ความหมายของทะเบียนพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด้วย
๑) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ เป็นฉบับแรก
๒) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นฉบับแก้ไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๔๙๐
๓) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นฉบับยกเลิกพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับข้างต้น มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ เป็นต้นมา
๔) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมการแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙
วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนพาณิชย์
๑) เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบการพาณิชยกิจที่ถูกต้องเชื่อถือได้
๒) เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือส่งเสริมด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
๓) ผู้ประกอบการพาณิชยกิจสามารถใช้เป็นหลักฐานทางการค้าได้
ความหมายของพาณิชยกิจ
พาณิชยกิจ หมายถึง กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการหรือกิจการ
อย่างอื่นที่เป็นการค้า
ผู้ประกอบการพาณิชย์ หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบพาณิชยกิจเป็นอาชีพปกติ
และให้หมายรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิด กรรมการ หรือผู้จดั การด้วย
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (มาตรา ๖) ให้ถือกิจการดังต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจ
(๑) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน
(๒) การให้เช่า การให้เช่าซื้อ
(๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง
(๔) การขนส่ง

๒
(๕) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม
(๖) การรับจ้างทําของ
(๗) การให้กู้ยืมเงิน การรับจํานํา การรับจํานอง
(๘) การคลังสินค้า
(๙) การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร
การเครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน
(๑๐) การรับประกันภัย
(๑๑) กิจการอื่นซึ่งกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ได้มีการตราพระรากฤษฎีกากําหนดกิจการเป็นพาณิชย
กิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพิ่มเติม โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ ได้แก่
(๑๑.๑) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อนิ เตอร์เน็ต
(๑๑.๒) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะ
(๑๑.๓) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
(๑๑.๔) การให้บริการตู้เพลง
ในการปฏิบัติงานบริการจดทะเบียนพาณิชย์ของสํานักงานเขตประเวศ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกรมธุรกิจการค้า คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ คําสั่ง
กรุงเทพมหานคร และประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้
๑. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ฉบับสมบูรณ์) โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็ นฉบั บแก้ ไ ข เพิ่ ม เติ มพระราชบัญ ญั ติ ท ะเบี ย นพาณิ ช ย์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ใช้ บั ง คั บเมื่ อ วั นที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๔๗๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๔๙๐ (มาตรา ๓) โดยให้ ถื อ กิ จ การดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น
พาณิชยกิจ (มาตรา ๖)
๑) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน
๒) การให้เช่า การให้เช่าซื้อ
๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง
๔) การขนส่ง
๕) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม
๖) การรับจ้างทําของ
๗) การให้กู้ยืมเงิน การรับจํานํา การรับจํานอง
๘) การคลังสินค้า
๙) การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร
การเครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน
๑๐) การรับประกันภัย

๓
๑๑) กิจการอื่นซึ่งกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
๒. ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์มีหน้าทีก่ ํากับดูแล
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ฉบับสมบูรณ์)
๓. ให้กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ เพื่อรับ
จดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตน (มาตรา ๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ (มาตรา ๓) (มาตรา๕ )
๔. ให้ใช้แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ รายละเอียดดังนี้
๑) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ๕๐ บาท
๒) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ ๒๐ บาท
๓) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ครั้งละ ๒๐ บาท
๔) ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ ๓๐ บาท
๕) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขอตรวจดูเอกสารเกีย่ วกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ ๒๐ บาท
๖) ค่า ธรรมเนียมขอให้พ นัก งานเจ้ า หน้า ที่ คัด สํ า เนาและรั บรองสํ า เนาเกี่ ย วกั บการจดทะเบีย น
พาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ฉบับละ ๓๐ บาท
๕. ให้กิจการต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๓) ได้แก่
๑) การให้บริการเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
๒) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
๓) การให้บริการเครือ่ งเล่นเกมส์
๔) การให้บริการตู้เพลง
๖. ประกาศกรมธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙
กําหนดให้ใช้ใบทะเบียนพาณิชย์ตามแบบ พค.๐๔๐๓ และใช้ใบคําขอตรวจดูเอกสาร คําขอให้เจ้าหน้าที่ คัดสําเนา
และรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ คําขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ให้ใช้แบบบริการ
ข้อมูลธุรกิจ
๗. ประกาศกรุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง การจดทะเบี ย นพาณิ ช ยกิ จ ณ สํ า นั ก งานทะเบี ย นพาณิ ช ย์
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดให้สํานักงานเขตทุกสํานักงานเขต และสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง สํานักการคลังมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตามอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
๘. คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๓๐๖/๒๕๔๙ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙
๙. คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๓๔๖/๒๕๔๙ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ (เพิ่มเติม)
๑๐. คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ให้จัดส่ง
สถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ ข้อ ๒ ให้สํานักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานครรวบรวมสถิติและ
ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ส่งให้สํานักงานทะเบียนกลางทราบเป็นประจํา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๔
๑๑. คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนี้
ข้อ ๒ กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจําตัวประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎร์ เป็นเลขทะเบียนพาณิชย์
ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลเป็นเลขทะเบียนพาณิชย์
ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ
นิติบุคคลที่มิได้จ ดทะเบียนในประเทศไทย หรือนิติบุคคลอื่นนอกจากข้อ ๓ ให้ใช้ เลขทะเบียนพาณิชย์ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมดจํานวน ๑๓ หลัก แยกเป็น ๗ ส่วน นับจากซ้ายไปขวา ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๓ ส่วนที่ ๔

ส่วนที่ ๕

ส่วนที่ ๖ ส่วนที่ ๗

ส่วนที่หนึ่ง มี ๑ หลัก กําหนดเป็นเลข ๐ แสดงว่าเป็นการจดทะเบียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า
ส่วนที่สองมี ๒ หลัก หมายถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของทะเบียนพาณิชย์ กําหนดเลขจังหวัดไว้
ตามบัญชี ๑ ท้ายคําสั่งนี้
ส่วนที่สาม มี ๑ หลัก กําหนดเลข ๑ หมายถึง การจดทะเบียนพาณิชย์
ส่วนที่สี่ มี ๒ หลัก หมายถึง เลขสองตัวท้ายของปีพุทธศักราชที่จดทะเบียน
ส่วนที่ห้า มี ๓ หลัก หมายถึง สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ทที่ ําการรับจดทะเบียนพาณิชย์กําหนดเลข
สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ไว้ตามบัญชี ๒ ท้ายคําสั่งนี้
ส่วนที่หก มี ๓ หลัก หมายถึง ลําดับของการจดทะเบียนพาณิชย์ในแต่ละปี กําหนดเลขโดยเริ่มตั้งแต่เลข
๐๐๑ เป็นต้นไป
ส่วนที่เจ็ด มี ๑ หลัก หมายถึง เลขสําหรับใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง (Check Digit) ของเลข
ทะเบียนพาณิชย์
ข้อ ๕ ให้กําหนดเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมดจํานวน ๑๓ หลัก แยกเป็น ๔
ส่วน นับจากซ้ายไปขวา ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๓

