
 

           ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย  คือ บุคคลธรรมดา 

คนเดียว หรือหลายคน (หางหุนสวนสามัญ) หรือนิติบุคคล 

ที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ  ท่ีมาตั้งสํานักงานสาขา 

ในประเทศไทย  ซึ่งประกอบกิจการ อันเปนพาณิชยกิจ 

ตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด 

 

 

 

1. การทําโรงสีขาวแลการทําโรงเลื่อยที่ใชเครื่องจักร 

2. การขายสินคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งเปนเงินตั้งแต 20 บ. 

   ขึ้นไป  หรือมีสินคาดังกลาวไวเพื่อขายมีคารวมทั้งสิ้น 

   เปนเงินตั้งแต 500 บาท ขึ้นไป 

3. การเปนนายหนาหรือตัวแทนคาตาง ๆ ซึ่งทําการเกี่ยวกับ 

   สินคามีคารวมทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต 20 บาทข้ึนไป 

4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินคา 

  ที่ผลิตได 

5. การขนสงทางทะเล  การขนสงโดยเรือกลไฟ หรือเรือ 

 ยนตประจําทาง การขนสงโดยรถไฟ การขนสงโดยรถราง

 การขนสงโดยรถยนตประจําทาง การขาย ทอดตลาด  

 การรับซื้อขายทีด่ิน  การใหกูยืมเงนิ การรับ แลกเปลี่ยน 

 หรือซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน 

 การธนาคาร  การโพยกวน การทําโรงรับจํานําและการ 

 ทําโรงแรม 

6.  การขาย การผลิตหรือใหเชา แผนซีดี แถบบันทึก 

 วีดิทัศน ดีวีดี หรือ แผนวดีีทัศนระบบดิจตอล เฉพาะ 

 ที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณ ี

8. การซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 ผานระบบเครือขายอินเทอรเนต็ 

9. การบริการอินเทอรเน็ต 

10. การใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

11. การบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ 

 โดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเทอรเนต็ 

12. การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ต 

13. การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ 

14. การใหบริการเครื่องเลนเกมส 

15. การใหบริการตูเพลง 

16. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรม 

  จากงาชางการคาปลีก การคาสงงาชาง และผลติภณัฑ 

  จากงาชาง 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) เอกสารที่ใช ไดแก 

 1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 

 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 3. สําเนาทะเบียนบาน 

 4. กรณีผูประกอบการมิไดเปนเจาบาน ตองแนบเอกสาร 

 เพิ่มเตมิ ดังนี ้

 - หนังสือใหความยินยอมใชสถานที ่

 - สําเนาทะเบยีนบานหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ 

 - สําเนาสญัญาเชา 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของสถานที ่

 - สําเนาทะเบยีนบานเจาของสถานที ่

 5. กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพิม่เตมิ ดังนี ้

 - หนังสือมอบอํานาจพรอมตดิอากรแสตมป 10 บาท 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ 

   ผูรับมอบอํานาจ 

 6. กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือใหเชา แผนซีดี แถบ 

   บันทึก วีดิทัศน แผนวิดิทัศน ดีวีดี หรือแผนวิดิทัศนระบบ 

   ดิจิตอบ เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ตองมีสําเนาหนังสือ 

    อนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชา 

   จากเจาของลิขสิทธ์ิ 

 7. กรณีจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองมี แบบฟอรม 

     เอกสารแนบทาย แบบ ทพ. 

 

 

 

 

ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย 

พาณิชยกิจที่ตองจดทะเบียนพาณิชย 

เอกสารที่ตองใชในการจัดทะเบียนพาณิชย 



จดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช ไดแก 

1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาทะเบียนบาน 

4. กรณีเปลีย่นแปลงแกไขที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ ตองแนบ 

    เอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้

    - หนังสือใหความยินยอมใชสถานที ่

 - สําเนาทะเบยีนบานหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ 

 - สําเนาสญัญาเชา 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของสถานที ่

5. กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพิม่เตมิ ดังนี ้

 - หนังสือมอบอํานาจพรอมตดิอากรแสตมป 10 บาท 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

   และผูรบัมอบอํานาจ 

 - ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.0403) 

จดทะเบียนพาณิชย (เลิก) เอกสารที่ใช ไดแก 

1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาทะเบียนบาน 

4. ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค. 0403) 

5. กรณีผูประกอบพาณิชยกจิถึงแกกรรม 

    - สําเนาใบมรณบตัร 

    - สําเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาท 

6. กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพิม่เตมิ ดังนี ้

    - หนังสือมอบอํานาจพรอมตดิอากรแสตมป 10 บาท 

    - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ 

      ผูรับมอบอํานาจ 

 

 

 

  1. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณชิย เรียกเก็บ 50 บาท 

 2. คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บครั้งละ 

  20 บาท 

 3. คาธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเกีบ 

  20 บาท 

 4. คาธรรมเนียมการขอใหออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ 

  30  บาท 

 5. คาธรรมเนียมการขอตรวจดเูอกสารเกีย่วกับการจดทะเบียน 

  พาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง  เรียกเก็บ 

  ครั้งละ 20 บาท 

 6. คาธรรมเนียมการคดัสาํเนาและรับรองเอกสารเกีย่วกับ 

  การจดทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บ ฉบับละ 30 บาท 

 

 

   1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไมจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน 

 แสดงรายการเท็จ มคีวามผิดตองระวางโทษปรับ ไมเกิน 

 2,000 บาท กรณไีมจดทะเบียนพาณิชยอันเปนความผิด 

 ตอเนื่องปรับอีกวันละไมเกิน 100 บาท 

  2.  ใบทะเบียนพาณิชยสูญหาย  แตไมยื่นคํารองขอใบแทน  

 ภายใน 30 วัน หรือไมแสดงใบทะเบียนพาณิชยไวที่สํานักงาน 

 ใหเห็นไดงาย มีความผิดปรับไมเกนิ 200 บาท และในกรณ ี

 เปนความผดิตอเนื่องปรับอีกวันละไมเกิน 20  บาท 

  3.  ผูประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสัง่ถอนใบทะเบียนพาณิชย และยัง 

 ฝาฝนประกอบพาณิชยกิจตอไป มคีวามผิดตองระวางโทษ  

 ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือจาํคุยไมเกิน 1 ป หรือ 

 ทั้งปรับทั้งจํา 

 

                องคการบริหารสวนตําบลนาขา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาขา 

     หมูท่ี  12  ตําบลนาขา  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

บทกําหนดโทษ 



 




