กาหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
ผู้ประกอบการค้าต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า หรือ
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือวันเลิก
ประกอบกิจการค้า

หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ
 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทน
ใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สานักงานในที่เปิดเผยและเห็น
ได้งา่ ย
 ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ไว้หน้าสานักงานแห่งใหญ่และสานักงานสาขาโดยเปิดเผย
ภายใน 30 นับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียน
เป็นอักษรภาษาไทยอ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษร
ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อ ที่จด
ทะเบียนไว้ หากเป็นสานักงานสาขาจะต้องมีคาว่า “สาขา”
ด้วย
 ต้องไปให้ขอ้ เท็จจริงเกี่ยวกับรายการจด
ทะเบียนตามคาสั่งของนายทะเบียน
 ต้องอานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทาการตรวจสอบในสานักงานของ
ผู้ประกอบกิจการ
 ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายหรือชารุดต้อง
ยื่นคาร้องขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ภายในกาหนด
30 วัน นับแต่วันที่สูญหาย

เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
1. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
2. หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) * ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
3. ใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับจริง * ใช้ในกรณีเปลี่ยนแปลง
รายการหรือแจ้งยกเลิก
4. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล
5. สาเนาสัญญาเช่าอาคารหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถาน
ที่ตั้งสานักงาน

เอกสารประชาสัมพันธ์

การจดทะเบียนพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
ตัง้ ใหม่ 50 บาท
เปลี่ยนแปลง ครัง้ ละ 20 บาท
เลิก 20 บาท
ออกใบแทน ฉบับละ 30 บาท
ตรวจเอกสาร ครั้งละ 20 บาท
คัดสาเนาและรับรองเอกสาร ฉบับละ 20 บาท
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
E-mail : thamanao_99@hotmail.com
โทร./ โทรสาร 0-3668-9891

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา
คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุน้ ส่วนสามัญ) หรือนิตบิ ุคคล
รวมทั้งนิติบุคคลที่ตงั้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตั้ง
สานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็น
พาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด

พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศ
ให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนีต้ อ้ งจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีขา้ วและโรงเลื่อยที่ใช้
เครื่องจักร
2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่วา่ อย่างใดๆ
อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้
เป็นเงินเพียง 20.- บาทขึ้นไป หรือมีสนิ ค้าดังกล่าวไว้เพื่อ
ขาย มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตัง้ แต่ 500.- บาทขึ้นไป
3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทาการเกี่ยวกับ
สินค้าไม่วา่ อย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและ
สินค้านัน้ มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตัง้ แต่ 20.บาท ขึน้ ไป
4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม
ไม่วา่ อย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขาย
สินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้น ในวันหนึ่งวันใดเป็นเงิน
ตัง้ แต่ 20.- บาท ขึน้ ไปหรือในวันหนึ่งวันใดมี สินค้าที่ผลิต
ได้มีราคา รวมทั้งสิ้น ตั้งแต่ 500.- บาทขึ้นไป
5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่ง
โดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจาทาง การขนส่งโดยรถไฟ
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดรถยนต์ประจาทาง การ

ขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดนิ การให้กู้ยืมเงิน การ
รับแลกเปลี่ยน หรือซือ้ ขายเงินตราต่างประทศ การซือ้
หรือขายตัว๋ เงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทาโรงรับ
จานา และการทาโรงแรม
6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวดี ี หรือแผ่นวีดิทัศน์
ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับ ซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี
8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่อื
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ
อินเตอร์เน็ตให้เช่าพืน้ ที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดย
วิธีการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
อินเตอร์เน็ต
10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดย
คาราโอเกะ
11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
12. การให้บริการตู้เพลง
13.โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการ
หัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการค้าเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญ นิตบิ ุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด
ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
ประกอบกิจการค้าตาม (1) – (5)

จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หาก
ประกอบกิจการค้าตาม (6) – (13) ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ด้วย
บทกาหนดโทษ
1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ
ไม่ยอมให้ถ้อยคา ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า ไป
ตรวจสอบในสานักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิด
ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคาร้องขอใบรับแทน
หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สานักงาน ที่เห็นได้งา่ ย
ไม่จัดทาป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้า
เป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่า
จะได้ปฏิบัตใิ ห้ถูกต้อง
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทาการฉ้อโกง
ประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือ
กระทาการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการ
จะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียน
พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียน
พาณิชย์ใหม่
4. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียน
พาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจา

