
 

 

           กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนภารกิจงาน 

จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย ์พ.ศ.2499  

เป็นต้นไปโดยให้ อบต.รับจดทะเบียนพาณชิยใ์นเขตพืน้ที่รับ 

ผิดชอบเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผูป้ระกอบการ 

ในการย่ืนจดทะเบียนพาณชิย ์ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทาง และผูป้ระกอบการสามารถน าหลักฐานการ 

จดทะเบียนพาณชิยไ์ปใช้ท าธุรกรรมได้ 

         องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้เปิดให้บริการ 

แก่ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจตทะเบียนพา 

ณิชย์ได้ ณ องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร ตั้งแต่บัดนี้ 

เป็นต้นไป 

 

 

       ผู้มหีน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดยีวหรอื

หลายคน(ห้างหุ้นสว่น) หรือนิติบุคคลรวมท้ังนิติบุคคลท่ีต้ังขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศ ที่มาต้ัง  ส านักงานสาขาในประเทศซึ่ง

ประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย์

ก าหนด 

กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้อง 

จดทะเบียนพาณชิย์ 
1.  การท าโรงสขี้าวและการท าโรงเลื่อยท่ีใช้เครื่องจักร 

2. การขายสนิค้ารวมท้ังสิ้นในวันหน่ึงเป็นเงิน ตั้งแต่ 

20  บาทขึ้นไป หรือมสีินค้าดังกลา่วไว้เพื่อขายมคี่ารวมท้ัง 

สิ้นเป็นเงินต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไป 

 

 

3. การเป็นนายหน้าหรอืตัวแทนค้าตา่ง ซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้ารวม 

   ท้ังส้ินเป็นเงินต้ังแต ่ 20  บาทขึ้นไป 

4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสนิค้าที่ผลติได้ 

5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ า

ทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง  การขนส่งโดย

รถยนต์ประจ าทาง  การขายทอดตลาด การรับซื้อขายท่ีดิน การให้

กู้ยืมเงิน การรับแลกเปล่ียนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ

หรือขายต๋ัวเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรงรับจ าน าและ

การท าโรงแรม 

6. การขาย การผลิตหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วิดิทัศน์ แผ่น

ซีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเกี่ยวยกับการ

บันเทิง 

7. ขายอัญมณี หรอืเครื่องประดับซึ่งประดับดว้ยอัญมณี 

8.การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต 

9. การบริการอินเทอรเ์น็ต 

10. การให้เช่าพืน้ท่ีของคอมพิวเตอรแ์มข่่าย 

11. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหริอบริการโดย

วิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต 

12. การให้บรกิารเครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้อินเตอรเ์น็ต 

13.การใหบ้รกิารฟังเพลงและรอ้งเพลงโดยคาราโอเกะ 

14. การให้บรกิารเครื่องเลน่เกมส์ 

15. การใหบ้รกิารตูเ้พลง 

16. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง 

และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 

 

 

 

 จดทะเบียนพาณิชย(์ตัง้ใหม)่เอกสารท่ีใช ้ได้แก่ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย(์แบบ ทพ.) 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

4) กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบ

เอกสารเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

- หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ 

- ส าเนาทะเบียนบ้านหลังท่ีประกอบ

พาณิชยกิจ 

- ส าเนาสัญญาเช่า 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของ

สถานท่ี 

- ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานท่ี 

5) กรณมีอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเตมิดังน้ี 

- หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่น

ซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือ

แผ่นวีดีทัศน์ ระบบดิจิตัล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการ

บันเทิง ต้องมีส าเนา หนังสืออนุญาต หรือ

หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่า จาก

เจ้าของลขิสิทธ์ิ 

7) กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี

แบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย แบบ ทพ. 

 

ความเป็นมา 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียน 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียน

พานณชย์ 
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จดทะเบียนพาณิชย ์(เปลีย่นแปลง)เอกสารท่ีใช ้ได้แก่ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ  ทพ.) 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

4) กรณีเปล่ียนแปลงแก้ไขที่ต้ังส านักงานแห่งใหม่ 

ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

-หนังสือให้ความยืนยอมใช้สถานท่ี 

-ส าเนาทะเบียนบ้านหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ 

-ส าเนาสัญญาเช่า 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ี 

-ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานท่ี 

     5)กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 -หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรณ์แสตมป์ 10  

             บาท 

 -ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับ 

             มอบอ 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.04103) 

5) กรณีผู้ประกอบพาณิชย์ถึงแก่กรรม 

- ส าเนาใบมรณบัตร 

- ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท 

6) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

- หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 

10  บาท 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ เรยีกเก็บ 50 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บครั้งละ 

20 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ 30  

บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ 30  

บาท 

5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจด

ทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหน่ึงเรียก

เก็บครัง้ละ 20  บาท 

6. ค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสาร 

เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ ฉบับละ 30 

บาท 

 

1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 

วัน แสดงรายการเท็จ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่

เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนพาณิชย์อันเป็น

ความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100  บาท 

2. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายแต่ไม่ยื่นค าร้องขอใบแทน

ภายใน 30 วัน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ท่ีส าน า

งานให้เห็นได้ง่าย มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาทและใน

กรณีเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท 

3. ผู้ประกอบการพาณิชยกิจท่ีถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ 

แล้วยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิดต้อง

ระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 

ปี ทัง้ปรับท้ังจ า 

                      

 

คู่มือ 
ติดต่อจดทะเบียนพาณชิย์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ขอเชิญผู้ประกอบการ

พาณิชย์กจิ ขึน้ทะเบียนพาณิชย์ได้      ทุกวนั เวลาราชการ 

 
 

จัดท าโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

โทร. 044-100941 

 

อตัราคา่ธรรมเนยีม 

บทก าหนดโทษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


