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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (จัดตั้งใหม)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : การจดทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการเทศบาล : กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ติดตอดวยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (กองคลัง) ถ.วงษโต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
เบอรโทรติดตอ 056-412427
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมมีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นจดทะเบียนแทนก็ได
2. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
3. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร

10 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่จัดเก็บรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที

ประเภทขั้นตอน

นายทะเบียนจดทะเบียน/
เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
3)
ระบบ
การลงนาม
นายทะเบียนตรวจเอกสาร
4)
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
การพิจารณา

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

หมายเหตุ

เทศบาลเมืองชัยนาท

กองคลัง

เทศบาลเมืองชัยนาท

10 นาที

กองคลัง

เทศบาลเมืองชัยนาท

5 นาที

กองคลัง

เทศบาลเมืองชัยนาท

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
- ผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1)
ประชาชน
ทะเบียนบาน
กรมการปกครอง
2)
พรอมสําเนา
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
คําขอจดทะเบียน
1)
พาณิชย (แบบ
1
ทพ.)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนังสือใหความ
ยินยอมใหใช
สถานที่ตั้ง
สํานักงานแหง
ใหญโดยให
เจาของรานหรือ
เจาของกรรมสิทธิ์
ลงนามและใหมี
พยานลงชื่อ
รับรองอยางนอย
1 คน
สําเนาทะเบียน
บานที่แสดงให
เห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจา
บานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมี
ผูใหความยินยอม
เปนผูเชาหรือ
เอกสารสิทธิ์อยาง
อื่นที่ผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความยินยอม
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช
ประกอบพาณิช
1
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกลเคียง
โดยสังเขป
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
1
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัวของ
ผูรับมอบอํานาจ กรมการปกครอง
(ถามี)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สํานักงานแหงใหญ

1

ฉบับ

ฉบับ

ฉบับ

1

ฉบับ

(กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปน
เจาของบาน)
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16. คาธรรมเนียม
- จดทะเบียนจัดตั้งใหม 50 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน : กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท 056 - 412427
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

25/3/2563
กองคลัง (นางสุพิชชา เอี่ยมงาม)
-
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลง)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:การจดทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการเทศบาล: กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ติดตอดวยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (กองคลัง) ถ.วงษโต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
เบอรโทรติดตอ 056-412427
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมมีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นจดทะเบียนแทนก็ได
2. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
3. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร

10 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่จัดเก็บรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที

ประเภทขั้นตอน

นายทะเบียนจดทะเบียน/
เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
3)
ระบบ
การลงนาม
นายทะเบียนตรวจเอกสาร
4)
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
การพิจารณา

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

หมายเหตุ

เทศบาลเมืองชัยนาท

กองคลัง

เทศบาลเมืองชัยนาท

10 นาที

กองคลัง

เทศบาลเมืองชัยนาท

5 นาที

กองคลัง

เทศบาลเมืองชัยนาท

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
- ผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1)
ประชาชน
ทะเบียนบาน
กรมการปกครอง
2)
พรอมสําเนา
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
1)
พาณิชย (แบบ
1
การค
า
ทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจ
2)
พาณิชย
1
การค
า
(ตนฉบับ)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สัญญาหรือ
ขอตกลงแกไข
ของหางหุนสวน
1
สามัญหรือคณะ
บุคคลหรือ
กิจกรรมรวมคา
หนังสือใหความ
ยินยอมใหใช
สถานที่ตั้ง
สํานักงานแหง
ใหญโดยให
เจาของรานหรือ
เจาของกรรมสิทธิ์
ลงนามและใหมี
พยานลงชื่อ
รับรองอยางนอย
1 คน
สําเนาทะเบียน
บานที่แสดงให
เห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจา
บานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมี
ผูใหความยินยอม
เปนผูเชาหรือ
เอกสารสิทธิ์อยาง
อื่นที่ผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความยินยอม
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช
ประกอบพาณิช
1
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกลเคียง
โดยสังเขป
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
1
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

สํานักงานแหงใหญ

1

ฉบับ

ฉบับ

ฉบับ

(กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปน
เจาของบาน)

4/4

ที่
8)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
ประจําตัวของ
ผูรับมอบอํานาจ กรมการปกครอง
(ถามี)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
- เปลี่ยนแปลง 20 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน:กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท 056-412427
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

25/3/2563
กองคลัง (นางสุพิชชา เอี่ยมงาม)
-
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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ยกเลิก)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : การจดทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการเทศบาล : กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ติดตอดวยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (กองคลัง) ถ.วงษโต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
เบอรโทรติดตอ 056-412427
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมมีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นจดทะเบียนแทนก็ได
2. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
3. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร

5 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่จัดเก็บรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที

ประเภทขั้นตอน

นายทะเบียนจดทะเบียน/
เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
3)
ระบบ
การลงนาม
นายทะเบียนตรวจเอกสาร
4)
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
การพิจารณา

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

หมายเหตุ

เทศบาลเมืองชัยนาท

กองคลัง

เทศบาลเมืองชัยนาท

5 นาที

กองคลัง

เทศบาลเมืองชัยนาท

5 นาที

กองคลัง

เทศบาลเมืองชัยนาท

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
- ผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1)
ประชาชน
ทะเบียนบาน
กรมการปกครอง
2)
พรอมสําเนา
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
1)
พาณิชย (แบบ
1
การค
า
ทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจ
2)
พาณิชย
1
การค
า
(ตนฉบับ)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่
3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
ประจําตัวของ
ผูรับมอบอํานาจ กรมการปกครอง
(ถามี)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
- ยกเลิก 20 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน : กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท 056-412427
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

25/3/2563
กองคลัง (นางสุพิชชา เอี่ยมงาม)
-

