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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนตะหนิน 
  อ ำเภอบวัใหญ่  จังหวดันครรำชสีมำ 
                โทร.0-4424-9170 

การจดทะเบียนพาณิชย์  

ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2499 
 ผู้มีหน้ำที่จดทะเบียนพำณชิย์  
    1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจา้ของคนเดียว)  
     1.2 หา้งหุน้ส่วนสามญั  
     1.3 นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้ง
ส านกังานสาขาในประเทศไทย  
     1.4 หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
     1.5 บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั  
โดยบุคคลตาม 1.1-1.5 ตอ้งประกอบกิจการคา้ซ่ึงเป็น
พาณิชยกิจตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยก์ าหนด
ตาม  
 กจิกำรค้ำที่ต้องจดทะเบียน 
ผูป้ระกอบกิจการคา้ท่ีตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์คือ 
          (1) ผูป้ระกอบกิจการโรงสีขา้วและโรงเล่ือยท่ีใช้
เคร่ืองจกัร  
          (2) ผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้ไม่วา่อยา่งใดๆ อยา่ง
เดียวหรือหลายอยา่ง คิดรวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงขายไดเ้ป็น
เงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินคา้ดงักล่าวไวเ้พื่อขาย  
มีค่ารวมทั้งส้ินเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  
          (3) นายหนา้หรือตวัแทนคา้ต่างซ่ึงท าการเก่ียวกบั
สินคา้ไม่วา่อยา่งใด ๆ อยา่งเดียวหรือหลายอยา่งก็ตาม และ

สินคา้นั้นมีค่ารวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงวนัใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 
บาทข้ึนไป  
          (4) ผูป้ระกอบกิจการหตัถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่
วา่อยา่งใด ๆ อยา่งเดียวหรือหลายอยา่งก็ตาม และขายสินคา้
ท่ีผลิตได ้คิดราคารวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงวนัใดเป็นเงินตั้งแต่ 
20 บาทข้ึนไปหรือในวนัหน่ึงวนัใดมีสินคา้ท่ีผลิตไดมี้ราคา
รวมทั้งส้ินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  
          (5) ผูป้ระกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดย
เรือกลไฟหรือเรือยนตป์ระจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การ
ขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนตป์ระจ าทาง การขาย
ทอดตลาด การรับซ้ือขายท่ีดิน การใหกู้ย้มืเงิน การรับ
แลกเปล่ียนหรือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การซ้ือหรือขาย
ตัว๋เงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรงรับ จ าน า และ
การท าโรงแรม  
          (6) ขาย ใหเ้ช่า ผลิต หรือรับจา้งผลิต แผน่ซีดี แถบ
บนัทึก วดีีทศัน์ แผน่วดีีทศัน์ ดีวดีี หรือแผน่วีดีทศัน์ระบบ
ดิจิทลั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง  
          (7) ขายอญัมณี หรือเคร่ืองประดบัซ่ึงประดบัดว้ย                    
อญัมณี  
          (8) ซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวธีิการใชส่ื้อ
อิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
          (9) บริการอินเทอร์เน็ต  
          (10) ใหเ้ช่าพื้นท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
          (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินคา้หรือ



บริการ โดยวธีิการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
          (13) การใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
อินเทอร์เน็ต  
          (14) การใหบ้ริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคารา                   
โอเกะ  
          (15) การใหบ้ริการเคร่ืองเล่นเกมส์  
          (16) การใหบ้ริการตูเ้พลง  
          (17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลกั และการหตัถกรรม
จากงาชา้ง การคา้ปลีก การคา้ส่งงาชา้งและผลิตภณัฑจ์าก
งาชา้ง  
   # กรณีทีผู่้ประกอบพาณชิยกจิเป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคล
ทีต้ั่งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศทีม่าตั้งส านักงานสาขาใน

