
 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียน
พาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2554 
เป็นต้นมา โดยให้องค์การกรปกครองส่วนท้องถิ่นรับจดทะเบียนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
ในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และผู้ประกอบการสามารถนําหลักฐานการจดทะเบียน
พาณิชย์ไปใช้ในการทําธุรกรรมได้ 

 
 

ผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว
หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือ นิติบุคคลรวม ทั้งนิติบุคคลที่
ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ท่ีมาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย
ซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามทีก่ระทรวงพาณิชย์กําหนด 

 
 

   1.  การทําโรงสีข้าวและการทําโรงเลื่อยท่ีใช้เครื่องจักร 
   2.  การขายสินค้ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท 

ขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 
500 บาท ข้ึนไป 

   3. การเป็นนายหน้า หรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินคา้
มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ข้ึนไป 

   4.  การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้ 
   5.  การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์

ประจําทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราการขนส่งโดย
รถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน 
การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋ว
เงิน และการทําโรงแรม 

   6.  การขายอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 

   7.  การใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
  8.  การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
  9.  การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน์  

แ ผ่ น วี ดิ ทั ศ น์  ดี วี ดี  ห รื อ แ ผ่ น วี ดิ ทั ศ น์ ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล เ ฉ พ า ะ 
ที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

 10.  การใช้เช่าพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 11.  การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ

โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 12.  การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิ

ทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 
 13.  การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต 
 14.  การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
 15.  การใช้บริการเครื่องเล่นเกม 
 16.  การใช้บริการตู้เพลง 
 17.  โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง 

การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
*** พาณิชยกิจตามลําดับที่  8 – 11 ถือเป็นการจดทะเบียน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ *** 
 
 

 

   1.  การรับเหมาก่อสร้าง 
   2.  การรับจ้างแรงงานท่ัวไป 
   3.  รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 
   4.  รับจ้างบรรทุกของโดยรถยนต์ 
   5.  รับจ้างซ่อมรถยนต์ ล้าง อัด ฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง 
   6.  รับจ้างอื่นๆซึ่งเป็นการให้บริการและยังไม่ได้กําหนดโดย

พระราชกฤษฎีกาให้เป็นพาณิชยกิจ รวมทั้ง ร.ม.ต.กระทรวงพาณิชย์
ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพาณิชยกิจ 

 

 
 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องขอจดทะเบียนพาณชิย์ (จัดตั้งใหม)่ 

ต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับแต่เริ่มประกอบ
พาณิชยกิจ (ม.11)  

2. การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ การเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ ให้ยื่นคําขอจดทะเบียน ณ สํานักงานพาณิชย์ที่
เป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ ภายใน 30 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงหรือเลิก 
(ม.13) ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และ
กรณีความผิดต่อเนื่องกันให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะ
มาจดทะเบียนพาณิชย์เสร็จสิ้น (ม.19) 

3. กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่น
คําขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สูญหาย 
(ม.14 ว.2) ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บ.      

4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบ
แทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สํานักงานในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย (ม.14 
ว.3) ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และกรณี
ผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะดําเนินการ
ดังกล่าวเสร็จสิ้น (ม.20) 

5. เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์แล้วให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
จัดให้มีป้ายช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้ที่หน้าสํานักงานแห่ง
ใหญ่ และสํานักงานสาขา โดยเปิดเผย ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้จด
ทะเบียน ป้ายช่ือให้เขียนเป็นอักษรภาษาไทย อ่านได้ง่ายและชัดเจน 
และจะมีอักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีเป็นสํานักงานสาขาต้องมีคํา
ว่า “สาขา” ด้วยทุกแห่ง (ม.15) ทั้งนี้ ต้องมีหน้าร้าน และมีการวาง 

6. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องอํานวยความสะดวกตามสมควรแก่
นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบใน
สํานักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (ม.17) ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 
บาท (ม.19) 
 
 

ความเป็นมา 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 

พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน้าที่ของผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 



 
   1.  เว็บไซต์ซึ่งมีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบตะกร้า E-mail 
   2.  เว็บไซต์ที่มีระบบสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการข้อมูลโดยคิด
ค่าบริการ 
   3. รับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้อื่น หรือมีรายได้จากการ
รับจ้างโฆษณานั้นๆ 
   4. รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
   5. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกมออนไลน์ซึ่งคิดค่าบริการจากผู้เล่น 
   6. เว็บไซต์ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น การโหลดเพลง โปรแกรม เกม ริงโทน SMS. 
 
 

จดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตั้งใหม่) เอกสารที่ใช้  ได้แก่ 
   1.  แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
   2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
   3.  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
   4.  กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 

 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ี 
 สําเนาทะเบียนบ้านหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ 
 สําเนาสัญญาเช่า 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ี 
 สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานท่ี 

    6. กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดี
ทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง ต้องมีสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรอง
ให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
    7. กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีแบบฟอร์ม
เอกสารแนบท้าย แบบ ทพ. 

กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ  เอกสารที่ใช้  ได้แก่ 
   1.  แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
   2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

   3.  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
   4.  ใบทะเบียนพาณิชย์เดิม (แบบ พ.ค.0403) 
   5.  กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 

 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ี 
 สําเนาทะเบียนบ้านหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ 
 สําเนาสัญญาเช่า 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ี 
 สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานท่ี 

กรณีจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ เอกสารที่ใช้  ได้แก ่
   1.  แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
   2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
   3.  ใบทะเบียนพาณิชย์เดิม (แบบ พ.ค.0403) 
   5.  กรณีผู้ประกอบพาณิชยกรรมถึงแก่กรรม 

 สําเนามรณบัตร 
 สําเนาหลักฐานความเป็นทายาท 

** หมายเหตุ : การมอบอํานาจใหด้ําเนินการแทนทุกกรณี ต้องแนบ
เอกสารเพิ่มเตมิ ดังน้ี  

 หนังสือมอบอํานาจ 
 สําเนาบัตประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

 
 

1. จดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่)   50  บาท 
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ คร้ังละ  20  บาท 
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20  บาท 
4. ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย ์   30  บาท 
5. ตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ คร้ังละ 20 บาท 
6. คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสาร ฉบับละ  30  บาท 

หากมีข้อสงสยัประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
 งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ กองคลัง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายโทรศัพท์ 
  โทรศัพท์ : 0-53785-009 ต่อ 12 

 
 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 
งานทะเบียนพาณิชย์ 

 
7.  
8.  

 

 

โดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์ 0-53785-009 
โทรสาร 0-53785-009 ต่อ 17 
อีเมล์ : admin@bandai.go.th 
http://www.bandai.go.th 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 

อัตราค่าธรรมเนียม 

เว็บไซด์ที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

mailto:admin@bandai.go.th
http://www.bandai.go.th/

