การจดทะเบียนพาณิชย์
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499

 ผู้มีหน้ ำที่จดทะเบียนพำณิชย์

ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนพาณิชย์
จัดทำโดย
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลดอนตะหนิน
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสี มำ
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1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
1.2 ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ
1.3 นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้ง
สานักงานสาขาในประเทศไทย
1.4 ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
1.5 บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด
โดยบุคคลตาม 1.1-1.5 ต้องประกอบกิจการค้าซึ่ งเป็ น
พาณิ ชยกิจตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์กาหนด
ตาม

 กิจกำรค้ำที่ต้องจดทะเบียน
ผูป้ ระกอบกิจการค้าที่ตอ้ งจดทะเบียนพาณิ ชย์ คือ
(1) ผูป้ ระกอบกิจการโรงสี ขา้ วและโรงเลื่อยที่ใช้
เครื่ องจักร
(2) ผูป้ ระกอบกิจการขายสิ นค้าไม่วา่ อย่างใดๆ อย่าง
เดียวหรื อหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้ นในวันหนึ่งขายได้เป็ น
เงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรื อมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขาย
มีค่ารวมทั้งสิ้ นเป็ นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
(3) นายหน้าหรื อตัวแทนค้าต่างซึ่ งทาการเกี่ยวกับ
สิ นค้าไม่วา่ อย่างใด ๆ อย่างเดียวหรื อหลายอย่างก็ตาม และ

สิ นค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้ นในวันหนึ่งวันใดเป็ นเงินตั้งแต่ 20
บาทขึ้นไป
(4) ผูป้ ระกอบกิจการหัตถกรรมหรื ออุตสาหกรรมไม่
ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรื อหลายอย่างก็ตาม และขายสิ นค้า
ที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้ นในวันหนึ่งวันใดเป็ นเงินตั้งแต่
20 บาทขึ้นไปหรื อในวันหนึ่ งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคา
รวมทั้งสิ้ นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
(5) ผูป้ ระกอบกิจการขนส่ งทางทะเล การขนส่ งโดย
เรื อกลไฟหรื อเรื อยนต์ประจาทาง การขนส่ งโดยรถไฟ การ
ขนส่ งโดยรถราง การขนส่ งโดยรถยนต์ประจาทาง การขาย
ทอดตลาด การรับซื้ อขายที่ดิน การให้กยู้ มื เงิน การรับ
แลกเปลี่ยนหรื อซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้ อหรื อขาย
ตัว๋ เงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทาโรงรับ จานา และ
การทาโรงแรม
(6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรื อรับจ้างผลิต แผ่นซี ดี แถบ
บันทึก วีดีทศั น์ แผ่นวีดีทศั น์ ดีวดี ี หรื อแผ่นวีดีทศั น์ระบบ
ดิจิทลั เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(7) ขายอัญมณี หรื อเครื่ องประดับซึ่งประดับด้วย
อัญมณี
(8) ซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
(9) บริ การอินเทอร์ เน็ต
(10) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
(11) บริ การเป็ นตลาดกลางในการซื้ อขายสิ นค้าหรื อ