ส่วนที่ ๔

ส่วนที่หนึ่ง มี ๒ หลัก หมายถึง จังหวัดทีเ่ ป็นที่ตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ กําหนดเลขจังหวัดไว้ตาม
บัญชี ๑ ท้ายคําสั่งนี้

๕
ส่วนที่สอง มี ๓ หลัก หมายถึง สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ กําหนดเลขสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ไว้ตาม
บัญชี ๒ ท้ายคําสั่งนี้
ส่วนที่สาม มี ๒ หลัก หมายถึง เลขสองตัวท้ายของปีพุทธศักราชที่จดทะเบียน
ส่วนที่สี่ มี ๖ หลัก หมายถึง เลขลําดับของคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ในแต่ละปี กําหนดเลขโดยเริ่มตั้งแต่
เลข ๐๐๐๐๐๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๗ เมื่อได้มีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ข้างต้นไว้แล้ว หากภายหลังจะได้มกี ารเปลี่ยนแปลงหรือ
แจ้งย้ายสํานักงานใหญ่ไปตั้ง ณ ท้องที่อื่นใดก็ให้คงเลขทะเบียนพาณิชย์ทอี่ อกไว้เช่นเดิม
๘. ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อ ง การตั้ ง สํ า นั ก งานทะเบี ย นพาณิ ช ย์ แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓ (๔) แต่งตั้งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ระดับ
๓ ขึ้นไป เป็นนายทะเบียนพาณิชย์ภายในเขตอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
๙. คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๔๔๘/๒๕๕๓ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่
และนายทะเบียนพาณิชย์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงา น
เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑) ข้อ ๒ มอบหมายให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ในสังกัดฝ่ายปกครอง
ทุกสํานักงานเขตเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ของสํานักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
(ส่วนสํานักงานเขต)
๒) ข้อ ๓ ให้หัวหน้าฝ่ายเทศกิจและข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปในสังกัด
ฝ่า ยเทศกิจ ที่ หัว หน้าฝ่า ยเทศกิจ มอบหมาย จํา นวน ๒ คน ของทุ ก สํา นัก งานเขตเป็นพนัก งานเจ้ าหน้า ที่ของ
สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
๑๐. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓
๑) ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ประกอบพาณิชยกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษทั มหาชนจํากัดตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(๑) การทําโรงสีข้าว และการทําโรงเลื่อยที่ใช้เครือ่ งจักร
(๒) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใด
ขายได้เป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป
(๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือ
หลายอย่ า งก็ ต าม
และสิ น ค้ า นั้ น มี ค่ า รวมทั้ ง สิ้ น ในวั น หนึ่ ง วั น ใดเป็ น เงิ น ตั้ ง แต่ ๒๐ บาท ขึ้ น ไป
(๔) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็
ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมี
สินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป
(๕) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่งโดยรถไฟ การ
ขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับ
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทําโรงรับจํานํา
และการทําโรงแรม

๖
๒) ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชน
จํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(๑) การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทศั น์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวดี ี หรือแผ่น วีดิทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(๒) การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(๓) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(๔) การบริการอินเทอร์เน็ต
(๕) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๖) การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(๗) การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดทิ ัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวดี ี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(๘) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
(๙) การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(๑๐) การให้บริการเครื่องเล่มเกมส์
(๑๑) การให้บริการตู้เพลง
(๑๒) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
๓) ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ยื่นขอจดทะเบียน
พาณิชย์ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ที่
สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะในท้องที่นอกเขตเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล ถ้าสํานักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาตั้งสํานักงานสาขา
เพื่อประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย สํานักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบของสํานักงานทะเบียน
พาณิชย์ใดก็ให้จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่นั้น
กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๙๙ กําหนดให้
ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ประกอบพาณิชยกิจทีเ่ ป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัด ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(๑) การทําโรงสีข้าว และการทําโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
(๒) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่ง
วันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป

๗
(๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว
หรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาท ขึ้นไป
(๔) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่าง
ก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใด
มีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป
(๕) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่งโดยรถไฟ
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การ
รับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทําโรงรับจํานํา
และการทําโรงแรม
ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชน
จํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(๑) การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่น วีดิทัศน์
ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(๒) การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(๓) การซื้อ ขายสิ นค้ า หรื อ บริ ก าร โดยวิ ธี ก ารใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นระบบเครื อ ข่า ย
อินเทอร์เน็ต
(๔) การบริการอินเทอร์เน็ต
(๕) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๖) การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(๗) การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์
ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(๘) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
(๙) การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(๑๐) การให้บริการเครื่องเล่มเกมส์
(๑๑) การให้บริการตู้เพลง
(๑๒) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

๘
ประเภทของการจดทะเบียนพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์มี ๓ ประเภท ได้แก่
๑. จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
๒. จดทะเบียนพาณิชย์แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
๓. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
๑. จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๑) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
๒) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
๓) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
๔) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วน
จํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน
- ตามประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่ อ งการจดทะเบีย นพาณิ ช ยกิ จ ณ สํ า นั ก งานทะเบี ย นพาณิ ช ย์
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดให้สํานักงานเขตทุกสํานักงานเขต (ฝ่ายปกครอง) เป็น
สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
- ในปัจจุบันมีการทําธุรกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน (ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ข้อ ๕ กําหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชน
จํากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งในส่วนที่ถือ
ว่าเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
(๑) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(๒) การบริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
(๓) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
(๔) บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketing)
(๕) โดยผู้ประกอบพาณิชยกิจดังกล่าวข้างต้นจะต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงานทะเบียน
พาณิชย์กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายปกครอง ของทุกสํานักงานเขต และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักการคลัง
กรุงเทพมหานคร)
๒. การจดทะเบียนพาณิชย์แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
ผู้ประกอบการพาณิชย์ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ท่าได้จดทะเบียน
ไว้ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงรายการนั้น ๆ การจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
(๑) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
(๒) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
(๓) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(๔) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วน
จํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน

๙
๓. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
เมื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องการยกเลิกกิจการก็ให้ยื่นคํา ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันเลิก โดยการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ แย่งเป็น ๔ ประเภท คือ
(๑) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
(๒) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
(๓) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(๔) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วน
จํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์และเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน
๑. ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

