
ผู้มีหน้าทีจ่ดทะเบียนพาณิชย์
1. บคุคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจา้ของคนเดียว)
2. หา้งหุน้สว่นสามญั
3. นิติบุคคลที่ตั้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ มาตั้ง

ส  านกังานสาขาในประเทศไทย
4. หา้งหุน้สว่นสามญันิติบคุคล หา้งหุน้สว่นจ ากดั
5. บรษัิทจ ากดั บรษัิทมหาชนจ ากดั

กิจการค้าทีเ่ป็นพาณิชยกจิ
ทีต่้องจดทะเบียนพาณิชย์

1. บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วน
สามญั และนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตัง้
ส  านกังานสาขาในประเทศไทย ตาม 1.1-1.3 ซึ่งประกอบกิจการ
ดงัตอ่ไปนี ้ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์

(1) ผูป้ระกอบกิจการโรงสขีา้วและโรงเลือ่ยที่ใชเ้ครือ่งจกัร
(2) ผูป้ระกอบกิจการขายสนิคา้ไมว่า่อยา่งใดๆ อย่างเดียว

หรอืหลายอยา่ง คิดรวมทัง้สิน้ในวนัหนึ่งขายไดเ้ป็นเงินตัง้แต่ 20
บาทขึน้ไป หรอืมีสนิคา้ดงักลา่วไวเ้พื่อขายมีคา่รวมทัง้สิน้เป็นเงิน
ตัง้แต ่500 บาทขึน้ไป

(3) นายหนา้หรือตวัแทนคา้ต่างซึ่งท าการเก่ียวกับสินคา้
ไมว่า่อย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินคา้นัน้
มีคา่รวมทัง้สิน้ในวนัหนึง่วนัใดเป็นเงินตัง้แต ่20 บาทขึน้ไป

(4) ผูป้ระกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่า
อย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินคา้ที่
ผลติได ้คิดราคารวมทัง้สิน้ในวนัหนึง่วนัใดเป็นเงินตัง้แต ่20 บาท
ขึน้ไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิน้
ตัง้แต ่500 บาทขึน้ไป

(5) ผูป้ระกอบกิจการขนสง่ทางทะเล การขนสง่โดยเรือกล
ไฟหรือเรือยนตป์ระจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดย
รถราง การขนสง่โดยรถยนตป์ระจ าทาง การขายทอดตลาด การ
รบัซือ้ขายที่ดิน การใหกู้้ยืมเงิน การรบัแลกเปลี่ยนหรือซือ้ขาย
เงินตราต่างประเทศ การซือ้หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การ
โพยก๊วน การท าโรงรบัจ าน า และการท าโรงแรม

(6) ขาย ใหเ้ช่า ผลติ หรอืรบัจา้งผลติ แผน่ซีดี แถบบนัทกึ วี
ดีทศัน ์แผ่นวีดีทศัน ์ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทศัน์ระบบดิจิทลั เฉพาะที่
เก่ียวกบัการบนัเทิง

(7) ขายอญัมณี หรอืเครือ่งประดบัซึง่ประดบัดว้ยอญัมณี
(8) ซือ้ขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยวิธีการใชส้ือ่อิเลก็ทรอนิกส์

ผา่นระบบเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ต
(9) บรกิารอินเทอรเ์น็ต
(10) ใหเ้ช่าพืน้ท่ีของเครือ่งคอมพิวเตอรแ์มข่า่ย
(11) บรกิารเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายสนิคา้หรอืบริการ 

โดยวิธีการใชส้ือ่อิเลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ต
(12) การใหบ้รกิารเครือ่งคอมพิวเตอรเ์พื่อใชอ้ินเทอรเ์น็ต
(13) การใหบ้รกิารฟังเพลงและรอ้งเพลงโดยคาราโอเกะ
(14) การใหบ้รกิารเครือ่งเลน่เกมส์
(15) การใหบ้รกิารตูเ้พลง
(16) โรงงานแปรสภาพ แกะสลกั และการหตัถกรรมจาก

งาชา้ง การคา้ปลกี การคา้สง่งาชา้งและผลติภณัฑจ์ากงาชา้ง
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท

จ ากดั และบริษัทมหาชนจ ากดั ตาม 1.4-1.5 ซึ่งประกอบกิจการ
ดงัตอ่ไปนี ้ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์

(1) ขาย ใหเ้ช่า ผลติ หรอืรบัจา้งผลติ แผน่ซีดี แถบบนัทกึ วี
ดีทศัน ์แผ่นวีดีทศัน ์ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทศัน์ระบบดิจิทลั เฉพาะที่
เก่ียวกบัการบนัเทิง

(2) ขายอญัมณี หรอืเครือ่งประดบัซึง่ประดบัดว้ยอญัมณี
(3) ซือ้ขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยวิธีการใชส้ือ่อิเลก็ทรอนิกส์

