
 
1.  ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามแต่กรณี 
2. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียน
พาณิชย์ไว้ ณ ส านักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
3. ต้องจัดให้มีป้ายช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจไว้
หน้าส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขาโดย เปิดเผย
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์    
ป้ายช่ือให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมี
อักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรง
กับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นส านักงานสาขาจะต้องมี
ค าว่า “สาขา"ไว้ด้วย 
4. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน 
5. ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าทีซ่ึ่งเข้าท าการตรวจสอบในส านักงานของผู้
ประกอบกิจการ         
             
 
 
 
 
 
 
 

 

   บทก าหนดโทษ 
1. ไม่ยืน่ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน 
2. แสดงรายการเท็จ 
3. ไม่ไปพบนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
4. ไม่อ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียน หรือ 
   พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 

5. ไม่ยื่นค าขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน 
6. ไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ในที่เปิดเผย 
7. ไม่จัดให้มีป้ายชื่อไว้ที่หน้าส านักงานใหญ่หรือสาขา 
 
 
 
 
    
    สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
ผู้ประกอบกิจการค้า  สามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์   
ได้ที่ เทศบาลต าบลหนองน้ าใสอ าเภอสีคิ้ ว  จั งหวัด
นครราชสีมา หรือที่กิจการค้าของตนเองตั้งอยู่   
ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.3 0 น.  
โทรศัพท์ /โทรสาร  044 985 126 
 

 
 

  
เอกสารประชาสัมพันธ์ 
การจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

      
 

 
       

 

    

     
.......................................................................................  

 
                     การถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ 

                     จาก... กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
                     สู่... องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                  1 มกราคม 2554 

 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  และปรับอีกไม่
เกินวันละหน่ึงร้อยบาท  จนกว่าจะได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท  และ
ปรับอีกไม่เกินวันละย่ีสิบบาท  จนกว่าจะได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

หน้าท่ีของผู้ประกอบพาณิชย์กิจ 
 



 
 
 
 
 

 
    ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่องให้ผู้ประกอบ
พาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2551 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551ข้อ 4 ก าหนดให้ผู้
ประกอบพาณิชย์กิจ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ประกอบพาณิชย์
กิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัท
มหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด ทุก
ท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
  1. การท าโรงสีขาว และการท าโรงเลื่อยที่ใชเครื่องจักร 
  2. การขายสินคาไมวาอยางใดๆ  อย่างเดียวหรือหลาย 
อยางก็ตามคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายไดเปนเงินตั้ง
แต บาทขึ้นไปหรือมีสินคาดังกลาวไวเพ่ือขายมีคารวม
ทั้งสิ้นเปนเงิน 500 บาทข้ึนไป 
  3. การเปนนายหนา หรือตัวแทนคาตาง  ซึ่งท าการ
เกี่ยวกับสินคาไมวาอยางใดๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็
ตามและสินคานั้นมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงิน 
ตั้งแต บาทข้ึนไป 
 4. การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไมวา 
อยางใดๆอย่างเดียวหรือหลายอยางก็ตาม และขาย สินค
าที่ผลิตไดมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใด เปนเงิน ตั้งแต
20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินคาที่ผลิตไดมีคา
รวมทั้งสิ้นตั้งแต บาท ขึ้นไป 
 

5. การขนสงทางทะเล การขนสงโดยเรือกลไฟหรือ
เรือยนตประจ าทาง การขนสงโดยรถไฟ การขนสงโดย 
รถราง การขนส่ งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขาย
ทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การใหกูยืมเงิน การรับ
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อหรือ
ขายตั๋วเงินการธนาคาร การโพยกวน การท าโรงรับจ าน า 
และการท าโรงแรม 
6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก 
วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล 
เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 
7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณ ี
8. การซื ้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
บ ริ ก าร อิน เท อร์ เน็ ต  ก ารให้ เช่ า พ้ื น ที่ ข อ ง เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต 
9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 
10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
11. การให้บริการเครือ่งเล่นเกมส์ 
12. การให้บริการตู้เพลง 
13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรม
จากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์
จากงาช้าง 

 
 
 
 

 

 
 

การยื่นจดทะเบียนพาณิชย 

 

                -  การจดทะเบียนตั้งใหม่ 
            -  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
 -  การจดทะเบียนยกเลิก 
 
ขั้นตอน 
 

1. จัดท าค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมหลักฐาน  
   ประกอบ (ส าเนาบัตรประจ าตัว + ทะเบียนบานของผู 
   ประกอบการ) 
2. เจาหนาที่ รับ/ตรวจค าขอ 
3. ช าระคาธรรมเนียม 
4. นายทะเบียนออกใบส าคัญทะเบียนพาณิชย  
   (พค 0403) 
 
อัตราค่าธรรมเนียม 
 

1. จดทะเบียนตั้งใหม่             จ านวน  50  บาท 
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ  จ านวน  20  บาท 
3. จดทะเบียนยกเลิก                  จ านวน  20  บาท 
4. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์    จ านวน  30  บาท 
5. ขอคัดส าเนาเอกสาร       จ านวน  30  บาท 
 
ผู้ประกอบการต้องยื่นค าขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน 
นั บแต่ วัน เริ่ มป ระกอบกิ จการ หรือ วั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง หรือวันเลิกประกอบกิจการ 

กิจการที่ผู้ประกอบพาณิชยก์ิจต้องยื่น
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 


