
 

คําถาม-คําตอบเกี่ยวกบังานจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

ข้อ  คําถาม  คําตอบ  
 

1 
ประเภทพาณชิยกิจ       
     การรับจ้างทําเคร่ืองประดับอัญมณี สามารถ
จดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่  

      
     การรับจ้างทําอัญมณีรวมถึงการรับจ้างทําของทุกชนิด
กฎหมายยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  

  
2      การประกอบพาณิชยกิจค้าของเก่ารวมถึงการ

ให้เช่าพระเคร่ือง สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้
หรือไม่  
  

      การให้เช่าพระเครื่องสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ 
โดยให้ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจเป็นการจําหน่าย  
พระเคร่ือง  สว่นกรณีการประกอบพาณิชยกิจค้าของเก่า 
กฎหมายกําหนดให้ผู้ค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย หากผู้คา้จะดําเนินการขอจด  
ทะเบียนพาณิชย์ ผู้ค้าจะแนบใบอนุญาตการประกอบ
กิจการค้าของเก่าหรือไม่ก็ได้   

  
3       การให้เช่าอาคารเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นโกดัง

เก็บสินค้า สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่  
      การให้เช่าอาคารเป็นที่พักอาศัยหรือโกดังเก็บสินค้า
เป็นการให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งกฎหมายมิได้กําหนดให้ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ เว้นแต่ การให้เช่าห้องพักของโรงแรม 
สามารถขอจดทะเบียนพาณิชย์  
       ในส่วนของการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เป็นรายวันหรือ
รายเดือน หากมิได้มีสภาพเป็นโรงแรม  ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์มิได้กําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  

  
4       งานบริการและงานรับจ้าง สามารถจด

ทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่  
  

      งานบริการและงานรับจ้าง ประกาศกระทรวง
พาณิชย์มิได้กําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  

  
  

5       การรับจองต๋ัวเคร่ืองบินและการเป็นตัวแทน
ขายกรมธรรมป์ระกันชีวิต สามารถจดทะเบียน
พาณิชย์ได้หรือไม่           
  
  
  

     การรับจองต๋ัวเคร่ืองบินและการขายกรมธรรม์ประกนั
ชีวิต ถือเป็นธุรกิจบริการ ไม่ถอืเป็นพาณิชยกิจที่ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์  
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ข้อ  คําถาม  คําตอบ  
6       การนําเข้าสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศเพ่ือ

จําหน่าย สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่  
     ประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนดให้ การจําหน่าย
สินค้าที่มีราคาต้ังแต่ 20 บาทข้ึนไปจะต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ โดยมิได้พิจารณาถึงแหล่งที่มาของสินค้าน้ันๆ 
ดังน้ันสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้  
  

7       การเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าในแคตตาล็อค
สามารถระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจอย่างไร  

     ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจการเป็นตัวแทนจําหน่าย..
(ระบุสินค้าที่จาํหน่าย)........ ซึ่งคําว่า “ตัวแทนจําหน่าย” 
หมายถึง การที่ผู้จําหน่ายไมม่ีสินค้าเป็นของตัวเอง มี
หรือไม่มีหน้ารา้นก็ได้  เป็นการรับใบสั่งซื้อจากผู้สั่งซื้อและ
จําหน่ายสินค้าแทนเจ้าของสนิค้า  
  

8       ผู้ประกอบพาณิชยกิจระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจ
เกินกว่าที่จะกรอกในแบบคําขอจดทะเบียน (แบบ 
ทพ.) และพิมพ์ในแบบฟอร์มใบทะเบียนพาณิชย์ 
(แบบ พ.ค.0403) นายทะเบียนพาณิชย์จะมีแนว 
ทางปฏิบัติอย่างไร  
  

     แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ให้กรอก
ชนิดแห่งพาณิชยกิจเพ่ิม โดยให้กรอกเพ่ิมเฉพาะข้อ (3)   
     ส่วนใบทะเบียนพาณิชย์ให้พิมพ์ชนิดแห่งพาณิชยกิจ
จนหมดบรรทัดแล้วใช้ (ฯ) ต่อท้าย หากผู้ประกอบ 
พาณิชยกิจต้องการให้แสดงรายการที่ไม่มีปรากฏใน  
ใบทะเบียนพาณิชย์  ให้ขอคัดสํา เนาแบบคําขอจด 
ทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) กับนายทะเบียนพาณิชย์ 
โดยเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทต่อ 1 ชุด  
  

