คําแนะนําทะเบียนพาณิชย์
1. ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ หมายถึง
- บุคคลธรรมดา
- ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
- นิติบุคคลต่างประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย
2. กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.
พ.ศ. 2499
สําหรับผู้ที่ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดลําพูนต้องจดทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน
- การทําโรงสีข้าว การทําโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
- ขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามคิดรวมกันทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่
20 บาท ขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวเพื่อไว้ขาย มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
- การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม
และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
- การประกอบการหัตถกรรม หรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและขาย
สินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้น ในวันหนึ่งวันใดเป็น 20 บาท ขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวม
ทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
- การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยผ่านเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่งโดยรถไฟ หรือรถราง หรือ
รถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ การซื้อขายหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทําโรงจํานําและการทําโรงแรม
และประกาศกระทรวงพาณิชย์
ชย์ (ฉบับที่9) พ.ศ. 2549
1. การขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดีโอทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิตอลเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง
2. การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
3. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
4. การบริการอินเตอร์เน็ต
5. การใช้พื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
6. การบริ การเป็ น ตลาดกลางในการซื้ อ ขายสิ น ค้ า หรื อ บริ การโดยวิ ธีใ ช้ สื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต
7. การผลิต การรับจ้างการผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดีทัศน์ ระบบดิจิตอล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
8. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
9. การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
10. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
11. การให้บริการตู้เพลง
12. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จาก
งาช้าง
3. กิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนตาม พ.
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.
พ.ศ. 2499
- การค้าแร่ การค้าแผงลอย
- พาณิชยกิจเพื่อบํารุงศาสนา หรือเพื่อการกุศล
- พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกิจกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
- พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
- พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
- กิจการของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนภายในประเทศไทย

- พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้จดทะเบียนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม
2515
4. รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
นแปลง
- เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ/หรือเพิ่มใหม่
- เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ
- ย้ายสํานักงานใหญ่
- เปลี่ยนผู้จัดการ
- เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่
- เพิ่มหรือลดเงินทุน
- ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง
- อื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
5. การยื่นทะเบียนพาณิชย์
การจดทะเบียนตั้งใหม่ มีเอกสารดังนี้
1. คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
ทพ.)
2. หลักฐานประกอบคําขอ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
- เจ้าของกิจการ (จํานวน 1 ชุด) หรือ
- หุ้นส่วนจํากัด (จํานวน 1 ชุด ) หรือ
- ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
• สําเนาเอกสาร แสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ หนังสือแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบดําเนินการใน
ประเทศ ใบอนุญาตทํางาน ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
• หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
1. คําขอจดทะเบียน ( แบบ ทพ.)
2. หลักฐานประกอบคําขอ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
- เจ้าของกิจการ ( จํานวน 1 ชุด ) หรือ
- หุ้นส่วนผู้จัดการ ( จํานวน 1 ชุด ) หรือ
- ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
• ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
• สําเนาหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล เป็นต้น
• หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดําเนินการในต่างประเทศ หรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการในกรณีเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบดําเนินการในประเทศหรือกรรมการ
• หนังสือมอบอํานาจ ( ถ้ามี )
การจดทะเบียนเลิก มีเอกสารดังนี้
1. คําขอจดทะเบียน ( แบบ ทพ. )
2. หลักฐานประกอบคําขอ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของกิจการ สําเนาทะเบียนบ้าน
- หุ้นส่วนผู้จัดการ ( จํานวน 1 ชุด ) หรือ

- ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
• ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความกรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
• หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณีที่มีหน้าที่จัดทําบัญชี
• สําเนาเอกสารการสั่งให้เลิกประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
• สําเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบกิจการ ในกรณีที่ผู้ประกอบการถึงแก่กรรม
• หนังสือมอบอํานาจ ( ถ้ามี )
หมายเหตุ
1. ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันเลิก
กิจการ
2. กรณีแจ้งเลิกเพราะเหตุผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรมให้ลงชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่งหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ทํา
การแทนทายาท หรือผู้รับมอบอํานาจจากทายาท
6. ค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่
50
บาท
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ครั้งละ
20
บาท
จดทะเบียนเลิก
20
บาท
ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30
บาท
ตรวจเอกสาร ครั้งละ
20
บาท
คัดสําเนาและรับรองสําเนา ฉบับละ 30
บาท
บทกําหนดลงโทษ
1. ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนแสดงรายการเท็จไม่ยอมให้ถ้อยคํา ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิด
ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
2. ถ้าใบลงทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคําร้องขอรับใบแทนหรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สํานักงานที่
เห็นได้ง่ายไม่จัดทําป้ายชื่อ มีความผิดต้องระวางโทษไม่เกินสองร้อยบาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับ
อีกวันละไม่เกินยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
3. ผู้ประกอบกิจการซึ่งกระทําการฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้าหรือกระทําการ
ทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรง ในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียน
พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะสั่งให้รับจดทะเบียน
พาณิชย์ใหม่
4. ผู้ประกอบกิจการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วยังฝ่าฝืนประกอบกิจการต่อไป มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจําทั้งปรับ