ผา่นระบบเครือ่งขา่ยอินเทอรเ์น็ต

(4) บรกิารอินเทอรเ์น็ต
(5) ใหเ้ช่าพืน้ท่ีของเครือ่งคอมพิวเตอรแ์มข่า่ย
(6)บรกิารเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายสินคา้หรือบริการ

โดยวิธีการใชส้ือ่อิเลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ต
(7) การใหบ้รกิารเครือ่งคอมพิวเตอรเ์พื่อใชอ้ินเทอรเ์น็ต
(8) การใหบ้รกิารฟังเพลงและรอ้งเพลงโดยคาราโอเกะ
(9) การใหบ้รกิารเครือ่งเลน่เกมส์
(10) การใหบ้รกิารตูเ้พลง
(11) โรงงานแปรสภาพ แกะสลกั และการท าหตัถกรรม

จากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จาก
งาชา้ง

*** กรณีที่ผูป้ระกอบพาณิชยกิจเป็นคนต่างดา้ว หรือนิติบคุคล  
ที่ตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส  านักงานสาขาใน
ประเทศไทย จะตอ้งตรวจสอบดูดว้ยว่ากิจการคา้ที่ด  าเนินการ
นัน้ตอ้งไดร้บัอนญุาตตามพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของ
คนต่างดา้ว พ.ศ.2542 หรือไม่ หากเป็นกิจการคา้ที่ตอ้งไดร้บั
อนญุาต ผูป้ระกอบพาณิชยกิจจะตอ้งไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบ
กิจการคา้ก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย*์**

ยื่นจดทะเบียนไดท้ี่ : เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ
เมืองพทัยา รบัจดทะเบียนพาณิชยข์องผูป้ระกอบพาณิชยกิจที่มี
ส  านกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในทอ้งที่เทศบาล องคก์ารบริหารสว่น
ต าบล หรอืเมืองพทัยาแลว้แตก่รณี



พาณิชยกิจทีไ่ด้รับการยกเว้น
ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

1. การคา้เร ่การคา้แผงลอย
2. พาณิชยกิจเพื่อการบ ารุงศาสนาหรอืเพื่อการกศุล
3. พาณิชยกิจของนิติบคุคลซึ่งไดม้ีพระราชบญัญัติ หรือพระ

ราชกฤษฎีกาจดัตัง้ขึน้
4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
5. พาณิชยกิจของมลูนิธิ สมาคม สหกรณ์
6. พาณิชยกิจของกลุม่เกษตรกรที่ไดจ้ดทะเบียนตาม ปว.141

ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2515

เอกสารทีใ่ช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
• ค าขอจดทะเบียนพาณิชย? (แบบ ทพ.)
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
• ส าเนาทะเบียนบา้น
• กรณีมิไดเ้ป็นเจา้บา้นตอ้งแนบเอกสารเพิ่มเติม ดงันี ้
1) หนงัสอืใหค้วามยินยอมใชส้ถานที่ตัง้ส  านกังานแห่งใหญ่และ
เอกสารสทิธ์ิของผูใ้หก้ารยินยอม หรอื
(2) ส  าเนาสญัญาเช่าสถานที่ตัง้ส  านกังานแห่งใหญ่และเอกสาร
สทิธ์ิของผูใ้หเ้ช่า
• กรณีมอบอ านาจ 
1) หนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มติดอากรแสตมป์ 10 บ.
2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ และผูร้ ับมอบ
อ านาจ
• กรณีจดทะเบียนอิ เล็กทรอนิกส์ ต้องมีแบบฟอร์ม

เอกสารแนบทา้ย แบบ ทพ.
• กรณีเปลี่ยนแปลงและยกเลิกกิจการ ตอ้งมีใบทะเบียน

พาณิชย ์(แบบ พค.0403)
• กรณียกเลกิเนื่องจากถึงแก่กรรม ส าเนาใบมรณะบตัร และ

ส าเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาท

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบยีน
พาณิชย์

1. จดทะเบียนพาณิชยต์ัง้ใหม่ ตอ้งจดทะเบียนภายใน 
30 วนันบัแตว่นัเริ่มประกอบพาณิชยกิจ

2. การเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน ต้องจด
ทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 
วนันบัแตว่นัท่ีเลิกประกอบพาณิชยกิจ

4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องย่ืนขอใบแทน
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัสญูหาย

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน
พาณิชย์

การขอด าเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ 
จะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมตามประเภทของการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี้

1. จดทะเบียนพาณิชยต์ัง้ใหม ่50 บาท
2. เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน ครัง้ละ 20 บาท
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
4. ขอใหอ้อกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ์ฉบบัละ 30

บาท
5. ขอตรวจเอกสารของผูป้ระกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง 

ครัง้ละ 20 บาท
6. ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีคดัส าเนาและรบัรองส าเนาเอกสาร

ของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ ฉบบัละ 30 บาท (หนึ่งค  าขอ 
คดิเป็น หนึ่งฉบบั)

การจดทะเบียนพาณิชย์
ตามพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

โดย กองคลัง
โทร. 045-351-099


