ขัน
้ ตอนการยืน
่ ขอจด
ทะเบียนพาณิชย์

ยืน่ คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ พร้ อมแนบเอกสาร

ขัน
้ ตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน
ในการจดทะเบียนพาณิชย์
1. จดทะเบียนพาณิ ชย์(ตั้งใหม่)
2. จดทะเบียนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการ
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชย์

เวลาไม่เกิน 6 นาที
เวลาไม่เกิน 8 นาที
เวลาไม่เกิน 5 นาที

การจดทะเบียนพาณิชย์มี 3 ประเภท
นายทะเบียนพาณิชย์ ตรวจเอกสาร

รับชาระค่ าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

ออกใบทะเบียนพาณิชย์

นายทะเบียนพาณิชย์ ตรวจเอกสาร

จดทะเบียน
พาณิ ชย์ต้ งั ใหม่

จดทะเบียนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการ

จดทะเบียนเลิก
ประกอบกิจการ

ยืน่ ขอจดทะเบียน
พาณิ ชย์ภายใน 30
วันนับแต่วนั เริ่ ม
ประกอบกิจการ

ยื่นขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายการ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
ที่จดทะบียนไว้เดิมดังนี้
-เลิกชนิดกิจการบางส่วน
หรื อ/เพิ่มใหม่
-เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ
-เปลี่ยนผูจ้ ดั การหรื อย้ายที่
อยู่
-เพีมหรื อลดเงินทุน ,ย้าย
เลิก หรื อเพิ่มสาขาโรงเก็บ
สิ นค้า
-เจ้าของเปลี่ยนชื่อตัวสกุล

ยืน่ ขอจดทะเบียน
เลิกประกอบ
กิจการภาย
ใน 30 วันเลิก
ประกอบพาณิ ชย์กิจ

กาหนดการจดทะเบียนพาณิชย์
ผูป้ ระกอบการค้าต้องยืน่ จดทะเบียนภายใน 30
วัน นับ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การค้า หรื อ วัน ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรื อวันเลิกประกอบกิจการค้า

หน้ าที่ของผู้ประกอบการ
 ต้องแสดงใบจดทะเบียนพาณิ ชย์หรื อใบ
แทนใบทะเบียนพาณิ ชย์ไว้ ณ สานักงานในที่เปิ ดเผยและเห็น
ได้ง่าย
 ต้องจัดให้มีป้ ายชื่ อที่ ใ ช้ในการประกอบ
กิ จการไว้ห น้า สานักงานแห่ ง ใหญ่และส านัก งานสาขาโดย
เปิ ดเผยไว้ในเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่จดทะเบียนพาณิ ชย์ ป้ าย
ชื่ อ ให้ เ ขี ย นเป็ นอัก ษรไทยอ่ า นง่ า ยและชัด เจน จะมี อ ัก ษร
ต่างประเทศในป้ ายชื่ อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่ อ ที่ จด
ทะเบียนไว้ หากเป็ นสานักงานสาขาจะต้องมีคาว่า “สาขา” ด้วย
 ต้องไปให้ขอ้ เท็ จจริ งเกี่ ยวกับรายการจด
ทะเบียนตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
 ต้องอานวยความสะดวกแก่ นายทะเบี ยน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งเข้าทาการตรวจสอบในสานักงาน
ของผูป้ ระกอบกิจการ
 ถ้าใบทะเบี ยนพาณิ ชย์สูญหายหรื อชารุ ด
ต้อ งยื่ น ค าร้ อ งขอรั บ ใบแทนใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ภายใน
กาหนด 30 วัน นับแต่วนั สูญหาย