/

/

/

/

/

/

๑๐
 เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน
(๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบการพาณิชกิจ
(๓) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ
(๔) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานทั้งสํานักงานแห่งใหญ่
- สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่
บ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่า งอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เป็นผู้ให้ความยินยอม
- แผนที่แสดงที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป
(๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
(๖) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
(๗) กรณีประกอบการพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิ
ทัศน์ หรืแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาขอนุญาตหรือ หนังสือรับรองการให้
เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
(๘) กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือเครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยอัญมณี ให้
ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบการพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มา
ของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนได้

๑๑
๒. ขั้นตอนจดทะเบียนพาณิชย์แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ และเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน

/

/

/

/

/

/

 เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน
(๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบการพาณิชกิจ
(๓) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ
(๔) สําเนาหลักฐานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่ง
ใหญ่) ได้แก่
- หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานทั้งสํานักงานแห่งใหญ่

๑๒
- สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็น ว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่
บ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เป็นผู้ให้ความยินยอม
- แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
(๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
(๖) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
(๗) ใบทะเบียนพาณิชย์
๓. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ และเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน

/

/

(

)

๑๓
 เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน
(๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบการพาณิชกิจ หรือทายาทที่ยื่นคําขอแทน
(๓) ใบทะเบียนพาณิชย์
(๔) สําเนาใบมรณบัตรของผูป้ ระกอบการพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)
(๕) สําเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่ง
ถึงแก่กรรม
(๖) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
(๗) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
การยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ คําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการหรือคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องกรอกแบบ แบบ ทพ. ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
๒๔๙๙ และการดําเนินการจดทะเบียนพาณิชยกิจในแต่ละกรณีจะกําหนดค่าธรรมเนียมแตกต่างกันออกไปดังนี้
๑) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ๕๐ บาท
๒) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ ๒๐ บาท
๓) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ครั้งละ ๒๐ บาท
๔) ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ ๓๐ บาท
๕) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย
กิจรายหนึ่ง ครั้งละ ๒๐ บาท
๖) ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ฉบับละ ๓๐ บาท
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจจากกรมทะเบียนการค้าแล้ว แต่หากประกอบธุรกิจผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งในส่วนที่ถือว่าเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่
๑) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๒) การบริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
๓) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
๔) บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketing)
โดยผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะต้ อ งยื่ น ขอจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ณ สํ า นั ก งานทะเบี ย นพาณิ ช ย์
กรุ ง เทพมหานคร (ฝ่ า ยปกครอง ของทุ ก สํ า นั ก งานเขต และสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง สํ า นั ก การคลั ง
กรุงเทพมหานคร)

๑๔
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมชุด Microsoft Office ที่มีความนิยมใช้เกี่ยวกับตาราง การ
คํานวณต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถใช้งานได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการจัดทําเป็น
ฐานข้อมูลได้ด้วย ข้อมูลที่ได้จากการนําเข้าจะสามารถนําไปคํานวณผลทางสถิติ การสรุปข้อมูล การค้นหา อันจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลักษณะการใช้งานโปรแกรมจะมีการออกแบบ
หน้าตารูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกเป็นรายประเภท แบ่งเป็น ๓ sheet ได้แก่
๑) จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่ )
๒) จดทะเบียนพาณิชย์แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
๓) การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
และมีการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบที่กําหนด ซึ่งโปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้สร้าง
ฐานข้อมูลง่าย ๆ ได้ โดยการนําข้อมูลที่มีอยู่ใส่เข้าไปในตารางที่มีการกําหนดหัวข้อในแต่ละคอลัมภ์ และนําเข้า
ข้อมูลแต่ละรายการใส่ในแต่ละแถวได้ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนําไปใช้ในการหาค่าสถิติได้ดังนี้
๑) จํานวนผู้มาใช้บริการในแต่ละช่วง
๒) จํานวนผู้ขอจดทะเบียนแต่ละประเภท
๓) ค้นหาผู้มาขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจัดทําเบียนพาณิชย์
๔) ใช้เป็นดัชนีฐานข้อมูลค้นหาการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล
ซึ่งการค้นหาต่าง ๆ สามารถทําได้ง่าย เพียงแค่เปิดไฟล์ฐานข้อมูลหลัก แล้วใช้คําสั่ ง Ctrl+F เมื่อปรากฏ
ช่องให้ค้นหาก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาแล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะปรากฏค่าที่ต้องการ
๑. การเปิดไฟล์ Microsoft Excel สามารถทําได้หลายวิธี เช่นการเปิดผ่านไฟล์ โดยการกด double
click ที่ชื่อไฟล์เมื่อเปิดผ่าน Mycomputer หรือเปิดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ใช้ toolbar Open แล้ว
เลือกชื่อไฟล์ที่ตําแหน่งที่จัดเก็บไว้
๒. การบันทึกไฟล์ สามารถทําได้หลายวิธี เช่น การกดปุ่ม Ctrl+F ที่ keyboard แล้วใส่ตําแหน่งที่จัดเก็บ
ไฟล์ หรือการเข้าไปที่ Toolbar แล้วกดปุ่ม Save
การส่งรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ทาง e-mail
๑. คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ให้จัดส่งสถิติ
และข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ ข้อ ๒ ให้สํานักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานครรวบรวมสถิติและข้อมูล
การจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ส่ ง ให้ สํ า นั ก งานทะเบี ย นกลาง( สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง สํ า นั ก การคลั ง
กรุงเทพมหานคร) ทราบเป็นประจํา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
๒. ส่งรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักทะเบียนพาณิชย์ทุกแห่ง ต้องรายงานการจด
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e – mail ไปที่ ecommerce@dbd.go.th ทุกวันที่มีการรับจดทะเบียน
พาณิชย์
๓. ข้อ ตกลงระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ข องสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง สํ า นั ก การคลั ง และเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
สํานักงานเขตประเวศ กําหนดให้ส่งไฟล์รายงานในรูปแบบ Microsoft Excel ผ่านทาง e – mail ไปที่