9  
  

     การรับจํานําทะเบียนรถยนต์และการรบัจํานํา
บัตรกดเงินสด (ATM) สามารถจดทะเบียนพาณิชย์
ได้หรือไม่  

     ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กําหนดให้การ
ประกอบพาณิชยกิจโรงรับจํานํา ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
ดังน้ัน การรับจํานําอ่ืนๆไม่ต้องจดทะเบียน  
  

10       พาณิชยกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถจด
ทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่   
  
  

     การรับเหมาก่อสร้างเป็นงานรับจ้างทําของกฏหมาย
ยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  แต่หากผู้ประกอบ
พาณิชยกิจขายวัสดุก่อสร้างด้วย ก็ให้จดทะเบียนพาณิชย์
เฉพาะการขายวัสดุก่อสร้างได้  จะจดทะเบียนในลักษณะ
เป็นพาณิชยกิจพ่วง คือ ขายวัสดุก่อสร้างและรับเหมา
ก่อสร้างไม่ได้  
  
  



                                                                                                                                                                                                                                      คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกับงานทะเบียนพาณิชย์ 

 

3

 

 

ข้อ  คําถาม  คําตอบ  
  11       การเขียนบทความเพ่ือจําหน่าย สามารถจด

ทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่  
     ไม่ได้ เน่ืองจากไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ (การค้าปกติ)  
  
  

12       สหกรณ์จะจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม ่       สหกรณ ์ไม่อยู่ภายใต้บทบังคับของ พ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 ตามมาตรา 7 จึงไม่ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์   
  
  

  13       หาบเร่ แผงลอย ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
อย่างไร  

    หาบเร่ แผงลอย  ไม่อยู่ภายใต้บทบังคับของ พ.ร.บ. 
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ตามมาตรา 7 จึงไม่ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์   
  
  

14       กรณทีี่มแีหล่งค้าขายที่เป็นแผงถาวรใน
ศูนย์การค้า  ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่  

     ถือเป็นหลักแหล่งถาวรต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งน้ี
ต้องระบุสถานที่ในการจดทะเบียนให้ชัดเจน  
  
  

15      เหตุใด งานรับจ้างทําของ งานซ่อมบํารุง และ
งานบริการต่างๆ จึงไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์
ได้  
  
  

       เน่ืองจากประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง ให้ผู้
ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที ่11) 
พ.ศ. 2553 ไม่ได้กําหนดให้งานรับจ้างทําของ งานซ่อม
บํารุง และงานบริการต่างๆ เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจด
ทะเบียน  จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
  

16       การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทางตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์หมายถึงขนส่งประเภทใด  

    หมายถึงการขนส่งคนโดยสาร ที่มีการสมัปทานเดินรถ
โดยกําหนดเส้นทางที่แน่นอน   
    กรณีขนส่งป้ายดํา มิใช่การขนส่งตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์  
  

17       กรณีนิติบุคคลประสงค์ขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
จําเป็นหรือไม่ที่ชนิดแห่งพาณิชยกิจต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหนังสือรับรองนิติบุคคล  

     การระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจของนิติบุคลจะต้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนของนิติบุคคล  แต่ในกรณี
เป็นวิธีการขาย เช่น การขายเครื่องสําอางผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต   การขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการ
ขาย   ถ้าวัตถปุระสงค์ของนิติบุคคล ได้ระบุว่าประกอบ
กิจการค้าเคร่ืองสําอาง โดยไม่ได้ระบุวิธีว่าขายผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ก็สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้  
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ข้อ  คําถาม  คําตอบ  
18     โพยก๊วน คอือะไร      คือ เอกสารส่งเงินไปต่างประเทศ   

  
19     การประกอบกิจการใดบ้างที่จะต้องมาจด

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์  
    กิจการดังต่อไปน้ีต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ 
1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต   
2. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : 
ISP) เฉพาะเป็นนิติบุคคลเท่าน้ัน  
3. ให้เช่าพ้ืนทีข่องเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web 
Hosting)   
4. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
ผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)   
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์ :  
http://www.dbd.go.th  หวัข้อ “บริการกรม” เลือก 
“การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”  
  
  

