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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลผางาม

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ (ไม่เว้นช่วงพักเที่ยง)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับจดทะเบียนพาณิชย์
ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 และ แผนปฏิบัติ
การกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้กาหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ( อบจ.) ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2554 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติ
บุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ
อันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด คือ
1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้
เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทาการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม
และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ
ขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมี สินค้าที่
ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจาทาง การขนส่งโดยรถไฟ
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจาทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การ
รับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทาโรงรับ
จานา และการทาโรงแรม

-26. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์
ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ
อินเตอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดย
วิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
12. การให้บริการตู้เพลง
13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์
จากงาช้าง
พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
มีพาณิชยกิจบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย
2. พาณิชยกิจเพื่อการบารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่
6.1 พาณิชยกิจซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียนที่เป็นนิตบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทและ ได้ยื่นแบบแสดง
รายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นพาณิชยกิจ
ต่อไปนี้ ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน จากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ได้แก่
(1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี
หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระเบบเครื่องข่าย
อินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ตให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(4) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
(5) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(6) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
(7) การให้บริการตู้เพลง

-3(8) โรงงานแปรสภาพ และสลักและการทาหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่ง
งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
6.2 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515
7. พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตาม 1-5 ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจากัด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลผางาม
และยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคาขอ และ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลผางาม
หลักฐานต่างๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ผู้ประกอบการรับเอกสารหรือข้อมูลตามที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลผางาม
ขอรับบริการ และชาระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 15 นาที ต่อ ราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
กรณีจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10
บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ อย่าง
ละ 1 ฉบับ
- สาเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ

-4กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
- ใบสาคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
- เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสาคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10
บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ อย่าง
ละ 1 ฉบับ
- สาเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณีกรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล
- สาเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ กรณี
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ (ที่ตั้งร้าน) หรือ เพิ่มสาขา
กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์
- ใบสาคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
- เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสาคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์
ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ อย่างละ 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
การขอดาเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่
50 บาท
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ
20 บาท
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
20 บาท
4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์
ฉบับละ 30 บาท
5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง
ครั้งละ 20 บาท
6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสาเนาและรับรองสาเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ฉบับละ 30 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลผางาม
โทรศัพท์ 0-5373-6056
โทรสาร 0-5373-6016
http://www.Phangam.go.th
E-mail: Phangamsao@gmail.com

-5ตัวอย่างแบบฟอร์ม
1. แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ)
2. แบบคาร้อง
3. หนังสือมอบอานาจ
4. คาขอตรวจค้นเอกสาร / รับรองสาเนาเอกสาร / ใบแทน