๑๕
bes_bma@hotmail.com โดยให้แนบไฟล์รายงานตามรูปแบบที่กําหนดไปด้วย โดยไม่ต้องส่งเป็นหนังสือ เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
๔. กรณีรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักทะเบียนพาณิชย์ทุกแห่ง ต้องรายงานการ
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e – mail ไปที่กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยส่งรายงานไปที่
e-mail ecommerce@dbd.go.th
ทุ ก วั น ที่ มี ก ารรั บ จดทะเบี ย นพาณิ ช ย์
โดยแนบไฟล์ ร ายงาน
ReportEC(new).xls ซึ่งประกอบด้วย ๓ sheet (จะต้องบันทึกข้อมูลให้ครบทุก Sheet)
๕. สมาชิกสามารถแนบไฟล์รายงานบนเว็บไซต์ของ hotmail.com โดยเปิดโปรแกรม Internet
Explorer แล้วพิมพ์ URL www.hotmail.com เข้าสู่หน้าเว็บของ hotmail.com โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
ของตนเอง แล้วเจ้าสู่หัวข้อการเขียนจดหมาย ใส่ e-mail ของผู้รับให้ถูกต้อง
ข้อควรระวังในการในการส่งข้อมูลผ่านทาง e-mail
การส่งข้อมูลรายงานต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่กําหนดให้มีการส่งรายงานทาง e-mail
นั้น อาจทําให้เกิดการสูญหาย เนื่องจาก e-mail ที่ใช้ในการส่งนั้น เป็น e-mail ส่วนตัว ซึ่งในการใช้งานในปัจจุบัน
มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ จํานวนมาก อาจทําให้เกิดการผิดพลาดในการส่งข้อมูล
รวมทั้ ง มี ก ารกระจายไวรั สผ่า นเครื อ ข่า ยทํ า ให้ไ ฟล์ ร ายงานฯ เสี ย หายได้ ดั ง นั้นเพื่ อ ให้ก ารส่ ง รายงานไปถึง
ปลายทางและมีการยืนยันชัดเจนว่าหน่วยงานปลายทางได้รับเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ส่งควรระบุใน
เอกสารปะหน้า e-mail ให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักการคลัง และเจ้าหน้าที่
ของกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตอบกลับว่าได้รับหรือไม่ได้รับเอกสารทุกครั้ง เพื่อขจัดความผิดพลาดใน
การรับส่งข้อมูลได้ โดยกําหนดให้ผู้รับมีการตอบรับทุกครั้งที่มีการส่งรายงาน
ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง
๑. การขอจดทะเบีย นพาณิ ช ย์ เ พื่ อ นํา ไปประกอบการขอโควตาแรงงานต่ า งด้ า ว ในกรณี ไ ม่ ไ ด้
จําหน่ายสินค้า เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง ไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ เนื่องจากการรับเหมาก่อสร้างเป็นการ
บริการ ไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติการจดทะเบียนพาณิชย์
๒. การตรวจสอบว่าร้านค้ายังประกอบกิจการอยู่หรือไม่จากสถาบันการเงินทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถดําเนินการได้ วิธีการดําเนินการคือให้มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดมาขอคัดสําเนาแบบ ทพ. เพื่อ
ไปประกอบการพิจารณาเท่านั้น

๑๖

กรณีตัวอย่างการบริการจดทะเบียนพาณิชย์
๑. การจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

ตอบ การกระทําทั้งหลายบนเว็บไซต์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการขาย การติดต่อซื้อขาย การส่งของ
และชํา ระเงินบนเว็บไซต์ หากเป็ นการลงโฆษณาบนเว็ บไซต์แต่มีการซื้อขายที่ร้าน ไม่จัดว่ าเป็นประเภท
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประกอบพาณิชยกิจระบุวันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทยย้อนหลังวันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์เกิน
กําหนดเวลาตามกฎหมาย สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่ และหากจดทะเบียนพาณิชย์ได้ นาย
ทะเบียนพาณิชย์ควรระบุวันที่ออกใบทะเบียนพาณิชย์เช่นไร
ตอบ ผู้ประกอบพาณิชยกิจ สามารถระบุวันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจย้อนหลังได้ โดยก่อนที่นายทะเบียน
พาณิชย์จะออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้นั้น ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. จัดทําหนังสือร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําสถานีตํารวจท้องที่เพื่อทําการเปรียบเทียบปรับ
ผู้ประกอบการพาณิชยกิจรายดังกล่าว ในฐานความผิดมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ ๒๔๙๙ กรณีไม่ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบ
พาณิชยกิจ
๒. เมื่อ พนัก งานเจ้ า หน้า ที่ ประจํา สถานีตํ ารวจทํ า การเปรี ย บเที ยบปรับเรีย บร้ อยแล้ว ให้นาย
ทะเบียนพาณิชย์ดําเนินการออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการรายดั งกล่าวได้ ซึ่งการ
ระบุวันที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ เมื่อวันที่
.............. และออกให้ ณ วันที่ต้องเป็นวันที่ปัจจุบันที่มายื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ส่วนวันที่เริ่ม
ประกอบพาณิชยกิจให้เป็นไปตามที่ประกอบพาณิชยกิจแจ้ง
๓. การเปลีย่ นแปลงเจ้าของกิจการสามารถกระทําได้หรือไม่
ตอบ การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการไม่สามารถกระทําได้ หากประสงค์ทจี่ ะจดทะเบียนพาณิชย์ให้นาย
ทะเบียนพาณิชย์แนะนําผู้ประกอบการ ดังนี้
๑. ให้ทําการจดทะเบียนยกเลิกในกิจการเดิมก่อน
๒. ทําการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่
๔. นิติบุคคลต่างประเทศ หากตั้งสํานักงานสาขาที่ประเทศไทยจะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่ไหน
ตอบตามกฎหมาย นิติบุคคลต่างประเทศตั้งสํานักงานที่ประเทศไทย สํานักงานสาขาแห่งแรกอยู่ที่สํานักงาน
เขตใด ให้เป็นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงานเขตนั้น และหากมีการจัดตั้ง สํานักงานแห่งที่สองก็ให้จ ด
ทะเบียนพาณิชย์ ณ ที่เดียวกับที่จดให้แห่งแรก

๑๗
๕. สถานประกอบการแห่งเดียวกัน บุคคลผู้เป็นเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว สามารถจดทะเบียนพาณิชย์เป็น
เจ้าของหลายร้านได้หรือไม่
ตอบ ตามกฎหมายไม่มีข้อกําหนดห้ามไว้ แต่หลักความจริงก็ไม่ควรกระทํา เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ส่อทุจริต
ดังนั้น แนวทางปฏิบัติให้นายทะเบียนพาณิชย์ก่อนรับจดทะเบียนพาณิชย์ ให้ตรวจสถานประกอบการก่อน ถ้า
ปรากฏว่าเจ้าของกิจการได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนแต่ละร้านได้ชัดเจน ก็ให้รับจดทะเบียนได้
๖. มีการนําใบทะเบียนพาณิชย์ไปขอสินเชื่อกับธนาคาร กรณีดังกล่าวก่อนการับจดทะเบียนพาณิชย์ พนักงาน
เจ้าหน้าที่สามารถออกตรวจสถานประกอบการ ก่อนการรับจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ หากมีเหตุสงสัยก็สามารถกระทําได้ ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการ
ปกครอง กรณีการแสวงหาข้อเท็จจริง ตามมาตรา ๒๙
๗. ใบทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่ไม่มีต้นขั้ว หากเกิดการสูญหายจะดําเนินการอย่างไร
ตอบ ดําเนินการโดยวิธีออกใบแทน ซึ่งจะออกให้ได้เฉพาะเจ้าของใบทะเบียนพาณิชย์ผู้ได้รับมอบอํานาจจาก
เจ้าของให้มาดําเนินการแทนเท่านั้น และเนื่องจากใบทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่ไม่มีต้นขั้ว การขอคั ดและ
รับรองสําเนาจึงถูกยกเลิกไป การขอคัดและรับรองสําเนา ให้กระทําได้เพียงขอคัดและรับรองสําเนาแบบคําขอ
จดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) เท่านั้น
๘. การจําหน่ายสินค้าประเภท เทป ซีดีลิขสิทธิ์ เปิดร้านคาเฟ่ บริการอินเตอร์เน็ต สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้
หรือไม่
ตอบ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ดังนี้
๘.๑ การจําหน่ายเทป ซีดีลิขสิทธิ์ เฉพาะเพื่อการบันเทิงเท่านั้น ซึ่งหมายถึงการจําหน่าย เทป ซีดีเก่าก็
สามารถจดทะเบียนพาณิ ชย์ได้ เช่น กั น ซึ่ง หากทํ าการขายซีดี เทป เพีย งอย่า งเดีย วให้ไ ปจดทะเบีย น
พาณิชย์ที่กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่วนใบสําคัญที่ผู้ประกอบการพาณิชย์ต้องแสดงไว้ ณ สถาน
ประกอบการมีดังนี้
(๑) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.๐๔๐๓)
(๒) ใบทะเบียนสินค้าลิขสิทธิ์ (ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)
(๓) ใบอนุญาตแพร่ภาพ (ออกโดยสํานักวัฒนธรรมฯ กระทรวงวัฒนธรรม)
หากผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา ต้องจําหน่ายสินค้าทั่วไปที่มีราคาตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป
ควบคู่กัน จึงสามารถจดทะเบียนได้ที่กรุงเทพมหานคร
๘.๒ เปิดร้านคาเฟ่เพื่อบริการอาหารและเครื่องดืม่ มีตู้เพลงคาราโอเกะ มีบริการเครื่องเล่นเกมส์บริการ
อินเตอร์เน็ต
หากผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน จดทะเบียนพาณิชย์ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่หากเจ้าของกิจการเป็นบุคคลเพียงคนเดียวจดทะเบียนพาณิชย์ที่
กรุงเทพมหานคร
การบริการอินเตอร์เน็ต กับการเล่นเกมส์บนระบบอินเตอร์เน็ต มีความความแตกต่างกัน กล่าวคือ

๑๘
 การบริการอินเตอร์เน็ต หมายถึง การส่งข้อความเพื่อการสื่อสาร (e-mail) ให้ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจ
เป็นการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 การเล่นเกมส์โดยคอมพิวเตอร์ หรือโดยวิธีการดาวน์โหลดผ่านทางอินเตอร์เน็ต ให้ระบุชนิดแห่งพาณิชย
กิจเป็น การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
๙. เจ้าของกิจการเป็นบุคคลธรรมดาหากประสงค์เพิม่ บุคคลอื่นเป็นหุ้นส่วน สามารถกระทําได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจากผู้ประกอบพาณิชยกิจมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน วิธีการ คือ
(๑) ให้จดทะเบียนยกเลิกร้านค้าก่อนและ
(๒) ให้จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในลักษณะคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล
๑๐. คําว่า “ห้างหุ้นส่วน” กับ “คณะบุคคล” มีสภาพเดียวกันหรือไม่
ตอบ มีสภาพเดียวกัน ซึ่งในการรับจดทะเบียนพาณิชย์กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือ คณะ
บุคคลการลงรับคําขอที่ให้ลงเลขรับต่อจากกรณีบุคคลคนเดียวหรือเป็นเจ้าของ ส่วนการลงเลขทะเบียนให้ลง
เลขที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดพิมพ์และส่งไปให้ทุกสํานักงานเขต ๆ ละ ๑๕๐ เลขทะเบียน
๑๑. แฟ้มทะเบียนพาณิชย์สูญหาย มีวิธกี ารแก้ไขอย่างไร
ตอบ แฟ้มทะเบียนพาณิชย์สูญหาย หากเจ้าของกิจการมีใบทะเบียนพาณิชย์มาแสดงพร้อมกับสําเนาคําขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ ให้นายทะเบียนพาณิชย์ทําสําเนาจากเจ้าของใบทะเบียนพาณิชย์รายดังกล่าว โดยในส่วนของ
ลายเช็นนายทะเบียนพาณิชย์ให้เว้นว่างไว้และประทับตราคําว่า“นายทะเบียนพาณิชย์” ไว้แทนเท่านั้น และให้
นายทะเบียนพาณิชย์เขียนกํากับว่าทําสําเนาจากในทะเบียนพาณิชย์เลขที่ใด
๑๒. บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของกิจการประสงค์ให้ผู้อื่นเป็นผู้จัดการในใบทะเบียนพาณิชย์จะระบุเช่นไร
ตอบ บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของกิจการใบทะเบียนพาณิชย์ตรงส่วน “ใบสําคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า..........”
ต้องระบุชื่อเจ้าของกิจการ ซึ่งหากประสงค์ให้ผู้อื่นเป็นผู้จัดการนั้นก็ให้ระบุได้ในข้อ ๖ ของแบบฟอร์มคําขอจัด
ทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) เพียงเท่านั้นซึ่งจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการเพิ่มเติมและหากเป็นคณะ
บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช้นิติบุคคลในใบทะเบียนพาณิชย์ตรงส่วน “ใบสําคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
..........”ให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ
๑๓. การให้เช่าอาคารเป็นที่พัก หรือ โกดังสินค้าสามารถจัดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ การให้เช่ า ลัก ษณะดั งกล่ า วถือ ว่ า เป็นดารให้เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ง ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารออกประกาศกระทรวงฯ
กําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉะนั้นจึงไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ ยกเว้น การให้เช่าที่พักโรงแรม
สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ซึ่งการให้เช่าที่พักโรงแรมผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องแนบใบอนุญาตประกอบ
กิจการ โรงแรมประกอบยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มเติมการให้เช่าอพาร์ตเมนท์ การให้เช่าที่พักรายวัน ราย
เดือน หากไม่ได้มีสภาพเป็นโรงแรม กล่าวคือไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมมาแสดงถืว่าเป็นการให้เช่า
ทรัพย์สิน ซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้

๑๙
๑๔. การให้บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน หรือจําหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้
หรือไม่
ตอบ การรับรองตั๋วเครื่องบินเป็นอย่างเดียวไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ แต่หากเป็นการรับจองซึ่งผู้รับ
จองผู้ในฐานะเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทสายการบินเพื่อจําหน่ายตั๋วเครื่องบินแทนบริษัทสายการบิน
นั้น ๆ สามารถจัดทะเบียนได้ โดยให้จดทะเบียนในลักษณะการเป็นตัวแทนหรื อนายหน้า การเป็นตัวแทนหรือ
นายหน้าต้องเป็นเรื่องการจําหน่ายสินค้าเพียงเท่านั้น การเป็นตัวแทนหรือนายหน้าจําหน่ายกรมธรรม์ประเภท
ต่าง ๆ ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจากกรมธรรมฯ ไม่ถือเป็นสินค้า
๑๕. การออกใบแทน กระทําอย่างไร
ตอบ การออกใบแทนกระทําในกรณีที่ใบทะเบียนพาณิชย์ เกิดการสูญหาย ซึ่งการลงรายละเอียดในใบทะเบียน
พาณิชย์จะเหมือนฉบับเดิมทุกประการ ยกเว้นส่วนการออกให้ ณ วันที่..........ต้องเป็นวันที่ปัจจุบันที่นาย
ทะเบียนพาณิชย์ได้ดําเนินการออกใบแทนให้กับผู้ประกอบการพาณิชยกิจ ซึ่งหากใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับเดิม
ที่สูญหายเลขทะเบียนมิได้เป็นเลขตามบัตรประจําตัวประชาชน นายทะเบียนพาณิชย์ห้ามเปลี่ยนแปลงเลข
ทะเบียนให้เป็นเลขตามบัตรประจําตัวประชาชนเด็ดขาด
๑๖. การยกเลิกการขอให้นายทะเบียนพาณิชย์คัดและรับรองเอกสารต้นขั้วใบทะเบียนพาณิชย์ให้ยกเลิกการคัดและ
รับรองสําเนาอย่างไรบ้าง
ตอบ การยกเลิกการคัดและรับรองสําเนาเอกสารต้นขั้วใบทะเบียนพาณิชย์ให้ยกเลิกทั้งรูปแบบเก่าที่ มีต้นขั้ว
และรูปแบบใหม่ที่ไม่มีต้นขั้ว ส่วนการคัดและรับรองสําเนาเอกสารกระทําได้เฉพาะแบบคําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ ทพ.) โดยให้คิดค่าทําเบียนคําขอละ ๓๐ บาท ซึ่งหากว่าในแฟ้มทะเบียนนั้นมีหลายคําขอ และผู้
ร้องแจ้งความประสงค์ขอคัดสําเนาทุก ๆ คําขอ การคิดค่าธรรมเนียนให้นายทะเบียนพาณิชย์คิดคําขอละ ๓๐
บาท และหากขอคัดสําเนาหนังสือมอบอํานาจให้คิดค่าธรรมเนียนเพิ่มขึ้นอีก ฉบับละ ๓๐ บาท
๑๗. การพิมพ์บทความของสํานักพิมพ์ หรือเจ้าของบทความเพื่อส่งจําหน่ายตามร้านของหนังสือแหล่งต่าง ๆ
สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ถึงแม้จะเป็นการจําหน่ายสินค้าก็ตาม เนื่องจากเจ้าของโรงพิมพ์หรือผู้
เป็นเจ้าของบทความไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจตามคํานิยายแห่งพระราชบัญญัติ ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๕(๔)
๑๘. การค้าของเก่า เช่น การรับเช่าพระ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ การรับเช่าพระสามารถจัดทะเบียนพาณิชย์ได้ แต่ให้ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจเป็น การจําหน่ายพระเครื่อง
กรณีการค้าของเก่าประเภทอื่น ๆ เนื่องจากมีกฎหมายค้าของเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นผู้ค้าของเก่าต้องได้รับ
อนุญาตให้ประกอบการค้าของเก่าจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยซึ่งหากผู้ค้าของเก่าจะดําเนินการ
ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ผูค้ ้าของเก่าจะแนบใบอนุญาตการประกอบการค้าของเก่าหรือไม่แนบก็ได้ แต่ถ้าหาก
ผูค้ ้าของเก่าไม่แนบแนวทางปฎิบัติให้นายทะเบียนพาณิชย์ออกตรวจสถานประกอบการของผู้ค้าของเก่าราย
ดังกล่าวได้วา่ มีการประกอบพาณิชยกิจหรือไม่