บริ การ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบเครื อข่าย เปิ ดเผย ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้จดทะเบียน ป้ ายนั้น
อินเทอร์ เน็ต
ให้เขียนอักษรไทยอ่านได้ง่ายและชัดเจน
(13) การให้บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
2.เมื่อได้รับใบทะเบียนพาณิ ชย์ (แบบ พค.0403)จาก
อินเทอร์ เน็ต
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว จะต้องแสดงใบทะเบียนพาณิ ชย์ไว้
(14) การให้บริ การฟังเพลงและร้องเพลงโดยคารา
ณ สานักงานของตนในที่เปิ ดเผยซึ่ งอาจเห็นได้ง่าย
โอเกะ
3.ถ้าใบทะเบียนพาณิ ชย์สูญหายหรื ชารุ ดต้องยื่นคาร้อง
(15) การให้บริ การเครื่ องเล่นเกมส์
ขอรับใบแทนทะเบียนพาณิ ชย์ ภายในกาหนด 30 วัน นับ
(16) การให้บริ การตูเ้ พลง
แต่วนั ที่สูญหาย และเมื่อได้รับใบแทนไปแล้วก็ตอ้ งปฏิบตั ิ
(17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรม เช่นเดียวกับ ข้อ 2
จากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ งงาช้างและผลิตภัณฑ์จาก
 เอกสำรประกอบคำขอจดทะเบียน
งาช้าง
1.สาเนาบัตรประชาชนผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจ
# กรณีทผี่ ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจเป็ นคนต่ างด้ าว หรื อนิติบุคคล 2.หนังสื อมอบอานาจ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
ทีต่ ั้งขึ้นตามกฎหมายต่ างประเทศทีม่ าตั้งสานักงานสาขาใน
3.ใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ (ฉบับ จริ ง) *ใช้ใ นกรณี
ประเทศไทย จะต้ องตรวจสอบดูด้วยว่ ากิจการค้ าทีด่ าเนินการ เปลี่ยนแปลงรายการหรื อแจ้งยกเลิก*
4.สาเนาหนังสื อสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล
นั้นต้ องได้ รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
5.สาเนาหนังสื อสาคัญเช่าอาคาร หรื อหนังสื อยินยอม
ของคนต่ างด้ าว พ.ศ.2542 หรือไม่ หากเป็ นกิจการค้ าทีต่ ้ อง
ได้ รับอนุญาต ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้ องได้ รับอนุญาตให้ ให้ใช้สถานที่ต้ งั สานักงาน
ประกอบกิจการค้ าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ #

 เรื่องน่ ำรู้

 ประโยชน์ ของกำรจดทะเบียนพำณิชย์

ข้อมูลที่ได้จากการจดทะเบียนพาณิ ชย์นอกจากจะเป็ น
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ.2499 ผูป้ ระกอบ ประโยชน์สาหรับรัฐบาลในการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์และ
อุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบพาณิ ชย
พาณิ ชยกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้
1.เมื่อจดทะเบียนพาณิ ชย์แล้ว ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ใน กิจในการใช้เป็ นหลักฐานในทางการค้าและเป็ นศูนย์ขอ้ มูล
การประกอบพาณฺ ชยกิจแสดงไว้ที่หน้าสานักงานใหญ่ โดย กลางซึ่ งพ่อค้าและประชาชนทัว่ ไปสามารถใช้เป็ นแหล่ ง

ในการตรวจดูรายละเอียดข้อมูลทางการค้าต่างๆ และขอให้
พนัก งานเจ้า หน้า ที่ ค ัด ส าเนาและรั บ รองส าเนาเอกสาร
เกี่ ยวกับการจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ เพื่อนาไปใช้เป็ นหลักฐาน
ได้อีกด้วย

 กำหนดระยะเวลำกำรจดทะเบียนพำณิชย์
ผูป้ ระกอบกิจการค้า ต้องยื่นจดทะเบียน ภายใน 30 วัน
นั บ ตั้ ง แต่ ว ัน ที่ เ ริ่ มประกอบกิ จ การค้ า หรื อวัน ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนหรื อวันเลิกประกอบกิจการ
ค้า

 อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนพำณิชย์
รำยกำร
ค่ำธรรมเนียม
1. ตั้งใหม่
2. เปลีย่ นแปลง
3. เลิกประกอบพำณิชยกิจ
4. ออกใบแทนใบทะเบียนพำณิชย์
5. ขอตรวจดูเอกสำรที่เกีย่ วกับกำร
จดทะเบียนพำณิชย์
6. ขอให้ คดั ลอกสำเนำและรับรอง
สำเนำเอกสำร
@@@@@@@@@@@
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