  
20  

 ผูป้ระกอบพาณชิยกิจ  
      ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบุคคลธรรมดา
ประสงค์จะเพ่ิมบุคคลเป็นหุ้นส่วนสามารถกระทํา
ได้หรือไม่อย่างไร  
  
                      

      
     ไมส่ามารถทําได้ เน่ืองจากผู้ประกอบพาณิชยกิจมี
สถานะที่แตกต่างกัน  สามารถดําเนินการได้ ดังน้ี  
      1. จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจของบุคคลธรรมดา  
      2. จดทะเบียนจัดต้ังผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็น     
คณะบุคคลหรอืห้างหุ้นส่วนสามัญที่มใิช่นิติบุคคล  
  
  

21       ขายสินค้าในงานเทศกาลประจําปีหรือขาย
ผลไม้ตามฤดูกาล ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่  

     ผู้ประกอบพาณิชยกิจ หมายถึงผู้ประกอบกิจการค้า 
เป็นอาชีพปกติ ดังน้ัน หากขายเฉพาะเวลามีงานประจําปี
หรือขายตามฤดูกาล ไม่ถือเป็นการประกอบการค้า       
เป็นอาชีพปกติ จึงยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
  



                                                                                                                                                                                                                                      คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกับงานทะเบียนพาณิชย์ 

 

5

 

 

 

ข้อ  คําถาม  คําตอบ  
22      คนต่างด้าวที่ประกอบพาณิชยกิจในประเทศ

ไทย สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่  
            

       คนต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้   
ต้องพิจารณาว่าเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าว
ดําเนินการได้หรือไม่ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ.2543  หากเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาต   
ให้ประกอบธุรกิจ  ผูข้อจดทะเบียนจะต้องแนบใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบคําขอด้วย  
ดังน้ันก่อนที่จะรับจดทะเบียนให้สอบถามเจ้าหน้าที่สํานัก
บริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โทร. 0 2547 
4425-26      
          สําหรบัคนต่างด้าวสัญชาติอเมริกันน้ันสามารถ
ประกอบกิจการได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตก่อน  เน่ืองจาก
ประเทศไทย ได้ทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งการพิจารณาสัญชาติของบุคคลสามารถ
พิจารณาได้จากหนังสือเดินทางหรือสอบถามไปยังสถานทูต 
ส่วนการกําหนดเลขทะเบียนให้ใช้เลขทะเบียนตามท่ีกําหนด
ตามคําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553    
ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กําหนดเลขทะเบียนดังกล่าว
และส่งใหส้ํานักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาล/อบต. แล้ว  
  

23       กฎหมายกําหนดให้ผู้เยาว์อายุเท่าไร สามารถ
จดทะเบียนพาณิชย์ได้  

     จะต้องมีอายุต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป และต้องได้รับ     
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม โดยเทียบเคียง
ระเบียบฯ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท   
  
  

  
24  

 ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณชิยกิจ       
      ในการจดทะเบียนพาณิชย์ หากผู้ขอจด
ทะเบียนไม่ระบุช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
ได้หรือไม่  
            

       
      กฏหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ได้กําหนดให้ช่ือที่ใช้
ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นรายการจดทะเบียนที่บังคับ
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องแจ้งไว้ในรายการจดทะเบียน  
กรณีไม่มีช่ือหรอืไม่ได้ต้ังช่ือไว้ ให้ใช้ช่ือของผูป้ระกอบ
พาณิชยกิจเป็นช่ือร้าน  
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25  
  

     ช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ สามารถจด
ทะเบียนซ้ํากันได้หรือไม่  

     ได้ ไมม่ีกฎหมายห้าม อย่างไรก็ตาม แนวทางการ
พิจารณาในเรื่องน้ีให้นําระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
เก่ียวกับเรื่องช่ือมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ดูคูม่ือการ
ปฏิบัติงานสําหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ บทที่ 3 )  
 

26      เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ต่อมาผู้ประกอบ
พาณิชยกิจต้องการเปลี่ยนช่ือร้านสามารถทําได้
หรือไม่  

   ได้ โดยให้ย่ืนจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือพาณิชยกิจ  
  
  

27      ในกรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่ระบุช่ือที่ใช้ใน
การประกอบกิจการ  นายทะเบียนจะออกใบ
ทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค.0403) ให้อย่างไร  
 

    ในใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค.0403) ให้ระบุช่ือผู้
ประกอบพาณิชยกิจ เป็นช่ือที่ใช้ในการประกอบกิจการ  
  

