
ทะเบียนพาณิชย์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนภารกิจงาน   จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน มกราคม 

2554 เป็นต้นไป โดยให้ อบต. รับจดทะเบียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก

ให้กับผู้ประกอบการในการย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

และผู้ประกอบการสามารถน าหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ไปใช้การท าธุรกรรมได้   

  องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ได้เปิดให้บริการแก่  ผู้ประกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมา

จดทะเบียนพาณิชย์ได้  ณ อบต.ทัพเสด็จ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียน 

  ผู้มีหน้าท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) 

หรือ นิติบุคคลรวมท้ังนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ท่ีมาตั้งส านักงานสาขาในประเทศ

ไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชย์  กิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

กิจการค้าที่เป็นพาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  

1. การท าโรงสีข้าวและการท าโรงเลื่อยท่ีใช้เคร่ืองจักร 
2. การขายสินค้ารวมท้ังสิ้นในวันหนึ่งเป็นเงิน ตั้งแต่  20 บาท ขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อ

ขายมคี่ารวมท้ังสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป 
3. การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้ามีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 20 

บาทขึ้นไป 
4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าท่ีผลิตได้ 
5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือ เรือยนต์ประจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การ

ขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขาย  ทอดตลาด การรับซื้อขายท่ีดิน 
การให้กู้ยืมเงิน การรับ   แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน 
การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรงรับจ าน าและการท าโรงแรม  



6. การขาย การผลติหรือให้เช่า แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นซีดิทัศน์ ดีวีดี หรือ แผนวีดี
ทัศน์ระบบ  ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
8. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
9. การบริการอินเทอร์เน็ต  
10. การให้เช่าพ้ืนท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   
11. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต 
12. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 
13. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
14. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
15. การให้บริการตู้เพลง 
16. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง 

และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 

จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) เอกสารที่ใช้ ได้แก ่

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4) กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

• หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานท่ี 

• ส าเนาทะเบียนบ้านหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ 

• ส าเนาสัญญาเช่า 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ี 

• ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานท่ี 



5) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

• หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์   10 บาท 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี 

หรือแผ่นวดีิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง ต้องมีส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ 
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธิ์  

7) กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี แบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย แบบ ทพ. 
 

 
จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 

1.  ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
 2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ต้องแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

• หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานท่ี 

• ส าเนาทะเบียนบ้านหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ 

• ส าเนาสัญญาเช่า 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ี 

• ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานท่ี 
5. กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

a. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์             10 บาท 
b. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

6. ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 
 

 



จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 
5) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจถึงแก่กรรม 

• ส าเนาใบมรณบัตร 

• ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท 
6) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

• หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์             10 บาท 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ 

กิจการเจ้าของคนเดียว/บุคคลธรรมดา 
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่                                   5 นาที 
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง                                5 นาที 
จดทะเบียนเลิก                                          5 นาที 
คณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญ และกิจการร่วมค้า     
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่                                   5 นาที 
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง                                5 นาที 
จดทะเบียนเลิก                                          5 นาที 
การขอรับบริการข้อมูลธุรกิจ 
การขอตรวจดูเอกสาร                                  30 นาที 
ขอให้คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสาร            30 นาที 
ขอออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์                    20 นาที 



 

 

 

 

 



 

อัตราค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ 50 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ 20 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ               20 บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ            30 บาท 

5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

รายหนึ่ง             เรียกเก็บครั้งละ 20 บาท 

6. ค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ 

ฉบับละ                  30 บาท 

 

 

 

บทก าหนดโทษ 

 

1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน                30 วัน                     

แสดงรายการเท็จ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียน

พาณิชย์อันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท 

2. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย แต่ไม่ยื่นค าร้องขอใบแทน ภายใน 30 วัน หรือไม่แสดงใบทะเบียน

พาณิชย์ไว้ท่ีส านักงานให้เห็นได้ง่าย มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และในกรณีเป็นความผิด

ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน           20 บาท 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจท่ีถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ แล้วยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มี

ความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ทั้งปรับท้ังจ า 

 



 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ขอเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจ ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ได้ทุกวัน 

เวลาราชการ ณ  อบต.ทัพเสด็จ 0-3760-9861 

หากประสงค์ติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อ  

ได้ที่ กองคลัง  อบต.ทัพเสด็จ 

หมายเลขโทรศัพท์   0-3760-9861 

 

 

** สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ี  http://www.tapsadet.go.th/news.php?id_type=31 

   จดทะเบียนพาณิชย์ 

 

http://www.tapsadet.go.th/news.php?id_type=31

