
 

 

 

  กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดถายโอนภารกิจงาน                    

จดทะเบียนพาณิชยตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย                 

พ.ศ. 2499 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ ตั้งแต

เดือน มกราคม 2554 เปนตนไป  โดยให อบต. รับจดทะเบียนใน

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ

ผูประกอบการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย  ประหยัดเวลา 

ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง  และผูประกอบการสามารถนํา

หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยไปใชการทําธุรกรรมได   

  องคการบริหารสวนตําบล นาโพธ์ิ ไดเปดให บริการแก        

ผูประกอบ พาณิชยกิจ โดยสามารถ มาจดทะเบียนพาณิชย ได                  

ณ อบต.นาโพธ์ิ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป   

 

 

  ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดา

คนเดียวหรือหลายคน (หางหุนสวนสามัญ) หรือ  นิติบุคคล

รวมท้ังนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ  ท่ีมาตั้ง

สํานักงานสาขาในประเทศไทยซ่ึงประกอบกิจการคาอัน

เปนพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด 

                    

1. การทําโรงสีขาวและการทําโรงเลื่อยท่ีใชเครื่องจักร 
2. การขายสินคารวมท้ังสิ้นในวันหน่ึงเปนเงิน ตั้งแต                

20 บาท ข้ึนไป หรือมีสินคาดังกลาวไวเพ่ือขายมีคารวม
ท้ังสิ้นเปนเงินตั้งแต 500 บาท ข้ึนไป 

3. การเปนนายหนาหรือตัวแทนคาตาง  ซึ่งทําการเก่ียวกับ
สินคามีคารวมท้ังสิ้นเปนเงินตั้งแต 20 บาทข้ึนไป 

4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินคา
ท่ีผลิตได 

5. การขนสงทางทะเล  การขนสงโดยเรือกลไฟ หรือ                
เรือยนตประจําทาง  การขนสงโดยรถไฟ การขนสงโดย
รถราง การขนสงโดยรถยนตประจําทาง การขาย   
ทอดตลาด การรับซื้อขายท่ีดิน การใหกูยืมเงิน การรับ           
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อหรือ
ขายตั๋วเงิน การธนาคาร  การโพยกวน  การทําโรงรับ
จํานําและการทําโรงแรม  

6. การขาย การผลิตหรือใหเชา แผนซีดี แถบบันทึก               
วีดิทัศน แผนซีดิทัศน  ดีวีดี หรือ แผนวีดีทัศนระบบ            
ดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง 

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี 
8. การซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
9. การบริการอินเทอรเน็ต  
10. การใหเชาพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย   
11. การบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือ

บริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบ
อินเทอรเน็ต 

12. การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชอินเทอรเน็ต 
13. การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ 
14. การใหบริการเครื่องเลนเกมส 
15. การใหบริการตูเพลง 
16. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจาก

งาชาง การคาปลีก การคาสงงาชาง และผลิตภัณฑจาก
งาชาง 

 
 
 
 
 

 
 
 

จดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) เอกสารท่ีใช ไดแก 
1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3) สําเนาทะเบียนบาน 

4) กรณีผูประกอบการมิไดเปนเจาบาน ตองแนบเอกสาร
เพ่ิมเติม ดังน้ี 

• หนังสือใหความยินยอมใชสถานท่ี 

• สําเนาทะเบียนบานหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ 

• สําเนาสัญญาเชา 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของสถานท่ี 

• สําเนาทะเบียนบานเจาของสถานท่ี 

5) กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 

• หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป             
10 บาท 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือใหเชา แผนซีดี แถบ
บันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดิทัศน
ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง ตองมีสําเนา
หนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนาย
หรือใหเชา จากเจาของลิขสิทธ์ิ  

7) กรณีจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองมี 
แบบฟอรมเอกสารแนบทาย แบบ ทพ. 

 

 

 

 

ความเปนมา 

ผู้มหีน้าทีจ่ดทะเบียน

 

กิจการคาที่เปนพาณิชยกิจที่ตองจดทะเบียนพาณิชย 

เอกสารที่ตองใชในการจดทะเบียนพาณิชย 



 

จดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลง) เอกสารท่ีใช ไดแก 
1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3) สําเนาทะเบียนบาน 

4) กรณีเปลี่ยนแปลงแกไขท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ ตองแนบ
เอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 

• หนังสือใหความยินยอมใชสถานท่ี 

• สําเนาทะเบียนบานหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ 

• สําเนาสัญญาเชา 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของสถานท่ี 

• สําเนาทะเบียนบานเจาของสถานท่ี 

5) กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 

• หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป             
10 บาท 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

6) ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.0403) 
 

จดทะเบียนพาณิชย (เลิก) เอกสารท่ีใช ไดแก 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3) สําเนาทะเบียนบาน 

4) ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.0403) 
5) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจถึงแกกรรม 

• สําเนาใบมรณบัตร 

• สําเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาท 

6) กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 

• หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป             
10 บาท 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 
1. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บ 50 บาท 

2. คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ 

20 บาท 

3. คาธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ               

20 บาท 

4. คาธรรมเนียมการขอใหออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ            

30 บาท 

5. คาธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเก่ียวกับการจด

ทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจรายหน่ึง             

เรียกเก็บครั้งละ 20 บาท 

6. คาธรรมเนียมการคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสาร

เก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บ ฉบับละ                  

30 บาท 

บทกําหนดโทษ 
 

1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไมจดทะเบียนพาณิชย ภายใน                

30 วัน แสดงรายการเท็จ มีความผิดตองระวางโทษปรับ 

ไมเกิน 2,000 บาท กรณีไมจดทะเบียนพาณิชยอันเปน

ความผิดตอเน่ือง ปรับอีกวันละไมเกิน 100 บาท 

2. ใบทะเบียนพาณิชยสูญหาย แตไมยื่นคํารองขอใบแทน 

ภายใน 30 วัน หรือไมแสดงใบทะเบียนพาณิชยไวท่ี

สํานักงานใหเห็นไดงาย มีความผิดปรับไมเกิน 200 บาท  

และในกรณีเปนความผิดตอเน่ือง ปรับอีกวันละไมเกิน           

20 บาท 

3. ผูประกอบพาณิชยกิจท่ีถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย แลว

ยังฝาฝนประกอบพาณิชยกิจตอไป มีความผิดตองระวาง

โทษ ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ 

ท้ังปรับท้ังจํา 

องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์นาโพธิ์   

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
ขอเชิญผูประกอบพาณิชยกิจ ข้ึนทะเบียน

พาณิชยไดทุกวัน เวลาราชการ ณ  อบต.นาโพธิ์ 
หากประสงคติดตอสอบถาม สามารถติดตอ  

ไดที่ กองคลัง  อบต.นาโพธิ ์
หมายเลขโทรศัพท 044-666-646 

 

   จดทะเบียนพาณิชย 