28      ประกอบกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ  
แต่จะไม่ระบุคําว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ไว้หน้าช่ือ
ห้างได้หรือไม่  
 

    จะระบุคําว่า “ห้าง” หรือ “ห้างหุ้นส่วน” หรือ      
“ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ไว้หน้าช่ือก็ได้ หรือไม่ระบุก็ได้  

29       ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มิได้จดทะเบียนจัดต้ัง
เป็นห้างหุ้นส่วน จะใช้ช่ือในการประกอบพาณิชย
กิจ เป็นห้างหุ้นส่วนได้หรือไม่  

    กฎหมายไมไ่ด้ห้ามไว้ แต่เน่ืองจากไม่มีสภาพเป็น     
ห้างหุ้นส่วนจึงไม่สมควรทีจ่ะใช้คําว่าห้างหุ้นส่วนหน้าช่ือ   
ที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ เพราะจะทําให้บุคคลอ่ืน
เข้าใจผิดได้  
  

  
30  

สํานักงานแหง่ใหญ/่สํานกังานสาขา  
      ที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญแ่ห่งเดียวกันสามารถ
จดทะเบียนพาณิชย์เป็นหลายพาณิชยกิจได้หรือไม่   
       
  

       
      แนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจจัดแบ่งพ้ืนที่
ของแต่ละร้านให้เป็นสัดส่วนชัดเจนและปิดป้ายในแต่ละ
ส่วนที่เป็นร้านค้า  ก็สามารถขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้  
  

31      สํานักงานสาขาสามารถจําหน่ายสินค้าแตกต่าง
จากสํานักงานแห่งใหญ่ได้หรอืไม่  

      ผู้ประกอบพาณิชยกิจจดทะเบียนพาณิชยกิจประเภท
ใดต้องประกอบกิจการค้าตามที่ขอจดทะเบียนไว้  
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32        ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องการเพ่ิมสาขาจะ

ดําเนินการอย่างไรและะระบุช่ือที่ใช้ในการ
ประกอบพาณิชยกิจอย่างไร  
            
  

    กรณีทีผู่้ประกอบพาณิชยกิจต้องการจดทะเบียนเพ่ิมสาขา 
หรือย้ายสาขา  โดยสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในท้องที่ใดให้ขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ท้องที่น้ัน  
เน่ืองจากถือว่าเป็นการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม   
     ช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจให้ระบุช่ือที่ใช้ในการ
ประกอบพาณิชยกิจเดิม แล้ววงเล็บ “สาขา” ต่อท้ายช่ือ   
    กรณีทีผู่้ประกอบพาณิชยกิจมีสํานักงานสาขา แต่ต้องการ
จดทะเบียนสํานักงานสาขาน้ันเป็นสํานักงานแห่งใหญ่อีกแห่ง 
ก็สามารถจดทะเบียนพาณชิย์(ต้ังใหม่) ได้  แต่ให้ถือว่า
สํานักงานที่ต้ังใหม่ไม่ได้เป็นสาํนักงานสาขาของร้านเดิม  
 
  

33       ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องการจดทะเบียนย้าย
สํานักงานแห่งใหญ่ไปต้ังอยู่ ณ เขตท้องที่ของ
เทศบาลหรืออบต.อ่ืน สามารถทําได้หรือไม่  

    ได้ โดยให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลง
สํานักงานแห่งใหญ ่ณ เทศบาลหรืออบต. ที่สํานักงานแห่ง
ใหญ่ของร้านคา้น้ันต้ังอยู่   และเมื่อนายทะเบียนรับจด
ทะเบียนแล้ว ให้จัดส่งคําขอจดทะเบียนพร้อมแฟ้มทะเบียน
ไปยังเทศบาล/อบต.ที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจน้ันย้ายไป  
  สําหรับเทศบาล/อบต.ที่ได้รับโอนแฟ้มทะเบียนเมื่อได้รับ

แฟ้มทะเบียนแล้ว ให้มหีนังสอืแจ้งไปยังผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ตามท่ีต้ังใหม่ ว่าหากผู้ประกอบพาณิชยกิจจะยื่นจดทะเบียน
หรือขอตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารก็ให้ติดต่อที่เทศบาล/อบต.
ที่รับโอนแฟ้ม  
  

