กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียน
พาณิผูชป้ ย์ระกอบการค้าต้องยืน่ จดทะเบียนภายใน
30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ประกอบกิจการค้า หรือวันที่
มีการเปลีย่ นแปลงรายการจดทะเบียน หรือวันเลิก
ประกอบกิจการค้า
หน้ าที่ของผูป้ ระกอบกิ จการ
 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทน
ใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สํานักงานในทีเ่ ปิ ดเผยและ
เห็นได้งา่ ย
 ต้อ งจัด ให้มีป้ า ยชื่อ ที่ใ ช้ใ นการประกอบกิจ
การไว้หน้าสํานักงานแห่งใหญ่และสํานักงานสาขาโดย
เปิ ดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ จดทะเบียน
พาณิชย์ ป้ ายชื่อให้เขียนเป็ นอักษรไทย อ่านง่ายและ
ชัดเจน จะมีอกั ษรต่างประเทศในป้ ายชื่อด้วยก็ได้ และ
จะต้องตรงกับชื่อ ทีจ่ ดทะเบียนไว้ หากเป็ นสํานักงาน
สาขาจะต้องมีคาํ ว่า"สาขา"ด้วย
 ต้ อ งไปให้ ข้อ เท็ จ จริง เกี่ ย วกับ รายการจด
ทะเบียนตามคําสังของนายทะเบี
่
ยน
 ต้องอํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึง่ เข้าทําการตรวจสอบในสํานัก
งานของผูป้ ระกอบกิจการ

 ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สญ
ู หายหรือชํารุดต้อง
ยื่นคําร้องขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน
กําหนด 30 วัน นับแต่วนั ทีส่ ญ
ู หาย
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
1. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน

*กรณีผปู้ ระกอบพาณิชยกิจเป็ นเจ้าบ้าน
2. สําเนาสัญญาเช่าอาคารหรือหนังสือยินยอมให้
ใช้สถานทีต่ งั ้ สํานักงาน*กรณีผอู้ ่นื เป็ นเจ้าบ้าน
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผูใ้ ห้เช่าหรือผูย้ นิ ยอมให้ใช้สถานทีต่ งั ้ สํานักงาน
4. หนังสือมอบอํานาจ และบัตรประชาชนของ
ผูร้ บั มอบอํานาจ (ถ้ามี) *ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
5. ใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับจริง *ใช้ในกรณี

เอกสารประชาสัมพันธ์
การจดทะเบียนพาณิชย์

เปลีย่ นแปลงรายการหรือแจ้งยกเลิก

ระยะเวลาตัง้ แต่ยื่นเอกสารจนแล้วเสร็จ 30 นาที/ราย

ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียน
จดทะเบีพาณิ
ยนจัชดย์ตัง้ ใหม่
50 บาท

จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการ ครัง้ ละ
จดทะเบียนยกเลิก
ออกใบแทน ฉบับละ
ตรวจเอกสาร ครัง้ ละ
คัดสําเนาและรับรองเอกสาร ฉบับละ

20 บาท
20 บาท
30 บาท
20 บาท
30 บาท

สํานักงานทะเบียนพาณิ ชย์
เทศบาลตําบลหนองบัว
ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสิ นธุ์
โทรศัพท์ 043-840916
ผูม้ ีหน้ าที่จดทะเบียนพาณิ ชย์

ผูม้ หี น้าทีจ่ ดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคล
ธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุน้ ส่วนสามัญ)
หรือนิตบิ ุคคล รวมทัง้ นิตบิ ุคคลทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ทีม่ าตัง้ สํานักงานสาขาในประเทศไทย
ซึง่ ประกอบกิจการอันเป็ นพาณิชยกิจตามทีก่ ระทรวง
พาณิชย์กาํ หนด
พาณิ ชยกิ จที่ต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์
รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ อ อก
ประกาศให้ผูป้ ระกอบกิจการดังต่อไปนี้
ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ คือ
1. ผูป้ ระกอบกิจการโรงสีขา้ วและโรงเลื่อย ที่
ใช้เครือ่ งจักร
2. ผูป้ ระกอบกิจการขายสินค้า ไม่ว่าอย่างใด
ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทัง้ สิน้ ในวันหนึ่ง
วันใดขายได้เป็ นเงินตัง้ แต่ 20.- บาทขึน้ ไป หรือมี
สินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขาย มีค่ารวมทัง้ สิน้ เป็ นเงิน
ตัง้ แต่ 500.- บาทขึน้ ไป
3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทําการ
เกีย่ วกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลาย
อย่างก็ตามและสินค้านัน้ มีค่ารวมทัง้ สิน้ ในวันหนึ่งวัน
ใดเป็ นเงินตัง้ แต่ 20.- บาทขึน้ ไป
4. ผูป้ ระกอบกิจการหัตถกรรม หรือกิจการ

อุตสาหกรรม ไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลาย
อย่างก็ตาม และขายสินค้าทีผ่ ลิตได้ คิดราคารวม
ทัง้ สิน้ ในวันหนึ่งวันใดเป็ นเงินตัง้ แต่ 20.- บาท ขึน้ ไป
หรือในวันหนึ่งวันใดมี สินค้าที่ผลิตได้มรี าคารวม
ทัง้ สิน้ ตัง้ แต่ 500.- บาทขึน้ ไป
5. ผูป้ ระกอบกิจการขนส่งทางทะเล การ
ขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจําทาง การขน
ส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดย
รถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซือ้ ขาย
ทีด่ นิ การให้กยู้ มื เงิน การรับแลกเปลีย่ น หรือซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั ๋วเงิน การ
ธนาคาร การโพยก๊วน การทําโรงรับจํานํา และการทํา
โรงแรม
6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี
แถบบันทึกวีดทิ ศั น์ แผ่นวีดทิ ศั น์ ดีวดี หี รือแผ่นวีดิ
ทัศน์ ระบบดิจทิ ลั เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการบันเทิง
7. ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ ซึง่ ประดับ
ด้วยอัญมณี
8. ซือ้ ขายสินค้าหรือบริการโดยวิธกี ารใช้ส่อื
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
9. ให้เช่าพืน้ ทีข่ องเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย

10. บริก ารเป็ นตลาดกลางในการซื้อ ขาย
สินค้าหรือบริการโดยวิธกี ารใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
11. การให้บริการเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้
อินเตอร์เน็ต
11. การให้บริการฟั งเพลงและร้องเพลงโดย
คาราโอเกะ
12. การให้บริการเครือ่ งเล่นเกมส์
13. การให้บริการตูเ้ พลง
14. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการ
หัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
ในกรณี ที่ ผู้ป ระกอบกิ จ การค้ า เป็ นห้ า ง
หุ้นส่วนสามัญ นิ ติ บุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด
บริ ษทั จํากัด ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจํากัด ประกอบกิ จการค้าตาม (1) – (5) จะ
ได้รบั การยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ แต่
หากประกอบกิ จการค้าตาม (6) – (13) ต้องจด
ทะเบียนพาณิ ชย์ด้วย

