
ความเป็นมา 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนภารกิจงาน           

จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์          

พ.ศ. 2499 ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ ตัง้แต่

เดือน มกราคม 2554 เป็นต้นไป โดยให้ เทศบาลต าบลล า

ปลายมาศ รบัจดทะเบยีนในเขตพืน้ที่ รบัผดิชอบเพื่อเป็นการ

อ านวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบการในการ ยื่นจดทะเบยีน

พาณิชย์ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ

ผูป้ระกอบการสามารถน าหลกัฐานการจดทะเบยีนพาณิชย์ไป

ใช ้การท าธุรกรรมได ้ เทศบาลต าบลล าปลายมาศ ได้

เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจด

ทะเบยีนพาณิชย์ได้     ณ เทศบาลต าบลล าปลายมาศ ตัง้แต่

บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

ผู้มีหน้าท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์
 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา      

คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามญั) หรือ นิติบุคคล

รวมทัง้นิติบุคคลที่ ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตัง้       

ส านักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการค้าอนัเป็น

พาณิชยกจิตามทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

 

 

กิจการค้าท่ีเป็นพาณิชยกิจท่ีต้องจดทะเบียน

พาณิชย ์
1. การท าโรงสขีา้วและการท าโรงเลื่อยทีใ่ชเ้ครื่องจกัร 

2. การขายสนิค้ารวมทัง้สิ้นในวนัหนึ่งเป็นเงนิ ตัง้แต่ 20 บาท 

ขึน้ไป หรอืมสีนิคา้ดงักล่าวไวเ้พื่อขายมคี่ารวม ทัง้สิน้เป็นเงนิ

ตัง้แต่ 500 บาท ขึน้ไป  

3. การเป็นนายหน้าหรือตวัแทนค้าต่างๆ ซึ่งท าการเกี่ยวกบั

สนิคา้ มคี่ารวมทัง้สิน้เป็นเงนิตัง้แต่ 20 บาทขึน้ไป  

4. การประกอบหตัถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสนิค้าที่ 

ผลติได ้

5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรอืกลไฟ หรอื เรอืยนต์  

ประจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง  การ

ขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขาย ทอดตลาด การ รบัซื้อ

ขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับ แลกเปลี่ยน  หรือซื้อขาย

เงนิตราต่างประเทศ การซื้อหรอืขายตัว๋เงนิ การ ธนาคาร การ

โพยก๊วน การท าโรงรบัจ าน าและการท าโรงแรม 

 6. การขาย การผลติหรอืใหเ้ช่า แผนซีด ีแถบบนัทกึวดีทิศัน์ 

แผ่นซีดิทัศน์ ดีวีดี หรือ แผนวีดีทศัน์ระบบ ดิจิทัล เฉพาะที่

เกีย่วกบัการบนัเทงิ  

7. ขายอญัมณี หรอืเครื่องประดบัซึง่ประดบัดว้ยอญัมณี  

8. การซื้อขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยวธิกีารใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

 9. การบรกิารอนิเทอรเ์น็ต 

 10. การใหเ้ช่าพืน้ทีข่องเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  

11. การบรกิารเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสนิคา้หรอืบรกิาร 

โดยวธิกีารใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสผ์่านระบบอนิเทอรเ์น็ต  

12. การใหบ้รกิารเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อใชอ้นิเทอรเ์น็ต  

13. การใหบ้รกิารฟังเพลงและรอ้งเพลงโดยคาราโอเกะ  

14. การใหบ้รกิารเครื่องเล่นเกมส ์

 15. การใหบ้รกิารตูเ้พลง  

16. โรงงานแปรสภาพ แกะสลกั และการท าหตัถกรรมจาก

งาชา้ง การคา้ปลกี การคา้ส่งงาชา้ง และผลติภณัฑจ์ากงาชา้ง 

 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย ์

จดทะเบยีนพาณิชย ์(ตัง้ใหม่) เอกสารทีใ่ช ้ไดแ้ก่  

1) ค าขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) 

