ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน ( ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบคุ คลทีต่ ั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสานักงานสาขาใน
ประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน
จากัด บริษัทจากัด บริษทั มหาชนจากัด ซึ่งประกอบ
กิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด

กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์
(1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้
เครื่องจักร
(2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ
อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขาย
ได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้
เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
(3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทาการ
เกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง
ก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็น
เงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
(4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรือ
อุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็
ตาม และขายสินค้าทีผ่ ลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวัน
หนึ่งวันใดเป็นเงินตัง้ แต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวัน

ใดมีสินค้าทีผ่ ลิตได้มีราคารวมทัง้ สิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้น
ไป
(5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่ง
โดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจาทาง การขนส่งโดยรถไฟ
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจาทาง
การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน
การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การ
ซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทาโรง
รับ จานา และการทาโรงแรม
(6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี
แถบบันทึก วีดที ัศน์ แผ่นวีดีทศั น์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์
ระบบดิจทิ ัล เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการบันเทิง
(7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี
(8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(9) บริการอินเทอร์เน็ต
(10) ให้เช่าพื้นทีข่ องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า
หรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(13) การให้บริการเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
อินเทอร์เน็ต
(14) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคา
ราโอเกะ
(15) การให้บริการเครือ่ งเล่นเกมส์
(16) การให้บริการตูเ้ พลง
(17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการ
หัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ นิ ติ บุ ค คล ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด
บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งประกอบกิจการ
ตามข้อ (6) –(17) ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ด้วย

ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อ สานักทะเบียนพาณิชย์ สานักงานเทศบาล
ตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โทร
0-5538-1648 ต่อ 106 (สถานประกอบการแห่งใหญ่
ตั้งอยู่ในพื้นที่รบั ผิดชอบของเทศบาลนั้น : ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด)ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30น.(มีพักเที่ยง)
กาหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ หรือ
วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่
50 บาท
2. จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการ 20 บาท
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
20 บาท
4. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
5. ตรวจเอกสารของผูป้ ระกอบพาณิชยกิจ ครัง้ ละ 20
บาท
6. คัดสาเนาและรับรองสาเนาเอกสาร ฉบับละ 30 บาท
(หนึ่งคาขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
(1)
(2)
(3)
(4)

ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสานักงาน
แห่ง
ใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ล ง
นาม และให้ พ ยานลงชื่ อ รั บ รองอย่ า งน้ อ ย 1 คน
(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน)
(5) สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่หรือสาเนา
สัญญา
เช่า
(6) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ
(7) กรณี ม อบอ านาจ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ มอบอ านาจ
พร้อมติด
อากรแสตมป์10 บาท สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจ
(8) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่น
ซีดีฯ
ต้องมีสาเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้
เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธิ์

บทกาหนดโทษ
(1) ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียนพาณิชย์
ภายใน 30 วัน แสดงรายการเท็จ มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนพาณิชย์
อันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท
(2) ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย แต่ไม่ยื่นคาร้องขอ
ใบแทนภายใน 30 วัน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้
ที่ ส านั ก งานให้ เ ห็ น ได้ ง่ า ย มี ค วามผิ ด ปรั บ ไม่ เ กิ น 200
บาท และในกรณีเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่
เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ผู้ป ระกอบพาณิ ชยกิ จที่ ถูก สั่ งถอนใบทะเบี ย บ
พาณิ ช ย์ แ ล้ ว ยั ง ฝ่ า ฝื น ประกอบพาณิ ช ยกิ จ ต่ อ ไป มี
ความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
จาคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือ ทั้งปรับทั้งจา

คู่มือประชาชน

***********************
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