 
34        การเปลี่ยนแปลงที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่

จะต้องจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจก่อน
หรือไม่  
  

     การเปลี่ยนแปลงที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่ สามารถ
ดําเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการที่ต้ังสํานักงาน
แห่งใหญ่ได้เลย โดยไม่ต้องเลิกประกอบพาณิชยกิจเดิม  
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35  

อํานาจหน้าทีข่องพนกังานเจ้าหนา้ที่และนาย
ทะเบียนพาณชิย์  
      เจ้าหน้าทีข่องเทศบาล/อบต. ต้องการทําบัตร
ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์  สามารถติดต่อทําบัตรได้ที่ไหน  

         
  
      ให้เจ้าหน้าที่ใช้บัตรประจําตัวที่เทศบาลหรืออบต.ออกให้ 
ประกอบกับคําสั่งของเทศบาลหรืออบต.แต่งต้ังเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์  และประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที ่10)  
พ.ศ. 2553  
  

36        ผู้ประกอบพาณิชยกิจขอจดทะเบียนพาณิชย์
เพ่ือไปขอสินเช่ือกับสถาบันการเงิน กรณีดังกล่าว
นายทะเบียนพาณิชย์สามารถออกตรวจสถาน
ประกอบการก่อนการรับจดทะเบียนพาณิชย์
หรือไม่  

      หากมีเหตุอันควรสงสัยก็สามารถขอออกตรวจสถาน
ประกอบการก่อนได้ โดยอาศัยอํานาจตาม .พ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิชย์ มาตรา 17  

37       พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์มี
อํานาจหน้าที่อย่างไร  

       พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
1. เข้าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู้ประกอบพาณิชย
กิจในระหว่างเวลาทํางานได้  
(พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา 17)  
2. ให้ตรวจดูหรือคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนพาณิชย์ เมื่อมีผู้ร้องขอและได้เสียค่าธรรมเนียม
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง  
(พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา 18)  
      นายทะเบียนพาณิชย์ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
1. รับจดทะเบียนพาณิชย์และออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้แก่ผู้
ขอจดทะเบียน  
(พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา 14)  
2. ออกคําสั่งเรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจสอบสวนข้อความ    
อันเก่ียวกับการจดทะเบียน  
3. . เข้าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู้ประกอบ 
พาณิชยกิจในระหว่างเวลาทํางานได้  
(พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา 17)  
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38      การออกตรวจสถานประกอบการของผู้

ประกอบพาณิชยกิจ  ดําเนินการในกรณีใด  
     กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้กําหนดสาเหตุของการ    
ออกตรวจสถานประกอบการของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ดังน้ัน 
พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์สามารถออกตรวจได้
ทุกกรณี เช่น ออกตรวจเพ่ือให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการ   
ออกตรวจเพ่ือตรวจสอบว่าผู้ประกอบการได้จดทะเบียนพาณิชย์
ถูกต้องหรือไม่   
      ทั้งน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวที่
หน่วยงานออกให้ พร้อมคําสั่งแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และ  
นายทะเบียนพาณิชย์ ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์  
เรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่
และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
  

39       กฎหมายกําหนดให้สามารถออกตรวจสถาน
ประกอบการในเวลาทําการ คําว่า “เวลาทําการ” 
หมายถึงเวลาใด  
  

     หมายถึงเวลาทําการของสถานประกอบการน้ันต้ังแต่เวลา
เปิดร้านจนถึงเวลาปิดร้าน  

40        หลังจากออกตรวจสถานประกอบการ พบว่า
ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ 
เห็นควรดําเนินการอย่างไร  

     แจ้งให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ไปดําเนินการจดทะเบียน
พาณิชย์ภายใน 30 วัน หากไม่ดําเนินการ สามารถดําเนินคดี
ตามกฎหมายได้ โดยให้รวบรวมหลักฐานแลว้แจ้งกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าดําเนินการต่อไป  
  

  
41  

คําขอและเอกสารการจดทะเบียน   
      กรณีทีผู่้ประกอบพาณิชยกิจขายหรือ
ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีหลายเว็บไซต์ 
จะกรอกรายละเอียดเว็บไซต์อย่างไร  

  
      ให้กรอกรายละเอียดเว็บไซต์ในเอกสารแนบแบบ ทพ.
เว็บไซต์ละ 1 แผ่น  

42         การกรอกคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ 
ทพ.)   
ในส่วนของการลงลายมือช่ือผู้ประกอบการ 
พาณิชยกิจ หากผู้ประกอบการพาณิชยกิจมี
สถานะเป็นนิติบุคคลจําเป็นจะต้องประทับตรา 
หรือไม่ อย่างไร  

