
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนภารกิจงาน จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2554 เป็นต้นไป โดยให้ อบต. รับจดทะเบียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อเป็นการอํานวย

ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผู้ประกอบการสามารถ

นําหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ไปใช้การทําธุรกรรมได้  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเสได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบพาณิชย์กิจ                

โดยสามารถมาจดทะเบียนพาณิชย์ได้  ณ อบต.คลองเส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

        ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือ นิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศ ท่ีมาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด 

1. การทําโรงสีข้าวและการทําโรงเลื่อยท่ีใช้เครื่องจักร 
2. การขายสินค้ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งเป็นเงิน ตั้งแต่  20 บาท ข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่  
3. 500 บาท ข้ึนไป 
4. สินค้ามีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป 
5. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าท่ีผลิตได้ 
6. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือ เรือยนต์ประจําทาง  การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดย

รถยนต์ประจําทาง การขาย  ทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  
7. การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทําโรงรับจํานําและการทําโรงแรม  
6. การขาย การผลิตหรือให้เช่า แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นซีดิทัศน์ ดีวีดี หรือ แผนวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการ

บันเทิง 
7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
8. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
9. การบริการอนิเทอร์เน็ต  
10. การให้เช่าพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   
11. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
12. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 
13. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
14. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 

 

 

 

 

กองคลัง งานการเงินและบัญชี  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส            วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์ : 0 7580 9167                                    (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร :  0 7580 9165                            ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
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ขั้นตอนและระยะการให้บรกิาร 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์และตรวจสอบค าขอจดทะเบยีน 
   พาณิชย์  (ระยะเวลา 10 นาที) 

กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 

2. ออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนพาณิชย ์
    (ระยะเวลา 10 นาที) 

กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 20 นาที/ราย 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

จดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3) สําเนาทะเบียนบ้าน 
4) กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานท่ี 

 สําเนาทะเบียนบ้านหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ 

 สําเนาสัญญาเช่า 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ี 

 สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานท่ี 
5) กรณีมอบอํานาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้

 หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่

เกี่ยวกับการบันเทิง ต้องมีสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธิ์  
7) กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี แบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย แบบ ทพ. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ค่าธรรมเนียม 

- ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  
 โทรศัพท์ 0-7580 9166 หรือเว็บไซต์ www.klongsea.go.th , 
 

จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช้ ได้แก่  
1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3) สําเนาทะเบียนบ้าน 
4) กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขท่ีตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานท่ี 

 สําเนาทะเบียนบ้านหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ 

 สําเนาสัญญาเช่า 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ี 

 สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานท่ี 
5) กรณีมอบอํานาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์  10 บาท 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
6) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 

จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3) สําเนาทะเบียนบ้าน 
4) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 
5) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจถึงแก่กรรม 

 สําเนาใบมรณบัตร 

 สําเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท 
6) กรณีมอบอํานาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์  10 บาท 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

 
 

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์                                                                          เรียกเก็บ 50 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ                                                                    เรียกเก็บ ครั้งละ 20 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ                                                                 เรียกเก็บ   20 บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน                                                                        เรียกเก็บ ฉบับละ 30 บาท 

5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชยข์องผู้ประกอบพาณิชยกิจ      เรียกเก็บครั้งละ 20 บาท 

   6.   ค่าธรรมเนียมการคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์                เรียกเก็บ ฉบับละ 30  บาท 

http://www.klongsea.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 