 2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

3) ส าเนาทะเบยีนบา้น  

4) กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสาร 

เพิ่มเติม ดงันี้ • หนังสือให้ความยนิยอมใช้สถานที่ • ส าเนา

ทะเบยีนบา้นหลงัทีป่ระกอบพาณิชยกจิ • ส าเนาสญัญาเช่า   •  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานที่  • ส าเนา

ทะเบยีนบา้นเจา้ของสถานที ่

 5) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิม่เตมิ ดงันี้ • หนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 10 บาท • ส าเนาบตัรประจ า 

ตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

 6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบ 

บันทึก วีดิทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบ  

ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ต้องมีส า เนาหนังสือ 



อนุญาต หรอื หนังสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ าหน่ายหรอืใหเ้ช่า จาก

เจา้ของลขิสทิธิ ์ 

7) กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี แบบฟอร์ม 

เอกสารแนบทา้ย แบบ ทพ. 

 
จดทะเบียนพาณิชย ์(เปล่ียนแปลง) เอกสารท่ีใช้ ได้แก่ 

 1) ค าขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)  

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

3) ส าเนาทะเบยีนบา้น  

4) กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตัง้ส านักงานแห่งใหญ่ ต้องแนบ 

เอกสารเพิม่เตมิ ดงันี้  

•หนังสอืใหค้วามยนิยอมใชส้ถานที ่•ส าเนาทะเบยีนบา้นหลงัที่

ประกอบพาณิชยกจิ •ส าเนาสญัญาเช่า •ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนเจา้ของสถานที ่•ส าเนาทะเบยีนบา้นเจา้ของสถานที ่ 

5) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิม่เติม ดงันี้  •หนังสือ

มอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท  •ส าเนาบัตร

ประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บั มอบอ านาจ  

6) ใบทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ พค.0403) 

 

 
 จดทะเบียนพาณิชย ์(เลิก) เอกสารท่ีใช้ ได้แก่ 

 1) ค าขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) 

 2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 3) ส าเนาทะเบยีนบ้าน 4) ใบ

ทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ พค.0403) 5) กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกจิ

ถึงแก่กรรม •ส าเนาใบมรณบตัร •ส าเนาหลกัฐานแสดงความ

เป็นทายาท 6) กรณีมอบอ านาจ ตอ้งแนบเอกสารเพิม่เตมิ ดงันี้ 

•หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท •ส าเนา

บตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บั มอบอ านาจ 

 
 

บทก าหนดโทษ 
1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบยีนพาณิชย์ ภายใน  30 

วนั แสดงรายการเท็จ มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบั ไม่เกิน  

2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบยีนพาณิชยอ์นัเป็นความผดิต่อเนื่อง 

ปรบัอกีวนัละไม่เกนิ 100 บาท  

2. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย แต่ไม่ยื่นค าร้องขอใบแทน 

ภายใน 30 วนั หรอืไม่แสดงใบทะเบยีนพาณิชย์ไวท้ี่ส านักงาน

ใหเ้หน็ไดง้า่ย ม ีความผดิปรบัไม่เกนิ 200 บาท และในกรณีเป็น

ความผดิต่อเนื่อง ปรบัอกีวนัละไม่เกนิ 20 บาท  

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสัง่ถอนใบทะเบยีนพาณิชย์ แล้ว

ยงัฝ่าฝืน ประกอบพาณิชยกจิต่อไป มคีวามผดิต้องระวางโทษ 

ปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท หรอืจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรอื ทัง้ปรบัทัง้

จ า 

 

 
เทศบาลต าบลล าปลายมาศ 

งานทะเบียนพาณิชย ์
 

 
 

ขอเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจ ขึ้นทะเบียนพาณิชย ์

ได้ทุกวนั ในเวลาราชการ ณ ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลล าปลายมาศ 

ติดต่อ สอบถาม ได้ท่ี  

หมายเลขโทรศพัท์ 044-661205 

 