     1. กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจํากัด
ต้องประทับตรา 
     2. กรณีเป็นบริษัทจํากัด หากกําหนดว่าการลง ลายมือช่ือ
กรรมการต้องประทับ ก็ให้ประทับตราบริษัทด้วย  
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ข้อ  คําถาม  คําตอบ  
43        คําร้องทั่วไปใช้ในกรณีใด  

  
      ใช้สําหรับร้องขอให้นายทะเบียนแก้ไขในเรื่องอ่ืนๆ ทีไ่ม่
ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น การเปลี่ยนคํา
นําหน้านาม ช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือกรณี  
ที่ทางราชการเปลี่ยนช่ือถนน หรือแบ่งเขตการปกครองใหม่ 
โดยผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่ได้ย้ายสํานักงาน หรือการเปลีย่น
สัญชาติโดยได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว  

44       ใบร้านค้าลิขสิทธ์ิใช้ในกรณีใด        ใช้ในกรณทีี่ขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ 
แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่ 
เก่ียวกับการบันเทิงเท่าน้ัน  
  

45        ด้านหลังใบสินค้าลิขสทิธ์ิที่ออกให้โดยกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จะต้องระบุ
รายละเอียดอย่างไร  

1. ช่ือผู้ประกอบพาณิชยกิจ  
2. ช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ  
3. ทะเบียนเลขที่  
4. คําขอที่  

46       ผู้ประกอบพาณิชยกิจมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน
มาดําเนินการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้หรือไม่       

     ได้ โดยให้จัดทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนิน  
การแทน และปิดอากรแสตมป์ จํานวน 10 บาท  

47      หนังสือมอบอํานาจต้องมีผู้เป็นพยานจํานวน
เท่าใดจึงจะมีผลทางกฎหมาย  
  

     กฎหมายไม่ได้กําหนดจํานวนพยานในการทําหนังสือ   
มอบอํานาจ  

  
48  

การขอตรวจและคดัสําเนาเอกสาร  
     ประชาชนทั่วไปสามารถขอตรวจเอกสารและ
ขอคัดสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียน
พาณิชย์ได้หรือไม่ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
กิจการหรือไม่  

  
      ประชาชนทั่วไปสามารถขอตรวจและคัดสําเนาเอกสาร
เก่ียวกับเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ เมื่อได้เสีย
ค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไว้กฎกระทรวงโดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของกิจการก่อน  
อัตราค่าธรรมเนียมในการตรวจ  รายละ 20 บาท  
อัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองสําเนาเอกสาร ชุดละ 30 บาท 
(1 คําขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ คิดเป็น 1 ชุด)  
(พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 2499 มาตรา 18)  
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ข้อ  คําถาม  คําตอบ  
49      การขอตรวจดูเอกสาร การขอคัดและรับรอง

สําเนาเอกสารพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรบัรอง
สําเนาเอกสารแทนนายทะเบียนพาณิชย์ได้
หรือไม่      
  

      ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 18   
ได้ให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนพาณิชย์  
  

  
50  

ใบทะเบียนพาณชิย์ /ใบแทน  
     ผู้ประกอบพาณิชยกิจมีสถานประกอบ
พาณิชยกิจและมีการจําหน่ายสินค้าบนหน้า 
เว็บไซต์ร่วมด้วย นายทะเบียนพาณิชย์จะออก ใบ
ทะเบียนพาณิชย์อย่างไร  
  

  
      นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบทะเบียนพาณิชย์ตาม    
ความเป็นจริง โดยระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจที่จําหน่ายร่วมกับ
การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

51       ใบทะเบียนพาณิชย์มีกําหนดระยะเวลา
หมดอายุหรือไม่   
  

      ใบทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาหมดอายุ 
กล่าวคือ ใบทะเบียนพาณิชย์ใช้ได้จนกว่าผู้ประกอบพาณิชย
กิจจะเลิกประกอบกิจการ  
  

52         ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย นายทะเบียน
พาณิชย์ได้ออกใบแทนให้เรยีบร้อยแล้ว หากผู้
ประกอบพาณิชยกิจประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
รายการทะเบียนพาณิชย์ จําเป็นจะต้อง
ประทับตราคําว่า  “ใบแทน”  อีกหรือไม่  
 

