๕๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๓% 

- มูลค่า ๕๐-๒๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี  ๔% 
- มูลค่า ๒๐๐-๑,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษ ี๕% 
- มูลค่า ๑,๐๐๐-๕,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี 0.5% 
- มูลค่าเกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๗% 

  นอกจากนี้ หากปล่อยรกร้าง เป็นเวลา ๓ ปีติดตอ่กัน จะถกูเก็บภาษีเพ่ิมอีก ๑.๓% ในปีที่ ๔ 
และถูกเก็บเพ่ิมขึ้น 0.๓9 ทุก ๆ ๓ ปี หากยังไม่ได้มีการน ามาท าประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน ๓% 
  ทั้งนี้ อัตราการเก็บภาษีตามมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าว จะบังคับใช้ใน 6 ปีแรก (๒๕'๖๓- 
๒๕๖๔) ส่วนปีต่อไปจะพิจารณาเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกที 
 
๑๔.ช่องทำงกำรร้องเรียน 
๑) ช่องทางการร้องเรียน กองคลัง เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
โทรศัพท์ 044-561399 
 
หมายเหตุ - 
 
 
 
 
 

 

 

วันที่พิมพ์ 12/5/64 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็ปไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลผักไหม 
อนุมัติโดย นายสุรวิทย์   ฉลาดมาก 
เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลผักไหม 


