
 ค ำแนะน ำในกำรจดทะเบียน 

1. ผูป้ระกอบกำรพำณิชยก์ิจ หมายถึง 

- บุคคลธรรมดา (เจา้ของคนเดียว) 
- หา้งหุน้ส่วนสามญั ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
- นิติบุคคลต่างประเทศท่ีตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย 

2. กิจกำรที่ตอ้งจดทะเบียนพำณิชย ์

1) การท าโรงสีขา้วและการท าโรงเล่ือยท่ีใชเ้ครื่องจกัร 
2) การขายสินคา้อย่างเดียวหรือหลายอย่าง 
3) นายหน้าหรือตวัแทนคา้ต่าง ซึ่งท าการเกี่ยวกบัสินคา้ 
4) ประกอบการหตัถกรรม อุตสาหกรรมและขายสินคา้ท่ี  

ผลิตได ้
5) การขนส่งทะเล  เรือกลไฟ  เรือยนตป์ระจ าทาง  รถไฟ  

รถราง รถยนตป์ระจ าทาง การขายทอดตลาด การรบัซ้ือ

ขายท่ีดิน การใหกู้ย้ืมเงิน การรบัแลกเปล่ียนหรือซื้ อขาย

เงินตราต่างประเทศ การซื้ อหรือขายตัว๋เงิน การธนาคาร 

การโพยก๊วน การท าโรงรบัจ าน า การท าโรงแรม 
6) ขายหรือใหเ้ช่าแผ่นซีดี แถบบนัทึก วีดิทศัน์ แผ่นวีดิทศัน์ 

ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทศัน์ระบบดิจิทลัเฉพาะท่ีเกี่ยวกบัการ

บนัเทิง 
7) ขายอญัมณีหรือเครื่องประดบัซึ่งประกอบดว้ยอญัมณี 
8) ซื้ อขายสินคา้หรือบริการโดยวิธีการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบเครือขายอินเทอรเ์น็ต 
9) การบริการอินเทอร์เน็ต 
10) การใหเ้ช่าพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย 
11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้ อขายสินคา้หรือบริการ

โดยวิธีการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเตอรเ์น็ต 
 

12) ผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทศัน์ แผ่นวีดิทศัน์ ดีวีดีหรือ 

แผ่นวีดิทศัน์ระบบดิจิทลัเฉพาะท่ีเกี่ยวกบัการบนัเทิง 
13) การใชบ้ริการเครื่องคอมพิวเตอรเ์พ่ือใชอิ้นเทอร์เน็ต 
14) การใหบ้ริการฟังเพลงและรอ้งเพลงโดยคาราโอเกะ 
15) การใหบ้ริการเครื่องเล่นเกมส์ 
16) การใหบ้ริการตูเ้พลง 
17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการท าหตัถกรรมจาก

งาชา้ง การคา้ปลีกคา้ส่งงาชา้งและผลิตภณัฑจ์ากงาชา้ง 

3. กิจกำรที่ไม่ตอ้งจดทะเบียนพำณิชย ์
1) การคา้เร่ การคา้แผงลอย 
2) พาณิชยกิจเพ่ือบ ารุงศาสนา หรือเพ่ือการกุศล 
3) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งไดม้ีพระราชบญัญตัิหรือ 

พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งขั้น 
4) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
5) พาณิชยกิจของมลูนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
6) พาณิชยกิจของหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล และบริษัทจ ากดั            

ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
7) พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งไดจ้ดทะเบียนตาม

ประกาศของคณะปฏิบตัิฉบับท่ี 141 ลว.1พ.ค. 2515 

4. รำยกำรที่ตอ้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
1) เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ/หรือ เพ่ิมใหม่ 
2) เปล่ียนชื่อท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ 
3) ยา้ยส านักงานใหญ่ 
4) เปล่ียนผูจ้ัดการ 
5) เจา้ของหรือผูจ้ดัการยา้ยท่ีอยู่ 
6) เพ่ิมหรือลดเงินทุน 
7) ยา้ย เลิก เพ่ิมสาขา โรงเก็บสินคา้ ตวัแทนคา้ต่าง ๆ 
8) อ่ืนๆ เช่น เจา้ของหรือผูจ้ดัการเปล่ียนชื่อตวั หรือชื่อสกุล     

