ความเป็นมา
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ ถ่ า ยโอนภารกิ จ งานจด
ทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
ให้ แ ก่ อ งค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศ ตั้ ง แต่ เดื อ น
มกราคม 2554 เป็นต้นมา โดยให้องค์การกรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับจดทะเบีย นในเขตพื้น ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการในการยื่ น จดทะเบี ย นพาณิ ช ย์
ประหยั ด เวลา ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง และ
ผู้ประกอบการสามารถนาหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ไปใช้ใน
การทาธุรกรรมได้

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
ผู้ที่มีหน้าทีจ่ ดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว
หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือ นิติบุคคลรวม ทั้งนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตั้งสานักงานสาขาใน
ประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวง
พาณิชย์กาหนด

พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
1. การทาโรงสีข้าวและการทาโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2. การขายสิน ค้ ารวมทั้ งสิ้ น ในวั นหนึ่ง เป็น เงิน ตั้ง แต่ 20
บาท ขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมี มูลค่ารวมทั้งสิ้นเป็น
เงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป
3. การเป็นนายหน้า หรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทาการเกี่ยวกับ
สินค้ามีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป
4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าที่
ผลิตได้
5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือ
ยนต์ประจาทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราการขนส่ง
โดยรถยนต์ประจาทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้
กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การ
ซื้อหรือขายตั๋วเงิน และการทาโรงแรม
6. การขายอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

7. การใช้บริการอินเตอร์เน็ต
8. การซื้ อ ขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารโดยวิ ธี ก ารใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
9. การขาย หรือให้ เช่ า แผ่ น ซี ดี แถบบั น ทึ ก วี ดิ ทั ศ น์
แผ่ น วี ดิ ทั ศ น์ ดี วี ดี หรื อ แผ่ น วี ดิ ทั ศ น์ ร ะบบดิ จิ ทั ล เฉพาะ
ที่เกี่ยวกับการบันเทิง
10. การใช้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
11. การบริ การเป็ น ตลาดกลางในการซื้ อขายสิ น ค้ า หรื อ
บริ ก ารโดยวิ ธี ก ารใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต
12. การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่น
วีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง
13. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
14. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
15. การใช้บริการเครื่องเล่นเกม
16. การใช้บริการตู้เพลง
17. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทาหัตถกรรมจาก
งาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
*** พาณิชยกิจตามลาดับที่ 8 – 11 ถือเป็นการจดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ***

พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
1. การรับเหมาก่อสร้าง
2. การรับจ้างแรงงานทั่วไป
3. รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
4. รับจ้างบรรทุกของโดยรถยนต์
5. รับจ้างซ่อมรถยนต์ ล้าง อัด ฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง
6. รับจ้างอื่นๆซึ่งเป็นการให้บริการและยังไม่ได้กาหนด
โดยพระราชกฤษฎีกาให้เป็นพาณิชยกิจ รวมทั้ง ร.ม.ต.กระทรวง
พาณิชย์ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพาณิชยกิจ

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

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้ง
ใหม่) ต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับแต่เริ่ม
ประกอบพาณิชยกิจ (ม.11)
2. การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ การเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ ให้ยื่นคาขอจดทะเบียน ณ สานักงานพาณิชย์
ที่เป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ ภายใน 30 วันนับแต่วั นเปลี่ยนแปลง
หรือเลิก (ม.13) ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000
บาท และกรณีความผิดต่อเนื่องกันให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 100
บาท จนกว่าจะมาจดทะเบียนพาณิชย์เสร็จสิ้น (ม.19)
3. กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย ให้ผู้ประกอบพาณิชย
กิจยื่นคาขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่สูญหาย (ม.14 ว.2) ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 200 บ.
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ
ใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สานักงานในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย
(ม.14 ว.3) ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
และกรณีผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่า
จะดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น (ม.20)
5. เมื่ อจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ แ ล้ ว ให้ ผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ
จัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้ที่หน้าสานักงาน
แห่งใหญ่ และสานักงานสาขา โดยเปิดเผย ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้จดทะเบียน ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรภาษาไทย อ่านได้
ง่ายและชั ดเจน และจะมีอักษรต่ างประเทศด้ วยก็ได้ กรณี เป็ น
สานั กงานสาขาต้องมี คาว่ า “สาขา” ด้ วยทุกแห่ง (ม.15) ทั้ ง นี้
ต้องมีหน้าร้าน และมีการวาง
6. ผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ ต้ อ งอ านวยความสะดวกตาม
สมควรแก่นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไป
ตรวจสอบในสานักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (ม.17) ฝ่าฝืน
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.19)

เว็บไซด์ที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. เว็บไซต์ซึ่งมีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบตะกร้า E-mail
2. เว็บไซต์ที่มีระบบสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการข้อมูลโดยคิด
ค่าบริการ
3. รับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้อื่น หรือมีรายได้จาก
การรับจ้างโฆษณานั้นๆ
4. รั บ จ้ า งออกแบบเว็ บ ไซต์ โดยผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต
5. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกมออนไลน์ซึ่งคิดค่าบริการจากผู้เล่น
6. เว็บไซต์ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น การโหลดเพลง โปรแกรม เกม ริงโทน SMS.

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
จดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตั้งใหม่) เอกสารที่ใช้ ได้แก่
1. แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
4. กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสาร ดังนี้
 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่
 สาเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ
 สาเนาสัญญาเช่า
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของสถานที่
 สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่
6. กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบ
บันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่ นวีดีทัศน์ ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่ เกี่ย วกับการบัน เทิ ง ต้ องมี สาเนาหนัง สืออนุญ าต หรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธิ์
7. กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีแบบฟอร์ม
เอกสารแนบท้าย แบบ ทพ.
กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เอกสารที่ใช้ ได้แก่
1. แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

4. ใบทะเบียนพาณิชย์เดิม (แบบ พ.ค.0403)
5. กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสาร ดังนี้
 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่
 สาเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ
 สาเนาสัญญาเช่า
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของสถานที่
 สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่
กรณีจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ เอกสารที่ใช้ ได้แก่
1. แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
3. ใบทะเบียนพาณิชย์เดิม (แบบ พ.ค.0403)
5. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกรรมถึงแก่กรรม
 สาเนามรณบัตร
 สาเนาหลักฐานความเป็นทายาท
** หมายเหตุ : การมอบอานาจให้ดาเนินการแทนทุกกรณี ต้อง
แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 หนังสือมอบอานาจ
 ส าเนาบั ต ประชาชนของผู้ ม อบอ านาจและผู้ รั บ มอบ
อานาจ

อัตราค่าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
50 บาท
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ
20 บาท
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
20 บาท
4. ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์
30 บาท
5. ตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ครั้งละ 20 บาท
6. คัดสาเนาและรับรองสาเนาเอกสาร ฉบับละ
30 บาท
หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล
โทรศัพท์ : 0-53955-532 ต่อ 17
โทรสาร 0-53955-809
E-Mail : sridonmoon@gmail.com
Website : http://www.sridonmoon.com
Facebook : กองคลัง อบต.ศรีดอนมูล

เอกสารประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนพาณิชย์
7.
8.

จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
0-53955-532 ต่อ 17
0-53955-809
sridonmoon@gmail.com
http://www.sridonmoon.com
กองคลัง อบต.ศรีดอนมูล

