คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขอบเขตการให้บริการ

การจดทะเบียนพาณิชย์
ส่วนการคลัง

สถานที่ /ช่องทางการให้บริการ
ส่วนการคลัง
โทรศัพท์: 0 3816 5836 ต่อ 14
โทรสาร: 0 3816 5836 ต่อ 17

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1 มกราคม – 30 ธันวาคม ของทุกปี
ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ด้วยระเบียบพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และแก้ไขเพิม่ เติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน
(ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาใน
ประเทศไทย ซึง่ ประกอบกิจการเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด
พาณิชยกิจที่ตอ้ งจดทะเบียนพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการ
ดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
1.ผู้ประกอบการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2.ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้
เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิน้ เป็นเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึน้ ไป
3.นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทําการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม
และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
4.ผู้ประกอบการกิจการหัตกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตามและ
ขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่
ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึน้ ไป
5.ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่งโดย
รถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืม
เงิน การ รับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การ
ทําโรงรับ จํานํา และการทําโรงแรม
6.ขายให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดทิ ัศน์ แผ่นวีดิทศั น์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์
ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
7.ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8.ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ
อินเตอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซือ้ ขายสินค้าหรือบริการ
โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
9.การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
10.การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
11.การให้บริการตู้เพลง
12.การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

13.โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
1.การค้าเร่ การค้าแผงลอย
2.พาณิชยกิจเพื่อการบํารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
3.พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งขึ้น
4.พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
5.พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
6.พาณิชยกิจซึง่ รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
7.พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตาม 1-5 ซึ่งผู้ประกอบการพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
หน้าทีข่ องผูป้ ระกอบพาณิชยกิจ
1.ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแต่กรณี
2.ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สํานักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้
ง่าย
3.ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสํานักงานแห่งใหญ่และสํานักงานสาขาโดย
เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน
จะมีอักษรต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงตามกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นสํานักงานสาขา
จะต้องมีคําว่า สาขา ไว้ด้วย
4.ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดการจดทะเบียนตามคําสั่งของนายทะเบียน
5.ต้องอํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทําการตรวจสอบในสํานักงาน
ของผู้ประกอบกิจการ
กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
1.จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ
2.การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
3.เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ
4.ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วัน นับแต่วนั สูญหาย
บทกําหนดโทษ
1.ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคํา ไม่ยอมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบในสํานักงานมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียน
อันเป็นความผิด ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
2.ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคําร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่
สํานักงาน ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทําป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีก
วันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
3.ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทําการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือ
กระทําการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบ
ทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจด
ทะเบียนพาณิชย์ใหม่

4.ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจํา

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน การจดทะเบียนพาณิชย์
1. ยื่นคําจดทะเบียนพาณิชย์
(ระยะเวลา 5 นาที)
2. ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 2 นาที)
3. ออกสํารวจสถานที่จดทะเบียนพาณิชย์
(ระยะเวลา 7 วัน)
4.ออกใบทะเบียนพาณิชย์
(ระยะเวลา 5 นาที)
5.ออกใบเสร็จรับเงิน
(ระยะเวลา 1 นาที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สําเนาบัตรประจําตัว/ทะเบียนบ้านของเจ้าของหรือผู้จัดการ
2. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
3. สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผูเ้ ช่าหรือ
เอกสารสิทธิอ์ ย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
4. แผนที่แสดงที่ตั้ง สนง.ใหญ่ และสถานที่สาํ คัญบริเวณใกล้เคียง
5.หนังสือมอบอํานาจ/สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ(ถ้ามี)
เอกสารอาจขอเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1.จดทะเบียนพาณิชย์
2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ
3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
4.ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ
5.ขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับทะเบียน ครั้งละ
6.ขอให้เจ้าหน้าที่รับรองสําเนาเอกสาร ฉบับละ

50
30
20
30
20
30

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการ ให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ส่วนการคลัง
โทรศัพท์: 0 3816 5836 ต่อ 14

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
สํานักงานทะเบียนพาณิชย์
อําเภอ......................................
จังหวัด.....................................

คําขอจดทะเบียน

แบบ ทพ.
เลขที่รับ...........................................
รับวันที่.............................................
เลขที่คําขอเดิม.................................
ทะเบียนเลขที่..................................

ประเภทคําขอ
( )
จดทะเบียนพาณิชย์ (ให้กรอก (1) – (8) ส่วน (9) – (12) ให้เลือกกรอกตามแต่กรณี)
( )
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ตั้งแต่วันที่................................เป็นดังนี้ (ให้กรอกเฉพาะรายการซึ่ง
ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
( )
จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตั้งแต่วันที่..........................(ให้กรอกรายการเฉพาะใน (1) (2) และ (5)
(1)
ชื่อผู้ประกอบการพาณิชยกิจ..........................................อายุ..........ปี เชื้อชาติ......................สัญชาติ...........................
ที่อยู่เลขที่...................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.........................ถนน...........................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................โทรศัพท์..............................โทรสาร............................................
(2)
ชื่อที่ใช้ในการประประพาณิชยกิจ ภาษาไทย..............................................................................................................
ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).........................................................................................
(3)
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ
รหัสสําหรับเจ้าหน้าที่
(1).........................................................................................................
(2)........................................................................................................
(3)........................................................................................................
(4).......................................................................................................
(4)
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