
ทะเบียนพาณิชย์ 
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ ได้รับการจัดตั้งเป็นส านักงานทะเบียนพาณิชย์ โดยมี

หน้าที่ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ดังนั้น ผู้ที่มีความประสงค์ท่ีจะจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถ

ยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ    ในวัน เวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณิชย์  (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  (ก าหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส านักงานทะเบียนพาณิชย์) 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

แบบ ทพ. 

- ค าขอจดทะเบียน แบบ ทพ. 

  - เอกสารแนบ ทพ.รายละเอียดเกี่ยวกับเว็ปไซต์ 

 - เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 - หนังสือมอบอ านาจ (แบบ ทพ.) 

 - แบบ ค าร้อง 

 - แบบบริการข้อมูลธุรกิจ 

 - หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ 

 - ตัวอย่างแบบฟอร์มกรอกการจดทะเบียนพาณิชย์ 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 

 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้ง

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานสาขาในประเทศ ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชยกิจตามท่ี

กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 

1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 

2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 

บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 

3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่า

รวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป 

4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ ขายสินค้าที่ผลิตได้ 

คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นตั้งแต่ 20 ขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมี สินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาท

ขึ้นไป 

http://www.wpkms.com/tax/prakard_sheet10_2553.pdf


5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง 

การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขาย

เงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรงรับจ าน า และการท าโรงแรม 

6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่

เกี่ยวกับการบันเทิง 

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 

8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต ให้เช่าพ้ืนที่

ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต 

10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 

12. การให้บริการตู้เพลง 

13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 

 

พาณิชยกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

มีพาณิชยกิจบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 

1. การค้าแร่ การค้าแผงลอย 

2. พาณิชยกิจเพ่ือการบ ารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 

3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 

4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 

5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 

6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 

6.1 พาณิชยกิจซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่เป็นนิติบุคคล 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และได้ยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นพาณิชยกิจต่อไปนี้ ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัท

จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ได้แก่ 

(1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่

เกี่ยวกับการบันเทิง 

(2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประกอบซึ่งประดับด้วยอัญมณี 



(3) ซึ่งขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื้ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต ให้เช่าพ้ืนที่

ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

(4) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต 

(5) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

(6) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 

(7) การให้บริการตู้เพลง 

(8) โรงงานแปรสภาพ และสลัก และการท าหัตถกรรมงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่ง งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 

6.2 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว. 141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 

7. พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตาม 1 - 5 ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท

จ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

 

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 

1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ 

2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ 

4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วัน นับแต่วันสูญหาย 

 

หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

1. ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแต่กรณี 

2. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ ส านักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

3. ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ไว้หน้าส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขาโดย เปิดเผยภายในเวลา 

30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษรต่างประเทศในป้ายชื่อ

ด้วยก็ได้ และต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นส านักงานสาขาจะต้องมีค าว่า "สาขา" ไว้ด้วย 

4. ต้องไปให้ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค าสั่งของนายทะเบียน 

5. ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าท าการตรวจสอบในส านักงานของผู้ประกอบกิจการ 

 

บทก าหนดโทษ 

1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยค า ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

ในส านักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียน อันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่

เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 



2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นค าร้องขอรับใบแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่ส านักงาน ที่เห็นได้ง่าย ไม่

จัดท าป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติ

ให้ถูกต้อง 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระท าการทุจริตอ่ืนใด

อย่างร้ายแรง ในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว จะประกอบกิจการ

ต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 

4. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิดตองระวางโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจ า 

 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 

การขอด าเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. จดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ 50 บาท 

2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท 

3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 

4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท 

5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท 

6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท (หนึ่งค าขอ คิดเป็น หนึ่ง

ฉบับ) 

 
เอกสารทีต่้องใช้จดทะเบียนพาณิชย์ 
1. ส าเนาบัตรประชาชน เจ้าของกิจการ 
2. หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคล)หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการใน
ประเทศ (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ 
4. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี) 
5.ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
6.กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการดังกล่าว แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

-หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน และส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน 
-กรณีเช่าสถานที่ 

*ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา 
1.ส าเนาทะเบียนบ้านของเลขที่ตั้งสถานประกอบการ 
2.ส าเนาสัญญาเช่าพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.ส าเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า (เจ้าบ้าน) 



*ผู้ให้ใช้เช่ามีสถานะเป็นบริษัท 
1.ส าเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท 
3.ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท 

*กรณีการซือ้อาคารชุด/ ห้องชุด 
1.ส าเนาโฉนดที่ดิน/ห้องชุด 

7.กรณี คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีมิใช่นิติบุคคลให้แนบเอกสารของผู้เป็นหุ้น ส่วนทีเ่กี่ยวข้องเช่น หนังสือจดจัดต้ังคณะ

บุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล,ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้เป็นหุ้นส่วน 

 
เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
1. ส าเนาบัตรประชาชน เจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีมิใช่นิติบุคคล) หรือ
ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ 
3. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี) 
4. ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
5. ใบทะเบียนพาณิชย์ 
 
เอกสารที่ต้องใช้จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 
1. ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ กรณีนิติ
บุคคลต่างประเทศ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย 
3. ส าเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 
4. ส าเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบกิจการ กรณีผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม 
5. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
6. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

 

เอกสารที่ใช้กรณีการคัดรับรองส าเนาการขอตรวจเอกสารทะเบียนพาณิชย์ 
• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าร้อง 