      ถือว่าเป็นการย่ืนจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ออกใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ใหม่โดยไม่ต้องประทับตราคําว่า “ใบแทน” 
อีก  
  

53        การออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์ มีแนวทาง
ปฏิบัติอย่างไร  

       การออกใบแทน ฯ กระทําได้ในกรณีทีใ่บทะเบียนพาณิชย์
สูญหาย ซึ่งการลงรายละเอียดในใบทะเบียนพาณิชย์จะเหมือน
ฉบับเดิมทุกประการ เว้นแต่ วันที่ออกใบแทนจะต้องเป็นวันที่
ปัจจุบันที่นายทะเบียนได้ดําเนินการออกใบแทนให้กับผู้
ประกอบพาณิชยกิจ หากใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับเดิมสูญหาย 
และเลขทะเบียนพาณิชย์มิได้เป็นเลขตามบัตรประจําตัว
ประชาชน ห้ามมิให้นายทะเบียนฯเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียน
พาณิชย์ให้เป็นเลขตามบัตรประจําตัวประชาชน  
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ข้อ  คําถาม  คําตอบ  
54       ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย หรือชํารุด

เสียหายผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องดําเนินการ
อย่างไร  

     ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจขอให้นายทะเบียนพาณิชย์     
ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ โดยใช้แบบบริการข้อมูลธุรกิจ 
และไม่ต้องแนบใบแจ้งความ แต่ให้นายทะเบียนบันทึกถ้อยคํา
ไว้ในคําร้องไว้เป็นหลักฐานเนือ่งจากนายทะเบียนพาณิชย์เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถรบัแจ้งกรณีใบทะเบียนพาณิชย์หาย
ได้  
  

  
55  

อ่ืนๆ   
      ผู้ประกอบพาณิชยกิจระบุวันที่เริ่มต้น
ประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทยเกินกว่า 30 
วัน นับแต่วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถ
ขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่ และหากขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ได้ นายทะเบียนพาณิชย์ควร
ระบุวันที่ออกใบทะเบียนพาณิชย์อย่างไร  

     
      ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถระบุวันที่เริ่มต้นประกอบ
พาณิชยกิจในประเทศไทยย้อนหลังตามที่ข้อเท็จจริงได้        
แต่นายทะเบียนพาณิชย์สามารถรับจดทะเบียนให้ ณ วันที่ชําระ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  โดยให้ ระบุวันที่ได้จดทะเบียน
พาณิชย์ในใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค. 0403)           
เป็นวันเดียวกับที่ชําระค่าธรรมเนียม ไมส่ามารถรับจดทะเบียน
ย้อนหลังได้  
  

56      ห้างหุ้นส่วนสามัญประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
หุ้นส่วนใหมท่ั้งหมด สามารถกระทําได้หรือไม่       
                       

     ห้างหุ้นส่วนสามัญประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนใหม่
ทั้งหมดสามารถทําได้ โดยขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน 
พร้อมแนบเอกสารช้ีแจงการเปลี่ยนแปลงหุน้ส่วน ในกรณน้ีี
จะต้องเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการด้วย  
  

 
57  

      ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องการโอนกิจการ
ให้แก่บุคคลอ่ืนสามารถกระทาํได้หรือไม่  

      การจดทะเบียนพาณิชยกิจถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล   
ไม่สามารถโอนกิจการให้บุคคลอ่ืนได้  หากประสงค์จะโอน
กิจการ  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจรายเดิมย่ืนจดทะเบียน      
เลิกก่อน แล้วให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจรายใหม่จดทะเบียน    
ต้ังใหม่ โดยให้ระบุไว้ในข้อ 9 ในคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
ว่ารับโอนกิจการน้ีจาก “ระบุช่ือผู้ประกอบพาณิชยกิจรายเดิม” 
ทั้งน้ีจะย่ืนจดทะเบียนพร้อมกันในวันเดียวกันก็ได้ แต่ใหย่ื้นจด
ทะเบียนเลิกก่อนแล้วจึงจดทะเบียนต้ังใหม่  
  



                                                                                                                                                                                                                                      คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกับงานทะเบียนพาณิชย์ 

 

13

 

 

 

 

 

ข้อ  คําถาม  คําตอบ  
58       การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคล

ต่างประเทศบุคคลใดเป็นผู้รบัรองเอกสารที่นํามา
ย่ืนประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์  
  

     ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 มาตรา 26 กําหนดให้ เอกสารที่ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทํา
เป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ    
ให้จัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาย่ืน
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนด   
          ข้อ 1 การรับรองความถูกต้องของคําแปลเป็นภาษาไทย
ให้กระทําโดย  
          (1) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับที่ไม่ตํ่ากว่าปริญญา
ตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาที่ปรากฏ ในเอกสารน้ันเป็นภาษาใน 
การเรียนการสอน  
          (2) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
เป็นผู้สอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารน้ัน ในสถาบันการศึกษา
ดังกล่าว  
          (3) สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศที่ต้ังอยู่ใน
ประเทศไทย โดยประเทศน้ันใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารน้ัน  
เป็นภาษาราชการ  
          (4) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ  
          ข้อ 2 เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยไม่ต้องให้จัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยได้ 
ในกรณีดังต่อไปน้ี   
          (1) เจ้าหน้าที่น้ันเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาดังกล่าวได้  
          (2) เจ้าหน้าที่น้ันมีผูร้่วมงานที่มีความรู้ในภาษาดังกล่าว  

59         ผู้ประกอบพาณิชยกิจประสงค์จะขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ แต่ใบทะเบียน
พาณิชย์สูญหาย และไมม่ีการคัดรับรองสําเนา
ใดๆ เป็นหลักฐานมาแสดง กรณีน้ีจะมีแนวทาง
ปฏิบัติอย่างไร  

     1. นายทะเบียนพาณิชย์จะต้องดําเนินการสืบค้นแฟ้ม
ทะเบียนหรือต้นขั้วใบทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือเป็นหลักฐานว่าได้จด
ทะเบียนพาณิชย์ไว้ และบันทึกถ้อยคําของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ในคําร้องไว้เป็นหลักฐาน  
     2. ดําเนินการพิจารณาจดทะเบียนเลิก  
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ข้อ  คําถาม  คําตอบ  
61       ผู้ประกอบพาณิชยกิจเสียชีวิต จะมีแนวทาง

ปฏิบัติอย่างไรบ้าง  
     ดําเนินการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจโดยให้ทายาท
หรือผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้จัดการมรดกเท่าน้ัน           
เป็นผู้ดําเนินการ  
  

62       นายทะเบียนพาณิชย์มีอํานาจพิจารณาคําขอ
จดทะเบียนพาณิชย์ภายในกี่วัน  

       กฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการ
กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการของแต่ละ
หน่วยงานที่กําหนดไว้  สําหรบังานจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้เป็น
งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ดังน้ันการพิจารณาคําขอจดทะเบียน
จึงไม่ควรเกิน 30 นาที   
  

63       การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร  

     พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มไิด้ให้อํานาจแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับ  ดังน้ัน หากพบ
ข้อเท็จจริงแน่ชัดว่าว่าผู้ประกอบพาณิชยกิจมีความผิด           
ให้รวบรวมหลกัฐานแล้วแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดําเนินการ
ต่อไป 
  

64       ผู้ประกอบพาณิชยกิจเลิกประกอบการแล้ว 
แต่ไม่มาดําเนินการจดทะเบียนเลิก ฯ จะมผีลทาง
กฎหมายอย่างไร  

     หากไม่ย่ืนจดทะเบียนเลิกภายใน 30 วัน ตามมาตรา 13 
แห่ง พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มโีทษปรับไม่เกิน 
2,000 บาท และปรับต่อเน่ืองอีกไม่เกินวันละ 100 บาท    
ตามมาตรา 19 จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  
  

65       จํานวนเงินทุนจดทะเบียนพาณิชย์ มีการ
จํากัดวงเงินหรือไม่ อย่างไร  
  

     ไม่จํากัด  

66       การย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ ณ สถานที่ใด       1. ต่างจังหวัด ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่สํานักงานแห่งใหญ่
ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล หรือ อบต.ใด ให้ย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์   
ณ เทศบาล หรือ อบต.น้ัน  
     2. กรุงเทพมหานครจดทะเบียน ณ สาํนักงานเศรษฐกิจ  
การคลัง สํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานเขต    
ที่ร้านค้ามีสํานักงานแห่งใหญต้ั่งอยู่ 


