
แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 
การรับจดทะเบียนพาณิชย 

กองคลงั  เทศบาลตําบลชะเมา 
 

การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) กรณีบุคคลธรรมดา 
 

1. ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระยะเวลา ใชระยะเวลาท้ังสิ้น   ไมเกิน   2 วันทําการ (นับเวลาในวันปฏิบัติราชการ)  

3. หลักฐานประกอบ 
1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ )  จํานวน 1 ฉบับ 

2. สําเนาบัตรประจําตัวผูประกอบพาณิชยกิจ  พรอมรับรองสําเนา จํานวน  1   ฉบับ 

3. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ พรอมรับรองสําเนา จํานวน   1  ฉบับ 

4. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน  ตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

   4.1  หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีทีตั้งสํานักงานแหงใหญ จํานวน ๑ ฉบับ 
   4.2  สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบานหรือสําเนาสัญญาเชา   
          โดยมีผูใหความ ยินยอมเปนผูใหเชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปน 
          ผูใหความยินยอม พรอมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

4.3 แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป   
จํานวน ๑ ฉบับ 

5.  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ติดอากรแสตมป  10  บาท 
6.  สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ (ถามี) พรอมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
7.  กรณีประกอบพาณิชยกิจหรือใหเชา แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดีทัศน หรือแผนวีดิทัศน 
     ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง  ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองใหเปน 
     ผูจําหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาท่ีขายหรือใหเชาหรือสําเนา  
     ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซ้ือขายจากตางประเทศ 

เจาหนาท่ีตรวจเอกสาร /ออกเลขรับคําขอ     
ระยะเวลา  ๕  นาที 

ผูขอจดยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย 
(แบบทพ.)  

เสนอนายทะเบียนลงนาม  
ระยะเวลา 1 วัน 

เสนอเอกสารไปงานนิติการตรวจสอบ           
ระยะเวลา 1 วัน 

จัดทําทะเบียนพาณิชย/สําเนาเอกสาร          
ระยะเวลา  ๕  นาที 

แจงผูยื่นคําขอรับทะเบียนพาณิชย 
ชําระคาธรรมเนียม/ใบเสร็จรับเงิน               

ระยะเวลา 5 นาที 
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   8.  กรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณี  หรือเครื่องประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณีใหตรวจสอบและ 
        เรียบรอยหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน  โดยเชิญผูประกอบพาณิชยกิจมาใหขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของ 
        เงินทุน หรือชี้แจงเปนหนังสือพรอมแนบหลักฐานดังกลาวแทนก็ได 

4. สถานท่ี/หนวยงานรับผิดชอบ 
กองคลัง  เทศบาลตําบลชะเมา  โทรศัพท 075-845135  
โทรสาร  : 075-845134  www.chamao.go.th 

5. ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการวันจันทร-วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนชวงพักเท่ียง) 

6.  คาธรรมเนียม    
ใบทะเบียนพาณิชย ฉบับละ 50 บาท 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 
การรับจดทะเบียนพาณิชย 

กองคลงั  เทศบาลตําบลชะเมา 
 

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน  (กรณีบุคคลธรรมดา) 
 

1. ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ระยะเวลา ใชระยะเวลาท้ังสิ้น   ไมเกิน   2 วันทําการ (นับเวลาในวันปฏิบัติราชการ) 

3. หลักฐานประกอบ 
1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ )   จํานวน 1  ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวผูประกอบพาณิชยกิจ พรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ  พรอมรับรองสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
4. สําเนาหลักฐานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ  (ใชในกรณีแกไขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ)  ไดแก 

4.1 หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีทีตั้งสํานักงานแหงใหญ จํานวน ๑ ฉบับ 
4.2 สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบานหรือสําเนาสัญญาเชา โดยมี 
      ผูใหความยินยอมเปนผูใหเชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความ 
      ยินยอม จํานวน ๑ ชุด 
4.3 แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป  

จํานวน ๑ ชุด 
 5.  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ติดอากรแสตมป  10  บาท 
 6.  สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
 7.  ใบทะเบียนพาณิชยฉบับจริง 

4. สถานท่ี/หนวยงานรับผิดชอบ 
กองคลัง  เทศบาลตําบลชะเมา  โทรศัพท 075-845135  
โทรสาร  : 075-845134   www.chamao.go.th 

เจาหนาท่ีตรวจเอกสาร /ออกเลขรับคําขอ     
ระยะเวลา  ๕  นาที 

ผูขอจดยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย 
(แบบทพ.)  

เสนอนายทะเบียนลงนาม  
ระยะเวลา 1 วัน 

เสนอเอกสารไปงานนิติการตรวจสอบ           
ระยะเวลา 1 วัน 

จัดทําทะเบียนพาณิชย/สําเนาเอกสาร          
ระยะเวลา  ๕  นาที 

แจงผูยื่นคําขอรับทะเบียนพาณิชย 
ชําระคาธรรมเนียม/ใบเสร็จรับเงิน               

ระยะเวลา 5 นาที 
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5. ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการวันจันทร-วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนชวงพักเท่ียง) 

6.  คาธรรมเนียม   20   บาท  
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 
การรับจดทะเบียนพาณิชย 

กองคลงั  เทศบาลตําบลชะเมา 
 

การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (กรณีบุคคลธรรมดา) 

1. ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระยะเวลา ใชระยะเวลาท้ังสิ้น   ไมเกิน   2 วันทําการ (นับเวลาในวันปฏิบัติราชการ) 

3. หลักฐานประกอบ 
1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ )  จํานวน 1  ฉบับ 

2. สําเนาบัตรประจําตัวผูประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทท่ียื่นคําขอแทน พรอมรับรองสําเนา จํานวน 1  ฉบับ 

3. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ พรอมรับรองสําเนา จํานวน 1  ฉบับ 

4. สําเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาทของผูลงชื่อแทนผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงถึงแกกรรม 

5.  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ติดอากรแสตมป  10  บาท 
6.  สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
7.  ใบทะเบียนพาณิชยฉบับจริง 

4. สถานท่ี/หนวยงานรับผิดชอบ 
กองคลัง  เทศบาลตําบลชะเมา  โทรศัพท 075-845135  
โทรสาร  : 075-845134   www.chamao.go.th 

5. ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการวันจันทร-วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนชวงพักเท่ียง) 

6.  คาธรรมเนียม   
คาธรรมเนียม  20  บาท

เจาหนาท่ีตรวจเอกสาร /ออกเลขรับคําขอ     
ระยะเวลา  ๕  นาที 

ผูขอจดยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย 
(แบบ ทพ.)  

เสนอนายทะเบียนลงนาม  
ระยะเวลา 1 วัน 

เสนอเอกสารไปงานนิติการตรวจสอบ           
ระยะเวลา 1 วัน 

จัดทําทะเบียนพาณิชย/สําเนาเอกสาร          
ระยะเวลา  ๕  นาที 

ชําระคาธรรมเนียม/ใบเสร็จรับเงิน               
ระยะเวลา 5 นาที 
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