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ภารกิจ และเงือ่นไขในการยืน่คําขอ 

การจดทะเบียนพาณิชย์  ตามพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

ผู้มีหนา้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล             

รวมทั้งนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาต้ังสํานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็น

พาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด 

พาณชิยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณชิย์ คือ  

1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร  

2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว  หรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงิน  

ต้ังแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้ เพื่อขายมีค่า รวมทั้งสิ้นเป็นเงินต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไป  

3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทําการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่า   อย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ

สินค้านั้น   มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทขึ้นไป  

4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ    อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม  และขาย

สินค้าที่ผลิตได้   คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทข้ึนไป   หรือในวันหนึ่งวันใด มีสินค้าที่

ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้น ต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไป  

5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่ง

โดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง  การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน       การรับ

แลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทําโรงรับจํานํา 

และการทําโรงแรม   

6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก  วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล  

เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง  

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี  
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8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต  

ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็น    ตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการ  

ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต  

10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  

11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  

12. การให้บริการตู้เพลง  

13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง  

พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ  

1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย  

2. พาณิชยกิจเพื่อการบํารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล  

3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังขึ้น  

4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง  กรม  

5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์   

6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ได้แก่         

       6.1 พาณิชยกิจซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจํากัด  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่

เป็น นิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทและได้ย่ืนแบบแสดงรายการ

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วน ยกเว้นพาณิชยกิจต่อไปนี้ ซึ่งผู้

ประกอบพาณิชยกิจ เป็นบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน ได้แก่            

(1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก  วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์

ระบบดิจิทัล เฉพาะ ที่เกี่ยวกับการบันเทิง           

(2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี           

(3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระเบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ

อินเตอร์เน็ตให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ

บริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต           

(4) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต            

(5) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ            

(6) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์            

(7) การให้บริการตู้เพลง            

(8) โรงงานแปรสภาพ และสลักและการทําหัตถกรรม  จากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่ง งาช้างและ

ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง         
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6.2 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม  ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515    

7. พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตาม1-5ซ่ึงผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท

จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด           

กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย ์         

(1) จดทะเบียนพาณิชย์ต้ังใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ          

(2) การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง          

(3) เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ          

(4) ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย   

หน้าทีข่องผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 

1. ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแต่กรณี    

2. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สํานักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย

3. ต้องจัดให้มีป้ายช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสํานักงานแห่งใหญ่และสํานักงานสาขาโดย 

เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายช่ือให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่าย

และชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายช่ือด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับช่ือที่จดทะเบียนไว้ หาก

เป็นสํานักงานสาขาจะต้องมีคําว่า “สาขา"  ไว้ด้วย    

4. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคําสั่งของนายทะเบียน    

5. ต้องอํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทําการตรวจสอบในสํานักงาน

ของผู้ประกอบกิจการ  

บทกําหนดโทษ 

1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ  ไม่ยอมให้ถ้อยคําไม่ยอมให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จด

ทะเบียนอันเป็นความผิด ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ    

2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ย่ืนคําร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่

สํานักงาน ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทําป้ายช่ือ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิด

ต่อเนื่อง ปรบัอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง     

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทําการฉ้อโกงประชาชน  ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือ

กระทําการทุจริตอ่ืนใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่ง

ถอนใบทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่    
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4. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจํา 

ขั้นตอน ระยะการให้บริการ  

ขั้นตอนการจดทะเบยีนพาณิชย์ (กิจการเจ้าของคนเดยีว) 
ขั้นตอนการจดทะเบยีนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)  
               1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน 
               2. เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคําขอ และ  หลักฐานต่างๆ 
               3. ผู้ประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย์ และชําระค่าธรรมเนียม 

1. กรณีจดทะเบียนพาณิชย ์(ต้ังใหม่) ระยะเวลาดําเนินการแลว้เสร็จประมาณ  9  นาที/ราย 

               กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 – 6 และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ 
ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
               - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
               - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์  ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากร 
แสตมป์ 10 บาทพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้ 
รับมอบอํานาจ  อย่างละ 1 ฉบับ 
               - สําเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใชส้ถานที่  (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อม 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่  อย่างละ 1 ฉบับ 

2. กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณชิย ์ระยะเวลาดาํเนินการแลว้เสร็จประมาณ  15  นาที/ราย 

               กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) แล้วแต่กรณี และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ใน 
การจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่   
               - ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ 
               - เอกสารการแจง้ความ (กรณีใบสําคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย) 
               - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
               - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์  ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากร 
แสตมป์ 10 บาทพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับ 
มอบอํานาจ  อย่างละ 1 ฉบับ 
               เอกสารเพิ่มเตมิแล้วแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงต่างๆดังนี ้
              2.1 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และลงลายมือชื่อ มีเอกสาร
เพิ่มเติมที่ต้องยื่นในการจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่               
               - สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล 
              2.2 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อทีใ่ช้ในการประกอบพาณชิยกิจ (ชื่อร้าน) กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) 
ข้อ 1 และ 2ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 
              2.3 กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแหง่พาณชิยกิจ (วัตถุประสงค์ของร้าน) กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) 
ข้อ 1 และ 3ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 
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              2.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินทุนที่นาํมาใช้ในการประกอบพาณชิยกิจเป็นประจาํ (เงิน
หมุนเวียนต่อเดือน) กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 4 ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 
              2.5 กรณีเปลี่ยนแปลงที่ต้ังสํานักงานแหง่ใหญ่(ที่ต้ังร้าน) หรือ เพิ่มสาขา กรอกเอกสารคําขอ (แบบ 
ทพ.) ข้อ 1และ 5 หรือ 10 ลงลายมือชื่อ มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่นในการจดเปลี่ยนแปลงทะเบยีนพาณิชย์ ได้แก่ 
               - สําเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใชส้ถานที่  (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่  อย่างละ 1 ฉบับ 

3. กรณียกเลกิทะเบียนพาณิชย ์ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ  15  นาที/ราย 

              กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1, 2, 5 และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจด
ทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
              - ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ 
              - เอกสารการแจง้ความ (กรณีใบสําคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย) 
              - สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
              - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 

บาทพรอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบับ 
  

ขั้นตอนการจดทะเบยีนพาณิชย์(คณะบคุคลหรือห้างหุน้ส่วนสามัญ) 
1. กรณีจดทะเบียนพาณิชย ์(ต้ังใหม่) 
              กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 – 6 และ ข้อ 11กรอกรายละเอียดในส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
โดยผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อ ส่วนในช่องผู้ประกอบการพาณิชยกิจให้  ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคล  
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นผูล้งลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
              - สาํเนาหนังสือจัดต้ังคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญติดอากรแสตมป์ 5 บาท โดยต้องแจกแจง
รายละเอียดช่ือคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ, สถานประกอบการหรือที่ต้ัง,  วัตถุประสงค์ในการประกอบการ, 
รายละเอียดผู้ถือหุ้น, จํานวนทุนหุ้น, หุ้นส่วนผู้จัดการ, และการแบ่งผลกําไรขาดทุนให้ชัดเจน พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วมคณะบุคคลหรือผู้ถือหุ้นทุกคน อย่างละ 1 ฉบับ 
              - รายงานการประชุมผู้ร่วมก่อต้ังคณะบุคคล หรือ     รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
              - สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคล หรือห้าง
หุ้นส่วนสามัญ พร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับหรือ 
              - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการคณะ -บุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่ได้มาจดทะเบียน
ด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ  อย่างละ 1 ฉบับ 
              - สาํเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หรือหนังสือยินยอมใหใ้ช้สถานที่  (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมใหใ้ช้สถานที่  อย่างละ 1 ฉบับ 
2. กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณชิย ์
              กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) แล้วแต่กรณี และหุ้นส่วนผูจ้ัดการคณะบุคคลหรือห้างหุน้ส่วนสามัญ
เป็นผู้ลงลายมอืชื่อในช่องผู้ประกอบการพาณิชยกิจ  พร้อมยื่นเอกสารทีต้่องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่   
              - ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ 
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              - เอกสารการแจง้ความ (กรณีใบสําคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย) 
              - สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคลหรือห้าง
หุ้นส่วนสามัญ พร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ 
              - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ได้มาจด 
ทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน 
บ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ  อย่างละ 1 ฉบับ 
 

             ขั้นตอนการขอรบับริการข้อมูลธุรกิจ 
               1. กรอกรายการตามแบบบรกิารข้อมูลธุรกิจ  และยืน่คาํขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน 
               2. เจ้าหน้าที่ / นายทะเบยีนตรวจคําขอ และหลักฐานต่างๆ 
               3. ผู้ประกอบการรับเอกสารหรือข้อมูลตามที่ขอรับบริการ และชาํระค่าธรรมเนียม 

 

และคา่ธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์   

1. จดทะเบียนพาณิชย์ต้ังใหม่ 50 บาท  

2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท  

3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท  

4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบยีนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท  

5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครัง้ละ  20 บาท  

6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารของ ผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ฉบับ

ละ 30 บาท  

7. ค่าธรรมเนียมขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งละ 1,000 บาท 

                   กรณขีอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกจิ พร้อมยื่น
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่  
                   - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
                   - แถบบันทึกข้อมูล หรือ Handy  Drive หรือ แผ่น Floppy 

 

การรับเรื่องร้องเรียน        

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง  เทศบาลตําบลพนัดุง 

1. ทางอนิเทอรเน็ต (www.pandung.go.th/ และ www.facebook.com/groups/pandung/ ) 

2. ทางโทรศัพท (044-756334) 

3. ทางไปรษณีย (สํานักงานเทศบาลตําบลพันดงุ ม.5 ต.พันดงุ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280) 

 



 

       ตัวอย่างแบบฟอร์ม  

 

 
 

 

 



       ตัวอย่างแบบฟอร์ม (ต่อ) 

 

 
 

 


