
ขัน้ตอนการย่ืนขอจด   
   ทะเบียนพาณิชย์ 

 
 
 
 

 
     

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนและระยะเวลาให้บรกิารประชาชน 
ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
1.   จดทะเบียนพาณิชย(์ตั้งใหม่)  เวลาไม่เกิน 6 นาที 
2.  จดทะเบียนแกไ้ข                                  เวลาไม่เกิน 8 นาที 
   เปล่ียนแปลงรายการ  
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย ์          เวลาไม่เกิน 5 นาที 
 

    การจดทะเบยีนพาณิชยม์ ี3 ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการจดทะเบียนพาณชิย์ 
ผูป้ระกอบการคา้ตอ้งยืน่จดทะเบียนภายใน 30 

วนั นับตั้ งแต่ว ันท่ีเร่ิมประกอบกิจการค้า หรือวนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน หรือวนัเลิกประกอบกิจการคา้ 

หน้าที่ของผู้ประกอบการ 
 ตอ้งแสดงใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบ

แทนใบทะเบียนพาณิชยไ์ว ้ณ ส านกังานในท่ีเปิดเผยและเห็น
ไดง่้าย 

 ตอ้งจัดให้มีป้ายช่ือท่ีใช้ในการประกอบ
กิจการไวห้น้าส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขาโดย
เปิดเผยไวใ้นเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์ป้าย
ช่ือให้เขียนเป็นอักษรไทยอ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษร
ต่างประเทศในป้ายช่ือด้วยก็ได้ และจะตอ้งตรงกับช่ือ ท่ีจด
ทะเบียนไว ้หากเป็นส านกังานสาขาจะตอ้งมีค าวา่ “สาขา” ดว้ย 

  ตอ้งไปให้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับรายการจด
ทะเบียนตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 ตอ้งอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียน
และพนักงานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเขา้ท าการตรวจสอบในส านักงาน
ของผูป้ระกอบกิจการ 

 ถา้ใบทะเบียนพาณิชยสู์ญหายหรือช ารุด
ต้องยื่นค าร้องขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน
ก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัสูญหาย 

 
 
 

ยืน่ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมแนบเอกสาร 

นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจเอกสาร 

รับช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 

ออกใบทะเบียนพาณิชย์ 

นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจเอกสาร 

จดทะเบียน
พาณิชยต์ั้งใหม่ 

 จดทะเบียนแกไ้ข
เปล่ียนแปลงรายการ 

จดทะเบียนเลิก
ประกอบกิจการ 

ยืน่ขอจดทะเบียน
พาณิชยภ์ายใน 30 
วนันบัแต่วนัเร่ิม
ประกอบกิจการ 

ยื่นขอจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงรายการ
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี
มีการเปล่ียนแปลงรายการ
ท่ีจดทะบียนไวเ้ดิมดงัน้ี 
-เลิกชนิดกิจการบางส่วน
หรือ/เพิ่มใหม ่
-เปล่ียนช่ือท่ีใชใ้นการ
ประกอบกิจการ 
-เปล่ียนผูจ้ดัการหรือยา้ยท่ี
อยู ่
-เพีมหรือลดเงินทุน ,ยา้ย 
เลิก หรือเพิ่มสาขาโรงเกบ็
สินคา้ 
-เจา้ของเปล่ียนช่ือตวัสกุล 

ยืน่ขอจดทะเบียน
เลิกประกอบ
กิจการภาย 
ใน 30 วนัเลิก

ประกอบพาณิชยกิ์จ 



พาณชิย์กจิที่ต้องจดทะเบียน 
 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศให้
ผูป้ระกอบกิจการดงัต่อไปน้ีตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์คือ 

1.ผู ้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเล่ือยท่ีใช้
เคร่ืองจกัร 

2. ผูป้ระกอบการขายสินคา้ไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่าง
เดียวหรือหลายอยา่ง คิดรวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงขายไดเ้ป็นเงิน
ตั้งแต่ 20 .- บาทข้ึนไป หรือมีสินคา้ดงักล่าวไวเ้พ่ือขาย มีค่า
รวมทั้งส้ินเป็นเงินตั้งแต่ 500.-บาทข้ึนไป 

