คำแนะนำในกำรจดทะเบียน
1. ผูป้ ระกอบกำรพำณิชย์กิจ หมายถึง
- บุคคลธรรมดา (เจ้าของคนเดียว)
- ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล
- นิ ติบุคคลต่างประเทศที่ต้งั สานั กงานสาขาในประเทศไทย
2. กิจกำรที่ตอ้ งจดทะเบียนพำณิชย์
1) การทาโรงสีขา้ วและการทาโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2) การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง
3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทาการเกี่ยวกับสินค้า
4) ประกอบการหัตถกรรม อุตสาหกรรมและขายสินค้าที่
ผลิตได้
5) การขนส่งทะเล เรือกลไฟ เรือยนต์ประจาทาง รถไฟ
รถราง รถยนต์ประจาทาง การขายทอดตลาด การรับซื้ อ
ขายที่ดิน การให้กูย้ ืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศ การซื้ อหรือขายตัว๋ เงิน การธนาคาร
การโพยก๊วน การทาโรงรับจานา การทาโรงแรม
6) ขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทศั น์ แผ่นวีดิทศั น์
ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทศั น์ ระบบดิจิทลั เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง
7) ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประกอบด้วยอัญมณี
8) ซื้ อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์
ผ่านระบบเครือขายอินเทอร์เน็ ต
9) การบริการอินเทอร์เน็ ต
10) การให้เช่าพื้ นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
11) บริการเป็ นตลาดกลางในการซื้ อขายสินค้าหรือบริการ
โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ ต

12) ผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทศั น์ แผ่นวีดิทศั น์ ดีวีดีหรือ
แผ่นวีดิทศั น์ ระบบดิจิทลั เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
13) การใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ ต
14) การให้บริการฟั งเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
15) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
16) การให้บริการตูเ้ พลง
17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทาหัตถกรรมจาก
งาช้าง การค้าปลีกค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
3. กิจกำรที่ไม่ตอ้ งจดทะเบียนพำณิชย์
1) การค้าเร่ การค้าแผงลอย
2) พาณิชยกิจเพื่อบารุงศาสนา หรือเพื่อการกุศล
3) พาณิชยกิจของนิ ติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขั้น
4) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
5) พาณิชยกิจของมูลนิ ธิ สมาคม สหกรณ์
6) พาณิชยกิจของห้างหุน้ ส่วนนิ ติบุคคล และบริษัทจากัด
ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
7) พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้จดทะเบียนตาม
ประกาศของคณะปฏิบตั ิฉบับที่ 141 ลว.1พ.ค. 2515
4. รำยกำรที่ตอ้ งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
1) เลิกชนิ ดประกอบกิจการบางส่วนและ/หรือ เพิ่มใหม่
2) เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ
3) ย้ายสานั กงานใหญ่
4) เปลี่ยนผูจ้ ัดการ
5) เจ้าของหรือผูจ้ ดั การย้ายที่อยู่
6) เพิ่มหรือลดเงินทุน
7) ย้าย เลิก เพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า ตัวแทนค้าต่าง ๆ
8) อื่นๆ เช่น เจ้าของหรือผูจ้ ดั การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
หรือรายการที่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

เอกสำรหลักฐำนทีใ่ ช้ประกอบคำขอ
กำรยืน่ จดทะเบียนพำณิชย์ ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หนั งสือสัญญาเช่า (กรณีเช่า)
4. หนั งสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีเจ้าของไม่ใช้เจ้าบ้าน
ตามทะเบียนบ้านที่ใช้เป็ นที่ต้งั ของสถานประกอบการ)
พร้อมเอกสารของเจ้าบ้าน
4. แผนที่ต้งั พอสังเขป
5. หนั งสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบ
อานาจให้ผอู ้ ื่นมายื่นแทน)
กำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย์ ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบทะเบียนพาณิชย์เดิม
3. ใบแจ้งความ ในกรณีทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
4. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
กำรจดทะเบียนเลิกทะเบียนพำณิชย์ ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านของ
2. ใบทะเบียนพาณิชย์เดิม
3. ใบแจ้งความในกรณีทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
4. หนั งสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
หมำยเหตุ
1. ต้องยื่นคาขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นั บแต่วนั ที่เริ่ม
ประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันที่เลิก
ประกอบกิจการ

2.กรณีแจ้งเลิกเพราะเหตุผปู ้ ระกอบการถึงแก่กรรมให้ลง
ชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่ ง หรือผูร้ บั อานาจจากทายาท

บทกำหนดลงโทษ

สถำนที่ยื่นขอจดทะเบียน

1. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจผูใ้ ด ไม่จดทะเบียนพาณิชย์
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่มกี ารเริ่มประกอบพาณิชยกิจ
ถือว่ามีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็ นความผิดต่อเนื่ องปรับอีกวันละ
ไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติ
2. เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ไม่แสดงใบทะเบียน
พาณิชย์ไว้ที่สานักงานให้เห็นได้ง่าย และไม่จดั ทาป้ายชื่อ
ที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้ที่หน้าสถาน
ประกอบการ ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
200 บาท และกรณีไม่จดั ทาป้ายถือเป็ นความผิด
ต่อเนื่ อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ตั้งใหม่
เปลี่ยนแปลง
เลิก
ออกใบแทนใบทะเบียน
ตรวจเอกสารครั้งละ
คัดสาเนาและรับรองสาเนา

50 บำท
20 บาท
20 บาท
30 บาท
20 บาท
30 บาท

ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
สานักงานเทศบาลตาบลสันผีเสื้ อ เลขที่ 99 หมู่ที่ 8
ตาบลสันผีเสื้ อ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สอบถำมรำยละเอียด
1. สานักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตาบลสันผีเสื้ อ
โทรศัพท์ 053-854380 ต่อ 38
2. สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112736-7
3. สานักทะเบียนธุรกิจ
โทรศัพท์ 02-5474446-7,02-5474939
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-891500-6 ต่อ 102,104