หรือรายการท่ีจดทะเบียนพาณิชยไ์วไ้ม่ตรงกับขอ้เท็จจริง 

         เอกสำรหลกัฐำนท่ีใชป้ระกอบค ำขอ   

กำรยืน่จดทะเบียนพำณิชย ์ ดงัน้ี 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบา้น  
3. หนังสือสัญญาเช่า  (กรณีเช่า) 
4. หนังสือยินยอมใหใ้ชส้ถานท่ี (กรณีเจา้ของไม่ใชเ้จา้บา้น

ตามทะเบียนบา้นท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งของสถานประกอบการ) 
 พรอ้มเอกสารของเจา้บา้น  
4. แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
5. หนังสือมอบอ านาจพรอ้มติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบ

อ านาจใหผู้อ่ื้นมายื่นแทน) 

กำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย ์ ดงัน้ี 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัและส าเนาทะเบียนบา้น 
2. ใบทะเบียนพาณิชยเ์ดิม  
3. ใบแจง้ความ ในกรณีทะเบียนพาณิชยส์ูญหาย 
4. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงการเปล่ียนแปลง 

กำรจดทะเบียนเลิกทะเบียนพำณิชย ์ ดงัน้ี 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัและส าเนาทะเบียนบา้นของ 
2. ใบทะเบียนพาณิชยเ์ดิม 
3. ใบแจง้ความในกรณีทะเบียนพาณิชยส์ูญหาย 
4. หนังสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 

หมำยเหตุ 

1. ตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีเร่ิม

ประกอบกิจการ หรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรือวนัท่ีเลิก

ประกอบกิจการ 

2.กรณีแจง้เลิกเพราะเหตุผูป้ระกอบการถึงแก่กรรมใหล้ง

ช่ือโดยทายาทคนใดคนหน่ึง หรือผูร้บัอ านาจจากทายาท 

 



  

บทก ำหนดลงโทษ 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจผูใ้ด  ไม่จดทะเบียนพาณิชย ์

ภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีมกีารเร่ิมประกอบพาณิชยกิจ 

ถือว่ามีความผิด ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกิน 2,000 บาท  

กรณีไม่จดทะเบียนอนัเป็นความผิดต่อเน่ืองปรบัอีกวนัละ

ไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญติั 
 
2. เมื่อจดทะเบียนพาณิชยแ์ลว้  ไมแ่สดงใบทะเบียน

พาณิชยไ์วท่ี้ส านักงานใหเ้ห็นไดง่้าย  และไม่จดัท าป้ายช่ือ

ท่ีใชใ้นการประกอบพาณิชยกิจไวท่ี้หน้าสถาน

ประกอบการ  ถือว่ามีความผิดตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกิน  

200 บาท และกรณีไม่จดัท าป้ายถือเป็นความผิด

ต่อเน่ือง  ปรบัอีกวนัละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั 
 

อตัรำค่ำธรรมเนียม 
 

ตั้งใหม่     50 บำท 
เปล่ียนแปลง    20 บาท 
เลิก     20 บาท 
ออกใบแทนใบทะเบียน   30 บาท 
ตรวจเอกสารครั้งละ      20 บาท 
คดัส าเนาและรบัรองส าเนา  30 บาท 
 

 

สถำนที่ยื่นขอจดทะเบียน 
ณ  งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
ส านักงานเทศบาลต าบลสนัผีเส้ือ  เลขท่ี 99  หมู่ท่ี 8   
ต าบลสนัผีเส้ือ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม ่  
 

สอบถำมรำยละเอียด 

1. ส านักงานทะเบียนพาณิชยเ์ทศบาลต าบลสนัผีเส้ือ   
โทรศพัท ์053-854380 ต่อ 38     

2. ส านักงานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัเชียงใหม ่  
โทรศพัท ์053-112736-7 

3. ส านักทะเบียนธุรกิจ 
โทรศพัท ์02-5474446-7,02-5474939 

4. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม ่
โทรศพัท ์053-891500-6  ต่อ 102,104 

 
 
 
 

 

        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 
     
 

 


