
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จไมย่อม

ให้ถอ้ยค า ไมย่อมให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ เข้าไปตรวจสอบใน

ส านักงาน 

 

 

 

 

 

2. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นค ารอ้งขอรับใบแทน หรอืไม่

แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ท่ีส านักงานท่ีเห็นไดง้่าย ไมจ่ัดท า  

ป้ายชื่อ 

 

 

 
 

3.ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชน  

ปนสนิค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรอืกระท าทุจริตอ่ืนใด

อย่างรา้ยแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ 

เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการตอ่ไป

ไม่ได ้เว้นแต่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย์จะสั่งให้รับจด

ทะเบียนใหมไ่ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถใช้เป็นหลักฐานทางการคา้ได้  

 

 

1.ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วันนับต้ังแตว่ันเริ่ม

ประกอบพาณิชยกิจ หรอืวันท่ีเปล่ียนแปลงรายการหรอืวันท่ีเลิก

ประกอบพาณิชยกิจตามแต่กรณี 

2.ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับ

แต่วันสูญหาย 

3.ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ ส านักงานในท่ีเปิดเผย 

4.ต้องจัดให้มีป้ายชื่อท่ีใช้การประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าส านักงาน

แห่งใหญ่และส านักงานสาขาโดยเปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่

วันท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ 

5.ต้องไปให้ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค าสั่งของ

นายทะเบียน 

6.ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งเข้าท าการตรวจสอบในส านักงานของผู้ประกอบกิจการ  

 
 

1.จดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ฉบับละ   50 บาท 

2.จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ ครัง้ละ    20 บาท 

3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20 บาท 

4.ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์   ฉบับละ   20 บาท 

5.ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณชิยกิจรายหนึ่งคร้ังละ 20 บาท 

6.ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารของผู้ประกอบ

พาณิชยกิจรายหนึ่ง ฉบับละ 30 บาท 

 

 

ผู้ประกอบพาณชิยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณชิย ์ณ องค์การบรหิาร

ส่วนต าบลที่มีส านักงานแห่งใหม่ตัง้อยู่ในเขตท้องที่นั้น 

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับ
อีกวันละไม่เกิน 100 จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

บทก าหนดโทษ 

มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็น
ความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท 
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็น
ความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท 
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์ 

อัตราค่าธรรมเนียม 

หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชย์ 

 

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

การจดทะเบยีนพาณิชย์ 
 

จัดท าโดย 
 

ส านักงานทะเบียนพาณิชย ์

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

โทร.044-852648, โทรสาร 044-852659 

www.tumbonlahan.go.th 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของหา้งหุ้นสว่นสามัญคณะบุคคล

หรอืกิจการรว่มค้า (ถ้ามี) 

6.ส าเนาหนังสือแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในไทย (ถ้าม)ี 

7.ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือห้างหุน้สว่นหรือ

บรษัิท (ถ้าม)ี 

8.ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรอืชื่อสกุล (ถ้าม)ี 

รายการที่ต้องย่ืนขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1.เปลี่ยนชื่อในการประกอบพาณิชยกิจ 

2.เลกิประกอบพาณิชยกิจบางส่วนหรอืเพิ่มใหม่  

3.เพิ่มหรือลดเงินทุน 

4.ย้ายส านักงานใหญ่ 

5.เปลี่ยนผู้จัดการ 

6.เจา้ของหรือผู้จัดการเปลี่ยนท่ีอยู่ 

7.ย้าย เลกิ หรอืเพิ่มสาขาโรงเก็บสนิค้าหรอืตัวแทนค้า 

8.แก้ไขเพิ่มเตมิผู้เป็นหุ้นสว่น (หุ้นสว่นเข้า-ออก) เงินลงหุ้น

จ านวนเงินลงทุนของหา้ง 

9.จ านวนเงินทุน จ านวนหุน้และมูลค่าหุ้นของบรษัิทจ ากัด 

10.รายการอ่ืน ๆ  เช่น แก้ไขชื่อ เว็ปไซต ์ชื่ออักษรโรมัน 

การจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ มอีกสารประกอบดังนี้  

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจา้ของหรือผู้จัดการตามแต่กรณี  

2.ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 

3.สัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นสว่นทุกคนให้เลิกห้างหุ้นสว่น

คณะบุคคลหรือกิจการรว่มค้า (ถ้าม)ี 

4.ส าเนารับรองการจดทะเบยีนเลิกของหา้งหุ้นส่วนหรอืบริษัท(ถา้มี) 

5.หนังสือมอบอ านาจ/ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ (ถ้าม)ี 

6.ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (ถ้าม)ี 

7.ส าเนาหลักฐานการเป็นทายาท (ถ้าม)ี 

8.หนังสือรับรองบัญชีเอกสารประกอบการลงบัญชี (กรณีเป็นนิติ

บุคคลท่ีต้ังขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ) 

9.ส าเนาเอกสารส่ังเลกิกิจการในไทย (ถ้าม)ี 

โรงแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจาก งาช้าง  

กาค้าปลกี การคา้ส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
 

 

 การค้าเร ่การคา้แผงลอย 

 พาณิชยกิจเพื่อบ ารุงศาสนาหรอืเพื่อการกุศล 

 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรอืพระราช

กฤษฎกีาจัดต้ังขึน้ 

 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 

 พาณิชยกิจของมูลนิธ ิสมาคม สหกรณ์ 

 พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรไีด้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 

 
 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) มเีอกสารประกอบดังนี้ 

 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

 2.ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

 3.กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็นเจา้บ้านต้องแนบเอกสาร

เพิ่มเตมิดังน้ี 

      3.1.หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีต้ังส านักงานใหญ่  

      3.2.ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็น

เจา้บ้าน 

      3.3.แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี

ส าคัญบรเิวณใกลเ้คียง 

4.หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 

5.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 

การยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มเีอกสารประกอบดังนี ้

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของเจา้ของ 

2.ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 

3.ส าเนาหลักฐานท่ีต้ัง สนง.ใหญ่ 

4.หนังสือมอบอ านาจ/ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับมอบ (ถ้าม)ี 

 

 

 

บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หา้งหุ้นส่วนสามัญ ) หรอื

นิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศที่มาตั้ง

ส านักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกจิการอันเป็นพาณชิย กจิ

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

 

การท าโรงสีขา้ว และการท าโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 

การขายสินคา้อย่างเดียวหรอืหลายอยา่ง 

การเป็นนายหน้าหรอืตัวแทนคา้ต่าง ๆ 

การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 

การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจ า

ทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การ ขนส่งโดยรถยนต์

ประจ าทาง การขายทอดตลาด การับซื้อขายที่ดินการให้กู้ยมืเงิน 

การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรอืขาย

ตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วนการท าโรงรับจ าน า และการท า

โรงแรม 

การขาย ใหเ้ชา่ ผลิต หรือรับจ้างผลิต  แผน่ซดีี แถบบันทึกแผน่วีดี

ทศัน์ ดีวีดี หรือแผน่วีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

การขายอัญมณี หรอืเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 

การขายสินคา้หรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่น

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต ใช้เช่าพืน้ที่ของ

เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย

สินค้าหรอืบริการ โดยวธีิการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบเครือ 

ข่ายอินเตอร์เน็ต 

การให้บรกิารเครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อใชอิ้นเตอรเ์น็ต  

การให้บรกิารฟังเพลง และรอ้งเพลงคาราโอเกะ 

การให้บรกิารเครื่องเลน่เกมส์ 

การให้บรกิารตูเ้พลง 

  

 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 

พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

กิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

การยื่นจดทะเบียนพาณิชย ์