ประเทศไทย จะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากจิการค้าทีด่ าเนินการ
น้ันต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญติัการประกอบธุรกจิ

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่ หากเป็นกจิการค้าทีต้่อง
ได้รับอนุญาต ผู้ประกอบพาณชิยกจิจะต้องได้รับอนุญาตให้

ประกอบกจิการค้าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณชิย์ # 

 เร่ืองน่ำรู้ 
      ตามพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.2499 ผูป้ระกอบ
พาณิชยกิจท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
      1.เม่ือจดทะเบียนพาณิชยแ์ลว้ ตอ้งจดัใหมี้ป้ายช่ือท่ีใชใ้น
การประกอบพาณฺชยกิจแสดงไวท่ี้หนา้ส านกังานใหญ่ โดย

เปิดเผย ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดจ้ดทะเบียน ป้ายนั้น
ใหเ้ขียนอกัษรไทยอ่านไดง่้ายและชดัเจน 
      2.เม่ือไดรั้บใบทะเบียนพาณิชย ์(แบบ พค.0403)จาก
พนกังานเจา้หนา้ท่ีแลว้ จะตอ้งแสดงใบทะเบียนพาณิชยไ์ว ้
ณ ส านกังานของตนในท่ีเปิดเผยซ่ึงอาจเห็นไดง่้าย 
      3.ถา้ใบทะเบียนพาณิชยสู์ญหายหรืช ารุดตอ้งยื่นค าร้อง
ขอรับใบแทนทะเบียนพาณิชย ์ภายในก าหนด 30 วนั นบั
แต่วนัท่ีสูญหาย และเม่ือไดรั้บใบแทนไปแลว้ก็ตอ้งปฏิบติั
เช่นเดียวกบั ขอ้ 2 

 เอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบียน 
       1.ส าเนาบตัรประชาชนผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
       2.หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
       3.ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)  *ใช้ในกรณี
เปล่ียนแปลงรายการหรือแจง้ยกเลิก* 

       4.ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียนช่ือสกุล 
       5.ส าเนาหนงัสือส าคญัเช่าอาคาร หรือหนงัสือยินยอม
ใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งส านกังาน 

 ประโยชน์ของกำรจดทะเบียนพำณชิย์ 
       ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดทะเบียนพาณิชยน์อกจากจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับรัฐบาลในการส่งเสริมการพาณิชยแ์ละ
อุตสาหกรรมแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบพาณิชย
กิจในการใชเ้ป็นหลกัฐานในทางการคา้และเป็นศูนยข์อ้มูล
กลางซ่ึงพ่อคา้และประชาชนทัว่ไปสามารถใช้เป็นแหล่ง

ในการตรวจดูรายละเอียดขอ้มูลทางการคา้ต่างๆ และขอให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีคัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสาร
เก่ียวกบัการจดทะเบียนพาณิชย ์เพื่อน าไปใช้เป็นหลกัฐาน
ไดอี้กดว้ย 

 ก ำหนดระยะเวลำกำรจดทะเบียนพำณชิย์ 
       ผูป้ระกอบกิจการคา้ ตอ้งยื่นจดทะเบียน ภายใน 30 วนั 
นับตั้ งแต่ว ันท่ี เ ร่ิมประกอบกิจการค้า  หรือว ันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนหรือวนัเลิกประกอบกิจการ
คา้ 

 อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนพำณชิย์
รำยกำร     ค่ำธรรมเนียม 
1. ตั้งใหม่    50  บำท 
2. เปลีย่นแปลง   20  บำท 
3. เลกิประกอบพำณชิยกจิ  20  บำท 
4. ออกใบแทนใบทะเบียนพำณชิย์ 30  บำท 
5. ขอตรวจดูเอกสำรที่เกีย่วกบักำร 
    จดทะเบียนพำณชิย์   30  บำท 
6. ขอให้คดัลอกส ำเนำและรับรอง 
    ส ำเนำเอกสำร   30  บำท 
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