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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวของ :
1) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
3) พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
4) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : ตําบลทาเทววงษ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนด ฯลฯ 60 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ เทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบั ญญั ติทะเบี ยนพาณิช ย พ.ศ. 2499 และที่ แก ไขเพิ่ มถึ งฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2549) กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการจดทะเบียนพาณิชย โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. เทศบาลตําบลเกาะสีชังประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการกิจการที่ตองจดทะเบียนพาณิชย
2. เทศบาลตําบลเกาะสีชังประชาสัมพันธอัตราคาธรรมเนียมกิจการที่ตองจดทะเบียนพาณิชย
3. ผูประกอบการพาณิชยกิจตองยื่นคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ภายใน 30 วันนับแตวันที่เริ่มตนประกอบพาณิชย
กิจ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือวันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตามแตกรณี
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4. พนักงานเจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชยตรวจคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมเอกสารที่ตองใชและสถานที่ที่
ประกอบพาณิชยกิจ
5. ผูประกอบพาณิชยกิจรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชยและชําระคาธรรมเนียม
6. ผูประกอบพาณิชยกิจตองแสดงใบทะเบียนพาณิชยไว ณ สํานักงานในที่เปดเผย
7. ผูประกอบพาณิชยกิจตองจัดใหมีปายชื่อไวที่หนาสํานักงานใหญและสาขา ใหเขียนเปนอักษรไทยอานไดงายและ
ชัดเจน จะมีอักษรตางประเทศไวดวยก็ได
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน/
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
หนวยงานที่
หมายเหตุ
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร 1.1) กรณีจดทะเบียน
35 นาที กองคลัง เทศบาล
พาณิชย (ตั้งใหม)
ตําบลเกาะสีชัง
ผูป ระกอบพาณิชยกิจตองยื่น
จดทะเบียนพาณิชยตามคํา
ขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
ขอ 1 - 6
1.2) กรณีจดเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนพาณิชย
ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่น
จดทะเบียนพาณิชยตามคํา
ขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
ใหกรอกเฉพาะรายการซึ่ง
ประสงคจะขอเปลี่ยนแปลง
1.3) กรณีจดยกเลิกทะเบียน
พาณิชย
ผูประกอบการพาณิชยกิจ
ตองยื่นจดทะเบียนพาณิชย
ตามคําขอจดทะเบียน (แบบ
ทพ.) ใหกรอกเฉพาะรายการ
ในขอ 1 ขอ 2 และขอ 5
และลงลายมือชื่อผูประกอบ
พาณิชยกิจ พรอมแนบ
เอกสารที่ตองใช ยื่นตอ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

พนักงานเจาหนาที่/นาย
ทะเบียนพาณิชย
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่/นาย
ทะเบียนพาณิชยตรวจ
รายการตามคําขอจด
ทะเบียน (แบบ ทพ.)
เอกสารที่ใช และสถานที่ที่
ประกอบพาณิชยกิจ
3) การลงนาม
ผูป ระกอบพาณิชยกิจรับ
ใบสําคัญทะเบียนพาณิชย
และชําระคาธรรมเนียม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

15 นาที

กองคลัง เทศบาล
ตําบลเกาะสีชัง

-

10 นาที

กองคลัง เทศบาล
ตําบลเกาะสีชัง

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
1
ประชาชนของ
เจาของหรือ
ผูจัดการ
ทะเบียนบานของ
1
2) เจาของหรือ
ผูจัดการ
3) ทะเบียนบานที่
1
แสดงใหเห็นวา
ผูใหความยินยอม
เปนเจาบาน หรือ

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ชุด

-
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
ผูขอเลขบาน หรือ
สัญญาเชา โดยมี
ผูใหความยินยอม
เปนผูเชา หรือ
เอกสิทธิ์อยางอื่น
ที่ผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความยินยอม
(กรณีเชาชวงตอง
แนบสัญญาเชา
ชวงโดยมีคํา
ยินยอมของผูให
เชาเดิม)
แผนที่แสดงที่ตั้ง
1
สํานักงานใหญ
และสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกลเคียง
โดยสังเขป
หนังสือมอบ
1
อํานาจกรณีให
ผูอื่นทําการแทน
และบัตร
ประจําตัว
ประชาชนผูรับ
มอบอํานาจ

2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

ชุด

-

1

ชุด

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) จดทะเบียนพาณิชย (จดตั้งใหม)
2) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
3) จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ
4) ขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย
5) ขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับทะเบียน
6) ขอใหเจาหนาที่รับรองสําเนาเอกสาร

อัตราคาธรรมเนียม
ครั้งละ 50 บาท
ครั้งละ 30 บาท
ครั้งละ 20 บาท
ฉบับละ 30 บาท
ครั้งละ 20 บาท
ฉบับละ 30 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เลขที่ 70 ม.5 ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โทร. 0 3821 6224
2) เว็บไซต www.kohsichang.go.th
3) ศูนยดํารงธรรม เทศบาลตําบลเกาะสีชัง โทร. 0 3821 6141
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
2) คํารอง
3) หนังสือมอบอํานาจ
4) เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

26/04/2564
คูมือสําหรับประชาชนอยูระหวาง
การจัดทํา/แกไข (User)
วรรณี ถนอมศิริและมาฆะ วีระจิตต
-

