
 

 

  กรมพัฒนาธุ ร กิ จการค้ า ไ ด้ ถ่ า ย โอนภารกิ จ งาน                   

จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์                 

พ.ศ. 2499 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแต่

เดือน มกราคม 2554 เป็นต้นไป โดยให้เทศบาล รับจดทะเบียนใน

เขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ประกอบการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์  ประหยัดเวลา 

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผู้ประกอบการสามารถน า

หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ไปใช้การท าธุรกรรมได้   

  เทศบาลต าบลพระซอง  ได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบ

พาณิชยกิจ โดยสามารถมาจดทะเบียนพาณิชย์ได้  ณ  ส านักปลัด  

ส านักงานเทศบาลต าบลพระซอง  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

 

 

  ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา

คนเดียวหรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือ นิติบุคคล

รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตั้ง

ส านักงานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอัน

เป็นพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

                    

1. การท าโรงสีข้าวและการท าโรงเลื่อยท่ีใช้เครื่องจักร 

2. การขายสินค้ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งเป็นเ งิน ตั้ งแต่                
20 บาท ข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวม
ทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาท ข้ึนไป 

3. การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งท าการเกี่ยวกับ
สินค้ามีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป 

4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้า
ที่ผลิตได้ 

5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือ               
เรือยนต์ประจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดย
รถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขาย  
ทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับ          
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือ
ขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรงรับ
จ าน าและการท าโรงแรม  

6. การขาย การผลิตหรือให้ เ ช่า แผนซีดี  แถบบันทึก               
วีดิทัศน์ แผ่นซีดิทัศน์ ดีวีดี หรือ แผนวีดีทัศน์ระบบ            
ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
8. การซื้ อข ายสิ นค้ าห รื อบริ ก า ร โ ดยวิ ธี ก า ร ใ ช้สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
9. การบริการอินเทอร์เน็ต  
10. การให้เช่าพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   
11. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ

บริการโดยวิธีการใช้สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 

12. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 
13. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
14. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
15. การให้บริการตู้เพลง 
16. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจาก

งาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จาก
งาช้าง 

 
 

 
จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน 

3) ทะเบียนบ้าน 

4) กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสาร
เพิ่มเติม ดังนี้ 

 หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานท่ี 

 ทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ 

 ส าเนาสัญญาเช่า 

 บัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ี 

 ทะเบียนบ้านเจ้าของสถานท่ี 

5) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์             

10 บาท 

 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบ
บันทึก วีดิทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์
ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ต้องมีส าเนา
หนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่าย
หรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธิ์  

7) กรณี จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ต้ อ งมี 
แบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย แบบ ทพ. 
 
 

 

 

ความเป็นมา 

ผู้มหีน้าทีจ่ดทะเบียน

พาณชิย์ 

กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ 

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 



 

จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน 

3) ทะเบียนบ้าน 

4) กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ต้องแนบ
เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานท่ี 

 ทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ 

 ส าเนาสัญญาเช่า 

 บัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ี 

 ทะเบียนบ้านเจ้าของสถานท่ี 

5) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์             

10 บาท 

 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ 

6) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 
 

จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน 

3) ทะเบียนบ้าน 

4) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 
5) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจถึงแก่กรรม 

 ส าเนาใบมรณบัตร 

 ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท 

6) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์             
10 บาท 

 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ 

                                 อัตราค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ เรียกเก็บ 50 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ 

20 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ               

20 บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ            

30 บาท 

5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสาร เกี่ยวกับการจด

ทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง             

เรียกเก็บครั้งละ 20 บาท 

6. ค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสาร

เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์  เรียกเก็บ ฉบับละ                  

30 บาท 

บทก าหนดโทษ 
 

1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียนพาณิชย์  ภายใน                

30 วัน แสดงรายการเท็จ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนพาณิชย์อันเป็น

ความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท 

2. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย แต่ไม่ยื่นค าร้องขอใบแทน 

ภายใน 30 วัน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่

ส านักงานให้เห็นได้ง่าย มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท 

และในกรณีเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน           

20 บาท 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ แล้ว

ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิดต้องระวาง

โทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ 

ทั้งปรับทั้งจ า 

 

เทศบาลต าบลพระซองเทศบาลต าบลพระซอง  

 

                  

 

เทศบาลต าบลพระซอง 
ขอเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจ ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ได้ทุกวัน (เวลาราชการ)   

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลพระซอง 
หากประสงค์ติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อ  
ได้ที่ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลพระซอง 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 4258 – 3130 

   จดทะเบียนพาณิชย์ 