3.นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซ่ึงท าการเก่ียวกับ
สินคา้ไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอยา่งก็ตามและ
สินคา้นั้นมีค่ารวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงวนัใดเป็นเงินตั้งแต่ 20.-
บาทข้ึนไป 

4. ผูป้ระกอบกิจการหตัถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่
วา่อยา่งใด ๆ อยา่งเดียวหรือหลายอยา่งก็ตาม และขายสินคา้
ท่ีผลิตได ้คิดราคารวมทั้งส้ิน ในวนัหน่ึงวนัใดเป็นเงินตั้งแต่ 
20.-บาทข้ึนไปหรือในวนัหน่ึงวนัใดมีสินคา้ท่ีผลิตไดมี้ราคา
รวมทั้งส้ิน ตั้งแต่ 500.-บาทข้ึนไป 

5.ผูป้ระกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดย
เรือกลไฟหรือเรือยนตป์ระจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การ
ขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนตป์ระจ าทาง การขาย
ทอดตลาด การรับซ้ือขายท่ีดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับ
แลกเปล่ียน หรือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การซ้ือหรือการ
ขายตัว๋เงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรงรับจ าน า
และการท าโรงแรม 

6. ขาย ใหเ้ช่า ผลิต หรือรับจา้งผลิตแผ่นซีดี แถบบนัทึก วีดิ
ทศัน์ แผ่นวีดิทศัน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทลั เฉพาะท่ี
เก่ียวกบัการบนัเทิง 

7. ขายอญัมณีหรือเคร่ืองประดบั ซ่ึงประกอบดว้ยอญัมณี 
8.ซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวิธีการใส่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ตให้เช่าพ้ืนท่ีของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินคา้
หรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

9.การใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชอิ้นเตอร์เน็ต 
10. การใหบ้ริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
11.การใหบ้ริการเคร่ืองเล่นเกมส์ 
12. การใหบ้ริการตูเ้พลง 
13. โรงงานแปรสภาพแกะสลกัและการหตัถ 
กรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและ

ผลิตภณัฑจ์ากงาชา้ง 
ในกรณีท่ีผูป้ระกิจการคา้เป็นห้างหุ้นส่วนสามญั นิติ

บุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั ตามประมวลกฎหมายว่า
ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั ประกอบกิจการคา้ขอ้(1) - (5) จะไดรั้บ
การยกเวน้ ไม่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชยแ์ต่หากประกอบกิจการตาม 
(6) – (13) ตอ้งจดทะเบียนพาณิชยด์ว้ย 

 เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 ส าเนาบตัรประชาชนผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
 หนงัสือมอบอ านาจ 
 ใบทะเบียนพาณิชยฉ์บบัจริง 
 ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียนช่ือสกลุ 
 ส าเนาสญัญาเช่าอาคารหรือหนงัสือยนิยอมใหใ้ช ้

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
 

อ ำเภอดอนเจดีย์    จังหวัดสุพรรณบุรี 
http://www.donjadee.go.th 

   Tel. ๐๓๕-๕๙๑๒๔๐ ต่อ ๑๐๑ 

ผู้มหีน้าทีจ่ดทะเบียนพาณชิย์ 
  ผูมี้หน้าท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์คือบุคคลธรรมดาคน

เดียว  หรือหลายคน(หา้งหุน้ส่วนสามญั) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ท่ีมาตั้งส านกังานสาขาใน
ประเทศไทย ซ่ึงประกอบกิจการ อนัเป็นพาณิชย ์

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณชิย์    
    ตั้งใหม่       50   บาท 

 เปล่ียนแปลง คร้ังละ      20 บาท 

 ยกเลิก       20 บาท 

 ออกใบแทน ฉบบัละ      30 บาท 

 ตรวจเอกสาร คร้ังละ      20 บาท 

 คดัส าเนาและรับรองเอกสารฉบบัละ  30 บาท  


