
 

 

  1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว) 
     1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
     1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มา
ตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย 
     1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
     1.5 บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด 
 

   
1 บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามญั และ
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานสาขา
ในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียน
พาณิชย ์
          (1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยท่ีใช้เครื่องจักร 
       **(2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว
หรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 
บาทขึ้นไป หรือมสีินค้าดังกล่าวไวเ้พื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 
          (3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่
ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินคา้นั้นมีค่า
รวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป 
          (4) ผู้ประกอบกิจการหตัถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่า
อย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิต
ได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าท่ีผลติได้มรีาคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 
บาทขึ้นไป 
          (5) ผู้ประกอบกิจการขนสง่ทางทะเล การขนส่งโดยเรือกล
ไฟหรือเรือยนต์ประจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดย
รถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การ

รับซื้อขายที่ดิน การให้กูย้ืมเงิน การรับแลกเปลีย่นหรือซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การ
โพยก๊วน การท าโรงรับ จ าน า และการท าโรงแรม 
          (6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก 
วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง 
          (7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
          (8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
          (9) บริการอินเทอร์เน็ต 
          (10) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
          (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
          (13) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 
          (14) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
          (15) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
          (16) การให้บริการตู้เพลง 
          (17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจาก
งาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
 
 

1.การค้าเร่ การค้าแผงลอย 
2.งานรับจ้าง จ้างเหมา จ้างท าของ งานบริการ 
3.พาณิชยกิจเพื่อการบ ารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล 
4.พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราช
5.กฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 
6.พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
7.พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ ์
8.พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 
ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2515 

 
 

 
 
 
จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

4) กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสาร
เพิม่เติม ดังนี้ 
 หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานท่ี 

 ส าเนาทะเบียนบ้านหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ 

 ส าเนาสัญญาเช่า 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ี 

 ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานท่ี 

5) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์             

10 บาท 

 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ
และผูร้ับมอบอ านาจ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรอืให้เช่า แผ่นซีดี แถบ
บันทึก วีดิทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์
ระบบดิจิทลั เฉพาะที่เกีย่วกับการบันเทิง ต้องมีส าเนา
หนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่าย
หรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธ์ิ  

7) กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี 
แบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย แบบ ทพ. 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 

กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ 

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 

พาณิชยกิจที่ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ 

 



จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 
1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

4) กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ต้องแนบ
เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานท่ี 

 ส าเนาทะเบียนบ้านหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ 

 ส าเนาสัญญาเช่า 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ี 

 ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานท่ี 

5) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์  10 บาท 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ 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 ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์   10 บาท 

 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ 

 
 
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ เรียกเก็บ 50 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ 20 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ  20 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ 30 บาท 
5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดู เอกสาร เกี่ยวกับการจด

ทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ ง             
เรียกเก็บครั้งละ 20 บาท 

6. ค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสาร
เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์  เรียกเก็บ ฉบับละ                  
30 บาท 

 

บทก าหนดโทษ 

1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียนพาณิชย์  ภายใน                
30 วัน แสดงรายการเท็จ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนพาณิชย์อันเป็น
ความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท 

2. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย แต่ไม่ยื่นค าร้องขอใบแทน 
ภายใน 30 วัน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่
ส านักงานให้เห็นได้ง่าย มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท 
และในกรณีเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน           
20 บาท 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ แล้ว
ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิดต้องระวาง
โทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ 
ทั้งปรับทั้งจ า 

 

                         
เทศบาลต าบลวานรนิวาสเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

  

 

ขอเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจ  
ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ได้ทุกวัน เวลาราชการ  
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

หากประสงค์ติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อ  
ได้ที่ ส านักงานปลดัเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-427-9113-7 

 
นางนิรัชฎา พูนเจริญผล  

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/นายทะเบยีนพาณิชย์  

 
นางสาวร าไพ พุทธใจ 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/เจ้าหนา้ที่บริการงานทะเบียนพาณิชย ์

   จดทะเบียนพาณิชย์ 