๒๐
๑๙. การจดทะเบียนพาณิชย์มีการกําหนดหรือไม่วา่ ต้องประกอบพาณิชยกิจเป้นระยะเวลาเท่าไหร่จึงจะสามารถจด
ทะเบียนยกเลิกได้
ตอบ ไม่มีการกําหนดเวลา ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถดําเนินการขอจดทะเบียนยกเลิกได้ทุกเวลา
๒๐. ผู้ประกอบพาณิชยกิจมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาดําเนินการจดทะเบียนพาณิชย์แทน ในแนบคําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ ทพ.) ผู้รับมอบอํานาจสามารถลงลายมือในแนบคําขอได้หรือไม่
ตอบ ผู้รับมอบอํานาจสามารถลงลายมือชื่อท้ายคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้
๒๑. การกําหนดชื่อร้านเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในส่วนชื่อภาษาอังกฤษจําเป็นต้องมีคําว่าหรือการแปล
ความหมายเหมือนกับชื่อภาษาไทยหรือไม่
ตอบ ควรแนะนําให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งชื่อภาษาอังกฤษให้มีคําอ่าน หรือมีการแปลความหมายเหมือนกับ
ชื่ อ ภาษาไทย เพื่ อ ป้ อ งกั น การเสี ย สิ ท ธิ ใ นกรณี ที่ จ ะต้ อ งนํ า ใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ป ระกอบการค้ า กั บ ชาว
ต่างประเทศ
๒๒. บุคคลต่างประเทศที่ประกอบการค้าในประเทศไทยสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ บุคคลธรรมดาเฉพาะสัญชาติอเมริกันเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ เนื่องจากประเทศไทยได้ทํา
สนธิสัญญาระหว่างประเทศกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งการพิจารณาสัญชาติของบุคคลดังกล่าวนั้นสามารถพิจารณาได้
จากหนังสือเดินทาง หรือติดต่อสอบถามไปที่สถานทูตส่วนการกําหนดเลขทะเบียนของห้างอนุโลมให้ใช้เลข
ทะเบียนของห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลหรือคณะบุคคล
๒๓. การตรวจเอกสาร การคัดและรับรองสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ามารถรับรองสําเนาแทนนายทะเบียน
พาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ พิจารราตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๘ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรับรอง
สําเนาแทนนายทะเบียนพาณิชย์ได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานแต่ละแห่งว่ามีการกําหนดอํานาจหน้าที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และนายทะเบียนพาณิชย์เพียงใด
๒๔. นําสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศมาจําหน่ายสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ เนื่องจากตามกฎหมายพิจารณาว่าหากมีการจําหน่ายสินค้าที่มีราคาตั้งแต่
๒๐ บาทขึ้นไปก็สามารถจดทะเบียนได้ ซึ่งการรับจัดทะเบียนนั้นมิได้พิจารณาถึงแหล่งที่มาของสินค้า
๒๕. การรับจําหน่ายทะเบียนรถ รับจํานําบัตรเงินสด (ATM) สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ โดยให้ระบุชนิดแหล่งพาณิชยกิจว่า การให้กู้ยืมเงิน
๒๖. ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ตราสัญลักษณ์เป็นสีส้มใช้ในกรณีใด
ตอบ ใช้ในกรณีการจําหน่ายเทป ซีดี เพื่อการบันเทิงหรือการของสินค้าอืน่ ๆ ควบคู่กัน
๒๗. การให้บริการเสริมสวย สปา ซักรีด การรับจ้างต่าง ๆ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ การให้บริกรต่างๆ กฎหมายกําหนดให้เว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
๒๘. การเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการต้องจดทะเบียนยกเลิกก่อนหรือไม่
ตอบ กรณีดังกล่าวไม่ต้องจดทะเบียนยกเลิก ให้นายทะเบียนพาณิชย์ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง การ
กระทําการยกเลิกนั้นใช้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง

๒๑
๒๙. ชื่อร้านค้าเหมือนกันสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายใด ๆ ห้ามไว้
๓๐. การออกตรวจสอบสถานประกอบการมีความจําเป็นหรือไม่อย่างไร
ตอบ หากหลักฐานที่ให้ยื่นประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอก็สามารถตรวจสถานประกอบการได้ โดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎบัติราชการทางปกครอง
๓๑. การตั้งคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นติ ิบุคคลก่อนดําเนินการจดทะเบียนพาณิชย์สามารถ
ดําเนินการจดจัดตั้งบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลได้ทใี่ ด
ตอบ สามารถติดต่อได้ทสี่ ํานักงานบัญชี หรือสํานักงานกฎหมาย
๓๒. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลต้องใช้หลักฐานอะไรบางในการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ มี
ขั้นตอนการรับจดทะเบียนพาณิชย์อย่างไร
ตอบ หลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์มีดังนี้
(๑) แบบฟอร์มคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)เอกสารฉบับนี้สามารถใช้เป็นสัญญจัดตั้งคณะบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติ บุคคลได้ การลงลายมือชื่อตรงส่วนข้อมูลของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละท่าน
ต้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ลงลายมือชื่อเท่านั้น ผู้รับมอบอํานาจไม่มีสิทธิ์ที่จะลงลายมือชื่อแทนได้
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(๓) หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ จํานวน ๑๐บาท (ถ้ามี)
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) แต่ถ้ากรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วว่า
เอกสารดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณากรุงเทพมหานครก็มีอํานาจที่จะเรียกเอกสารดังต่อไปนี้
ได้
(๕) หนังสือสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล
(๖) หนังสือยิมยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าบ้าน กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็นเจ้าของสถานที่
(๗) แผนที่ตั้งสถานประกอบการ
๓๓. การออกใบแทนสามารถหมายอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทนได้หรือไม่
ตอบ สามารถมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่นมาดําเนินการขอใบแทนได้
๓๔. ผู้ประกอบการพาณิชยกิจตั้งแต่อายูเท่าไหร่จึงสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้
ตอบ ตามคํ า วิ นิจ ฉัยของกฤษฎีก ากล่า วว่ า ผู้เยาว์ ตั้ ง แต่ อ ายุ ๑๒ ปีขึ้นไปที่บิด า มารดา ให้ค วามยิ นยอม
สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้
๓๕. การจดทะเบียนพาณิชย์นิติบุคคลต่างประเทศบุคคลเป็นผู้รับรองเอกสารทีม่ ายื่นประกอบการขอจดทะเบียน
พาณิชย์
ตอบ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๖ กล่าวว่า เอกสารที่ยื่น ต่อ
เจ้าหน้าที่ให้จัดทําเป็นภาษาไทย ถ้าเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้คู่กรณีจัดทําคําแปลเป็น
ภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนดในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสาร
ดังกล่าว ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคําแปลนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้น

๒๒
เป็นภาษาต่างประเทศ และกรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ทําขึ้นเป็นภาษาประเทศเป็นวันที่
เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
การรั บ รองความถู ก ต้ อ งของคํ า แปลเป็ น ภาไทยหรื อ การยอมรั บ เอกสารที่ ทํ า ขึ้ น เป็ น
ภาษาต่างประเทศให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ตามกฎกระทรวง พ.ศ.
๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑ การรับรองความถูกต้องของคําแปลเป็นภาษาไทยให้กระทําโดย
(๑) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับที่ไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน
เอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน
(๒) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้สอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นใน
สถาบันการศึกษาดังกล่าว
(๓) สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยประเทศนั้นใช้ภาษาที่ ปรากฏ
ในเอกสารนั้นเป็นภาษาราชการ
(๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
ข้อ ๒ เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่ให้จัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาดังกล่าวได้
(๒) เจ้าหน้าที่นั้นมีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ในภาษาดังกล่าว
๓๖. การจําหน่ายทองรูปพรรณ ควบคู่กับอัญมณีสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ทกี่ รุงเทพมหานครได้หรือไม่
ตอบ การจํ า หน่ า ยทองรู ป พรรณควบคู่ กั บ อั ญ มณี ใ ห้ จ ดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ใ นกรุ ง เทพมหานคร แต่ ห าก
จําหน่ายอัญมณี (อัญมณีที่ทําการขึ้นรูปแล้ว) เช่น แหวนเพชร เพียงอย่างเดียว จดทะเบียนพาณิชย์ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๓๗. ตัวแทนจําหน่ายเสื้อผ้าตามแคตตาล็อกชนิดแห่งพาณิชยกิจให้ระบุว่าตังแทนจําหน่ายเสื้อผ้าหรือจําหน่าย
เสื้อผ้า
ตอบ ให้ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจเป็นตัวแทนจําหน่ายคําว่า “ตัวแทนจําหน่าย” หมายถึง ไม่มีสินค้าเป็นของ
ตัวเอง ไม่มีหน้าร้านเป็นการรับใบสั่งของจากผู้สั่งซื้อ และจําหน่ายสินค้าแทนบริษัท
๓๘. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ยกเว้น ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจตามข้อ ๔.๕ แห่งประเทศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙สามารถจดทะเบียน
พาณิชย์ได้ที่ใด
ตอบ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๔๙ สรุปความโดยย่อในข้อ ๔.๕ ได้ดังนี้
ข้อ ๔ ตามประกาศพาณิ ชยกิจตามข้อ ๔ หากเป็นบุคคลธรรมดา และนิติ บุคคลต่า งประเทศต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร กรณีที่ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนได้รับ การยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๘๕ มาตรา ๗(๖)

