
 

 

 

  กรมพัฒนาธุ ร กิ จการค า ไ ด ถ า ย โอนภารกิ จ ง าน                   

จดทะเบียนพาณิชยตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย                 

พ.ศ. 2499 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแต

เดือน มกราคม 2554 เปนตนไป โดยให อบต. รับจดทะเบียนใน

เขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ

ผูประกอบการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย ประหยัดเวลา 

ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และผูประกอบการสามารถนํา

หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยไปใชการทําธุรกรรมได   

  องคการบริหารสวนตําบลวังวนไดเปดใหบริการแก        

ผูประกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจดทะเบียนพาณิชยได                  

ณ อบต.วังวน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

 

 

  ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดา

คนเดียวหรือหลายคน (หางหุนสวนสามัญ) หรือ นิติบุคคล

รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ที่มาตั้ง

สํานักงานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการคาอัน

เปนพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด 

                    

1. การทําโรงสีขาวและการทําโรงเลื่อยที่ใชเครื่องจักร 

2. การขายสินคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งเปนเงิน ตั้ งแต                
20 บาท ขึ้นไป หรือมีสินคาดังกลาวไวเพื่อขายมีคารวม
ทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต 500 บาท ขึ้นไป 

3. การเปนนายหนาหรือตัวแทนคาตาง ซึ่งทําการเกี่ยวกับ
สินคามีคารวมทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต 20 บาทข้ึนไป 

4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินคา
ที่ผลิตได 

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

6. การขาย การผลิตหรือให เชา แผนซีดี  แถบบันทึก               
วีดิทัศน แผนซีดิทัศน ดีวีดี หรือ แผนวีดีทัศนระบบ            
ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี 
8. การซื้ อข ายสิ นค าห รื อบ ริ ก า ร โ ดยวิ ธี ก า ร ใ ช สื่ อ

อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
9. การบริการอินเทอรเน็ต  
10. การใหเชาพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย   
11. การบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือ

บริการโดยวิธีการใชสื่ ออิ เล็กทรอนิกสผ านระบบ
อินเทอรเน็ต 

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

งาชาง การคาปลีก การคาสงงาชาง และผลิตภัณฑจาก
งาชาง 

 
 

 
 
 
จดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) เอกสารที่ใช ไดแก 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3) สําเนาทะเบียนบาน 

4) กรณีผูประกอบการมิไดเปนเจาบาน ตองแนบเอกสาร

เพิ่มเติม ดังนี ้

 หนังสือใหความยินยอมใชสถานที ่

 สําเนาทะเบียนบานหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ 

 สําเนาสัญญาเชา 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของสถานที ่

 สําเนาทะเบียนบานเจาของสถานที ่

5) กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้

 หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป             

10 บาท 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือใหเชา แผนซีดี แถบ

บันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดิทัศน

ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ตองมีสําเนา

หนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนาย

หรือใหเชา จากเจาของลิขสิทธ์ิ  

7) กรณี จดทะ เบี ยนพาณิ ชย อิ เ ล็ กทรอนิ กส  ต อ งมี 

แบบฟอรมเอกสารแนบทาย แบบ ทพ. 

 

 

ความเปนมา 

ผู้มหีน้าที�จดทะเบียน

กิจการคาที่เปนพาณชิยกิจที่ตองจดทะเบียนพาณิชย 

เอกสารที่ตองใชในการจดทะเบียนพาณิชย 



 

 
จดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช ไดแก 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3) สําเนาทะเบียนบาน 

4) กรณีเปลี่ยนแปลงแกไขท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ ตองแนบ

เอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้

 หนังสือใหความยินยอมใชสถานที ่

 สําเนาทะเบียนบานหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ 

 สําเนาสัญญาเชา 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของสถานที ่

 สําเนาทะเบียนบานเจาของสถานที ่

5) กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้

 หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป             

10 บาท 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

6) ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.0403) 
 

จดทะเบียนพาณิชย (เลิก) เอกสารที่ใช ไดแก 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3) สําเนาทะเบียนบาน 

4) ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.0403) 

5) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจถึงแกกรรม 

 สําเนาใบมรณบัตร 

6) สําเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาทกรณีมอบอํานาจ 

ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังน้ี 

 หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป             

10 บาท 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

อัตราคาธรรมเนียม 

1. คาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย เรียกเก็บ 50 บาท 

2. คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ 

20 บาท 

3. คาธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ               

20 บาท 

4. คาธรรมเนียมการขอใหออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ            

30 บาท 

5. คาธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจด

ทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง             

เรียกเก็บครั้งละ 20 บาท 

6. คาธรรมเนียมการคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสาร

เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย  เรียกเก็บ ฉบับละ                  

30 บาท 

บทกําหนดโทษ 
 

1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไมจดทะเบียนพาณิชย ภายใน                

30 วัน แสดงรายการเท็จ มีความผิดตองระวางโทษปรับ 

ไมเกิน 2,000 บาท กรณีไมจดทะเบียนพาณิชยอันเปน

ความผิดตอเนื่อง ปรับอีกวันละไมเกิน 100 บาท 

2. ใบทะเบียนพาณิชยสูญหาย แตไมยื่นคํารองขอใบแทน 

ภายใน 30 วัน หรือไมแสดงใบทะเบียนพาณิชยไวที่

สํานักงานใหเห็นไดงาย มีความผิดปรับไมเกิน 200 บาท 

และในกรณีเปนความผิดตอเนื่อง ปรับอีกวันละไมเกิน           

20 บาท 

3. ผูประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย แลว

ยังฝาฝนประกอบพาณิชยกิจตอไป มีความผิดตองระวาง

โทษ ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ 

ทั้งปรับทั้งจํา 

 

องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลวังวนวังวน  

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลวงัวน 

ขอเชิญผูประกอบพาณิชยกิจ ขึ้นทะเบียนพาณิชยได

ทุกวัน เวลาราชการ ณ  อบต.วังวน 

หากประสงคติดตอสอบถาม สามารถติดตอ  

ไดที่ สํานักงานปลัด  อบต.วังวน 

หมายเลขโทรศัพท 075-270033 
 

 

     

   จดทะเบียนพาณิชย 


