พาณิชยกิจที่ตองจดทะเบียนพาณิชย
ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชยเทศบาลนครขอนแกน
ขอที่ 1 กรณีผูประกอบพาณิชยกิจเปนบุคคลธรรมดา หรือหางหุนสวนสามัญ
1.การทําโรงสีขาว และการทําโรงเลื่อยที่ใชเครื่องจักร
2.การขายสินคาไมวาอยางใดๆ อยางเดียว หรือหลายอยางก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายไดเปนเงิน
ตั้งแต 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินคาดังกลาวไวเพื่อขายมีคารวมทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต 500 บาทขึ้นไป
3.การเปนนายหนาหรือตัวแทนคาตาง ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินคาไมวาอยางใดๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม
และสินคานั้นมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไป
4. การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไมวาอยางใด ๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม และขาย
สินคาที่ผลิตไดมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินคาที่ผลิตได
มีคารวมทั้งสิ้นตั้งแต 500 บาทขึ้นไป
5. การขนสงทางทะเล การขนสงโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนตประจําทาง การขนสงโดยรถไฟ การขนสงโดย
รถราง การขนสงโดยรถยนตประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การใหกูยืมเงิน การรับ
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยกวน การทําโรงรับ
จํานํา การทําโรงแรม
ขอที่ 2 กรณีผูประกอบพาณิชยกิจเปนบุคคลธรรมดา หรือหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจดทะเบียน หาง
หุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด
6. การขาย หรือใหเชา แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดิทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง
7. การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี
8. การซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็คทรอนิคสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
9. การบริการอินเทอรเน็ต
10. การใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
11. การบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิคสผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต
12. การผลิต รับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดีหรือแผนวีดิทัศนระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
13.การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ต
14. การใหบริการฟงเพลง และรองเพลงโดยคาราโอเกะ
15. การใหบริการเครื่องเลนเกม
16. การใหบริการตูเพลง
17. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีก การคาสง งาชาง และผลิตภัณฑ
จากงาชาง

พาณิชยกิจบางอยางทีไ่ ดรับการยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชย
-

การรับเหมากอสราง
การรับจางแรงงานทั่วไป
การรับซอมอุปกรณไฟฟาทุกชนิด
การรับจางบรรทุกของโดยรถยนต
การรับจางซอมรถยนต ลาง อัด ฉีด เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องตางๆ
การรับจางอื่นๆ ซึ่งเปนการใหบริการและยังไมไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาใหเปนพาณิชยกิจ
รวมทั้ง ร.ม.ต.กระทรวงพาณิชยยังไมไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนพาณิชยกิจ

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม และเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานแหง
ใหญ)
1.กรณีสถานที่ประกอบพาณิชยกิจเปนกรรมสิทธิ์
ของผูประกอบการ
1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูประกอบการ
1.2 สําเนาทะเบียนบานผูประกอบการ
1.3 การมอบอํานาจ ใหแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
ก.หนังสือมอบอํานาจ พรอมติดอากรแสตมป 10 บาท
ข.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน บานของผูรับมอบ
2.กรณีสถานที่ประกอบพาณิชยกิจเปนสถานที่ของบุคคลอื่น
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูประกอบการ
2.2 สําเนาทะเบียนบานผูประกอบการ
2.3 สําเนาเอกสารสัญญาเชา (กรณีเชา)
2.4 หรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที่ประกอบการคา
2.5 พรอมแนบเอกสาร สําเนาทะเบียนของสถานที่ที่ตั้งราน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานของเจาของกรรมสิทธิ์
3. การจดทะเบียนคณะบุคคลและหางหุนสวนสามัญ จะเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหุนสวนทุกคน
3.2 สําเนาทะเบียนบานของหุนสวนทุกคน
3.3 หนังสือแตงตั้งผูจัดการพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท
4. การจดทะเบียนสินคาลิขสิทธิ์
ใหแนบเอกสารการอนุญาตใหขายสินคาลิขสิทธิ์นั้น ๆ เพิ่มเติม
การจดทะเบียนทุกประเภทใหแนบภาพถายหนารานเพื่อแสดงใหเห็นปายชื่อราน เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบหนาราน

ขอสังเกต
ในกรณีการเปลี่ยนตัวผูประกอบพาณิชยกิจ ไมวาจะเปนการโอนกิจการใหแกกัน หรือการใหมรดก ไม
สามารถดําเนินการโดยการจดทะเบียนเปลี่ยนปแลงรายการได เนื่องจากเปนกิจการเฉพาะตัวบุคคลซึ่ง
บุคคลผูรับโอนก็ไมอาจนับชวงเวลาที่ผูโอนไดดําเนินการมากอนได ในกรณีเชนนี้จึงตองดําเนินการ ดังนี้
1. ผูโอนหรือทายาท ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
2. ผูรับโอน ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย(ตั้งใหม)
ทั้งสองกรณีใหดําเนินการในวันเดียวกัน
อัตราคาธรรมเนียม
-

จดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม)
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย
ตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย
คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสาร ฉบับละ

50.-บาท
20.-บาท
20.-บาท
30.-บาท
20.-บาท
30.-บาท

หนังสือ/สัญญา ที่ตองปดอากรแสตมป
-

หนังสือมอบอํานาจ
หนังสือสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ
สัญญาหุนสวนแกไขเพิ่มเติม
สัญญาเลิกหางหุนสวน
หนังสือสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล

ปดอากร
10.-บาท
ปดอากร 100.-บาท
ปดอากร 50.-บาท
ปดอากร 50.-บาท
ปดอากร 100.-บาท

ผูประกอบพาณิชกิจที่ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499

บทลงโทษ
มาตรา 19 ผูประกอบพาณิชยกิจผูใด

1. ไมจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
2. แสดงรายการเท็จ หรือ
3. ไมมาใหนายทะเบียนพาณิชยสอบสวน ไมยอมใหถอยคํา หรือไมยอมใหนายทะเบียน
พาณิชยหรือพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบตามมาตรา 17
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000.-บาท และในกรณีตามขอ 1. อันเปน
ความผิดตอเนื่องกัน ใหปรับอีกวันละไมเกิน 100.-บาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 20 ผูประกอบพาณิชยกิจผูใดละเลยไมปฏิบัติตาม
1. ตามมาตรา 14 ผูป ระกอบพาณิชยกิจละเลยไมแสดงใบทะเบียนพาณิชยไว
ณ สํานักงานในที่เปดเผยเห็นไดงาย
2. ตามมาตรา 15 ผูประกอบพาณิชยกิจละเลยไมติดปายขื่อที่ใชในการ
ประกอบพาณิชกิจ ไวหนาสํานักงานแหงใหญ และสํานักงานสาขา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต
วันจดทะเบียน
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 200.-บาท และในกรณีอันเปนความผิดตอ
เนื่องกันใหปรับอีกวันละไมเกิน 20.-บาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 21 ผูประกอบพาณิชยกิจผูใดฝาฝนมาตรา 16 วรรคสาม หามมิใหผูสั่งถอนใบ
ทะเบียนพาณิชยประกอบพาณิชยกิจตอไป เวนแตรัฐมนตรีจะสั่งใหรับจดทะเบียนพาณิชยใหม
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000.-บาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา
หากมีขอสงสัยประการใด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
งานจดทะเบียนพาณิชย ฝายอํานวยการ เทศบาลนครขอนแกน
โทรศัพท 0-4322-4030