พาณิชย์ กจิ ที่ต้องจดทะเบียน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ได้ออกประกาศให้
ผูป้ ระกอบกิจการดังต่อไปนี้ตอ้ งจดทะเบียนพาณิ ชย์ คือ
1.ผู ้ป ระกอบกิ จ การโรงสี ข ้า วและโรงเลื่ อ ยที่ ใ ช้
เครื่ องจักร
2. ผูป้ ระกอบการขายสิ นค้า ไม่ว่า อย่างใด ๆ อย่า ง
เดียวหรื อหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็ นเงิน
ตั้งแต่ 20 .- บาทขึ้นไป หรื อมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขาย มีค่า
รวมทั้งสิ้นเป็ นเงินตั้งแต่ 500.-บาทขึ้นไป
3.นายหน้า หรื อ ตัว แทนค้า ต่ า งซึ่ งท าการเกี่ ย วกับ
สิ นค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดี ยวหรื อหลายอย่างก็ตามและ
สิ นค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็ นเงินตั้งแต่ 20.บาทขึ้นไป
4. ผูป้ ระกอบกิจการหัตถกรรมหรื ออุตสาหกรรมไม่
ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรื อหลายอย่างก็ตาม และขายสิ นค้า
ที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้น ในวันหนึ่ งวันใดเป็ นเงินตั้งแต่
20.-บาทขึ้นไปหรื อในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคา
รวมทั้งสิ้น ตั้งแต่ 500.-บาทขึ้นไป
5.ผูป้ ระกอบกิ จการขนส่ งทางทะเล การขนส่ งโดย
เรื อกลไฟหรื อเรื อยนต์ประจาทาง การขนส่ งโดยรถไฟ การ
ขนส่ งโดยรถราง การขนส่ งโดยรถยนต์ประจาทาง การขาย
ทอดตลาด การรั บ ซื้ อ ขายที่ ดิ น การให้ กู้ยื ม เงิ น การรั บ
แลกเปลี่ยน หรื อซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้ อหรื อการ
ขายตัว๋ เงิ น การธนาคาร การโพยก๊วน การทาโรงรั บจานา
และการทาโรงแรม

6. ขายให้เช่าผลิตหรื อรับจ้างผลิตแผ่นซี ดี แถบบันทึก วีดิ
ทัศน์ แผ่นวีดิทศั น์ ดี วีดี หรื อแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิ จิทลั เฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง
7.ขายอัญมณี หรื อเครื่ องประดับซึ่งประกอบด้วยอัญมณี
8.ซ้ือขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยวิธีการใส่ สื่ออิเล็กทรอนิ กส์
ผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต บริ การอินเตอร์ เน็ตให้เช่าพื้นที่ของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายบริ การเป็ นตลาดกลางในการซื้ อขายสิ นค้า
หรื อบริ การโดยวิธีการใช้สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ผ่านระบบเครื อข่ าย
อินเตอร์เน็ต
9.การให้บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
10. การให้บริ การฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
11.การให้บริ การเครื่ องเล่นเกมส์
12. การให้บริ การตูเ้ พลง
13. โรงงานแปรสภาพแกะสลักและการหัตถ
กรรมจากงาช้ าง การค้ าปลี ก การค้าส่ งงาช้ างและ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
ในกรณี ที่ผูป้ ระกิ จการค้าเป็ นห้างหุ ้นส่ วนสามัญ นิ ติ
บุคคล ห้างหุ ้นส่ วนจากัด บริ ษทั จากัด ตามประมวลกฎหมายว่า
ด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด ประกอบกิจการค้าข้อ(1) - (5) จะได้รับ
การยกเว้น ไม่ตอ้ งจดทะเบียนพาณิ ชย์แต่หากประกอบกิจการตาม
(6) – (13) ต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ดว้ ย
 เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
 สาเนาบัตรประชาชนผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจ
 หนังสื อมอบอานาจ
 ใบทะเบียนพาณิ ชย์ฉบับจริ ง
 สาเนาหนังสื อสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล
 สาเนาสัญญาเช่าอาคารหรื อหนังสื อยินยอมให้ใช้

เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.donjadee.go.th
Tel. ๐๓๕-๕๙๑๒๔๐ ต่ อ ๑๐๑

ผู้มหี น้ าทีจ่ ดทะเบียนพาณิชย์
ผูม้ ีหน้าที่จดทะเบียนพาณิ ชย์ คือบุคคลธรรมดาคน
เดียว หรื อหลายคน(ห้างหุน้ ส่วนสามัญ) หรื อนิ ติบุคคลรวมทั้งนิ ติ
บุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตั้งสานักงานสาขาใน
ประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็ นพาณิ ชย์

ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
ตั้งใหม่
เปลี่ยนแปลง ครั้งละ
ยกเลิก
ออกใบแทน ฉบับละ
ตรวจเอกสาร ครั้งละ
คัดสาเนาและรับรองเอกสารฉบับละ
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