
การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม 

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

สถานที่ใหบริการ  สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

หมายเลขโทรศัพท  0-4382-1354-6  ตอ 116 

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร  

                             ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   60  นาที 

รายการเอกสาร   

1. บัตรประจําตัวประชาชน เอกสารสําเนาอยางละ 1 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบานพรอม เอกสารสําเนา อยางละ 1 ฉบับ 

 - เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

1. คําขอจดทะเบียนพาณชิย (แบบ พท.) เอกสารฉบับจริง 1  

   ฉบับ 

2. หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ  

   โดยใหเจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลงนาม และใหมี  

   พยานลงชื่อรับรองอยางนอย 1 คน เอกสารฉบับจริง 1    

   ฉบับ 

3. สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปน   

   เจาบานหรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผู 

   เชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ ์

   เปนผูใหความยินยอม พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง    

   เอกสารสําเนา 1 ฉบับ 

4. แผนที่แสดงสถานทีซ่ึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที ่
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   สําคัญบริเวณใกลเคียง โดยสังเขป พรอมลงนามรับรอง 

   เอกสาร เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ 

5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป  

   10 บาท เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ 

6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี)  

   พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง เอกสารสําเนา 1 ฉบับ 

7. สําเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนาย  

   หรือใหเชาสินคาดังกลาว จากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาที ่

   ขายหรือใหเชา หรือสําเนาใบเสรจ็รับเงินตามประมวล  

   รัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากตางประเทศ พรอม 

   ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง เอกสารสําเนา 1 ฉบับ 

8. หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุน และ   

    หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน หรืออาจมาพบเจาหนาที ่

   เพื่อทําบันทึกถอยคําเกี่ยวกบัขอเท็จจริงของแหลงที่มาของ    

   เงินทุน พรอมแสดงหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได  

   เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ 

คาธรรมเนียม   - การจดทะเบียน (คําขอละ)  50 บาท 

                       - คัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)    30 บาท 

การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 

ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

สถานที่ใหบริการ  สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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หมายเลขโทรศัพท  0-4382-1354-6 ตอ 116 

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร  

                             ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   60  นาที 

รายการเอกสาร   

- เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

1. บัตรประจําตัวประชาชน เอกสารสําเนาอยางละ 1 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบานพรอม เอกสารสําเนา อยางละ 1 ฉบับ 

 - เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ พท.) เอกสารฉบับจริง 1  

    ฉบับ 

2. หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ  

   โดยใหเจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลงนาม และใหมี 

   พยานลงชื่อรับรองอยางนอย 1 คน เอกสารฉบับจริง 1   

   ฉบับ 

3. สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปน 

   เจาบานหรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอม 

   เปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ที่ผูเปนเจาของ    

   กรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอม พรอมลงนามรับรอง    

   สําเนาถูกตอง เอกสารสําเนา 1 ฉบับ 

4. แผนที่แสดงสถานทีซ่ึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที ่

   สําคัญบริเวณใกลเคียง โดยสังเขป พรอมลงนามรับรอง   

   เอกสาร เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ 
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5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป  

   10 บาท เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ 

6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี)   

   พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

7. ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับจริง) เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ 

คาธรรมเนียม   - คาธรรมเนียม (ครั้งละ)      20 บาท 

                    - คัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)    30 บาท 

การจดทะเบยีนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม 

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

สถานที่ใหบริการ  สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

หมายเลขโทรศัพท  0-4382-1354-6 ตอ 116 

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร  

                             ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   60  นาที 

รายการเอกสาร   

- เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน เอกสารสําเนาอยางละ 1 ฉบับ 

 - เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ พท.) เอกสารฉบับจริง 1  

   ฉบับ 

2. ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับจริง) เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ 

3. สําเนาใบมรณบัตรของผูประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก  

   กรรม) โดยใหทายาทที่ยื่นคําขอเปนผูลงนามรับรองสําเนา 

    ถูกตอง เอกสารสําเนา 1 ฉบับ 

4. สําเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาทของผูลงชื่อแทนผู 
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   ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งถึงแกกรรมพรอมลงนามรับรอง   

   สําเนาถูกตอง เอกสารสําเนา 1 ฉบับ 

5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป  

   10 บาท เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ 

6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี)  

   พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง เอกสารสําเนา 1 ฉบับ 

คาธรรมเนียม   - คาการจดทะเบียน (ครั้งละ)  20 บาท 

- คัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)     30 บาท 

 

 
 

 

 

 

 

คูมือในการบริการประชาชน 
 

 
 

 » การจดทะเบียนพาณิชย « 

 
 

สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ถ.ถีนานนท ต.กาฬสินธุ อ.เมือง  

จ.กาฬสินธุ 46000 
ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 

สํานักการคลัง 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

โทรศัพท 0-4382-1354-6 ตอ 111 
แฟกซ 0-4381-1233 

www.Kalasin-mu.go.th 

 



 