๒๓
ข้อ ๕ ไม่ว่ าจะเป็นบุค คลธรรมดา หรื อห้างหุ้นส่ วนที่ไ ม่ไ ด้จ ดทะเบีย นและจดทะเบีย นหากประกอบ
พาณิชยกิจตามข้อข้อนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน
สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่หากจําหน่ายทั้งข้อ ๔ และข้อ ๕ ควบคู่กันจด
ทะเบียนพาณิชย์ที่กรุงเทพมหานครหากเป็นห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนจําหน่ายตามข้อ ๕ จดทะเบียนพาณิชย์ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๓๙. ใบมอบอํานาจผู้ลงลายมือชื่อชื่อตรงส่วนผู้มอบอํานาจลงนามกี่ทา่ นจึงจะมีผลทางกฎหมาย
ตอบ ลงนามเพียงท่านเดียวพร้อมติดอากรแสตมป์ จํานวน ๑๐ บาท เรียบร้อย ใบมอบอํานาจก็ถอื เป็นอัน
สมบูรณ์ และทีผลทางกฎหมาย
๔๐. ผู้ประกอบการพาณิชยกิจมิได้เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนสามารถใช้ชื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนได้หรือไม่
ตอบ มิได้เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนไม่สามารถใช้ชื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาท จนกว่าจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติกําหนด
ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.๒๔๙๙
๔๑. ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวเปิดสํานักงานใหญ่ที่แห่งหนึ่งภายหลังเปิด
สํานักงานสาขาอีกแห่งหนึ่ง ดังนั้นสํานักงานสาขาต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่อย่างไร
ตอบ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๐ กล่าวว่าประกอบพาณิชยกิจตั้งสํานักงาน
แห่งใหญ่อยู่ในท้องที่ใดให้จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ท้องที่นั้น แต่เนื่องจากมาตรา ๑๔
วรรคสาม กล่าวว่า ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องแสดง ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบี ยนพาณิชย์ ณ
สํานักงานในที่เปิดเผย ซึ่งอาจเห็นได้ง่าย
แนวทางปฏิบัติ กรณีเจ้าของคนเดียว เปิดสํานักงานสาขา อีกหนึ่งจึงอนุโลมให้จดทะเบียนพาณิชย์สํานักงาน
สาขาได้ โดยตรงชื่อใช้ในการประกอบพาณิชยกิจให้ใส่ชื่อพร้อมวงเล็บ คําว่า “สาขา”
๔๒. ผู้ประกอบพาณิชยกิจแจ้งความประสงค์ขอให้ออกใบแทน และขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการในคราว
เดียวกัน วิธีปฏิบัติทําเช่นไร
ตอบ วิธีปฏิบัติ
(๑) ทําการสอบสวน
(๒) ทําการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
๔๓. ผู้ประกอบพาณิชย์กรณีตลาดสดที่มีการค้าของสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ ลักษณะตลาดสดทีเ่ ป็นแผงลอยได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากอยูใ่ นตึกสามารถจด
ทะเบียนพาณิชย์ได้
๔๔. สํานักงานสรรพากรประจําพื้นทีต่ ่าง ๆ แจ้งความประสงค์ขอคัดขอมูลผู้จดทะเบียนพาณิชย์เป็นประจําทุก
เดือน สามารถดําเนินการให้คัดข้อมูลได้หรือไม่
ตอบ สามารถดําเนินการได้

๒๔
๔๕. การเพิ่มสาขาร้านค้าที่มบี ุคคลเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการจะต้องระบุชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
ว่าอย่างไร
ตอบ
(๑) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจให้พิมพ์ชื่อและวงเล็บ “สาขา” ต่อท้ายชื่อ อาทิ สาขา ๑ หรือ สาขา
บางแค
(๒) การจดทะเบียนพาณิชย์กรณีตั้งสาขา สาขาอยู่ในท้องที่ใดใช้จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงานทะเบียน
พาณิชย์ท้องที่นั้น
(๓) ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ให้ระบุชื่อแห่งพาณิชยกิจตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ อาทิ การเช่าพระ ให้
ระบุเป็นการจําหน่ายพระเครื่อง การจําหน่ายสัตว์นําเข้าจากต่างประเทศ ให้ระบุการจําหน่ายสัตว์
เลี้ยง
(๔) ผู้จดการสาขา อาจจะไม่ใช้ต่อคนต่างสาขา ขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งของเจ้าของกิจการ
(๕) เลขทะเบียนพาณิชย์ ของสํานักงานสาขาให้ใช้เลขทะเบียนเช่นเดียวกับของสํานักงานแห่งใหญ่โดยนาย
ทะเบียนพาณิชย์จะต้องเรียกเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์ของสํานักงานแห่งใหญ่ประกอบ ส่วนใบ
ทะเบียนพาณิชย์ตรงส่วนใบสําคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า...........ให้ระบุชื่อเจ้าของกิจการ
๔๖. สํานักงานสาขาสามารถจําหน่ายสินค้าแตกต่างจากสํานักงานแห่งใหญ่ได้หรือไม่
ตอบ สามารถกระทําได้ เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์กําหนด
๔๗. หนังสือมอบอํานาจจําเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้ต่างรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์
ตอบ เนื่องจากหนังสือมอบอํานาจกระทรวงพาณิชย์จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอจดทะเบียน
พาณิชย์ รวมทั้งกฎหมายมิได้กําหนดรูปแบบของมอบอํานาจในการดําเนินการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ฉะนั้น
ผู้จดทะเบียนพาณิชย์สามารถจัดขึ้นมาเองโดยไม่จําเป็นต้องยึดตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์
๔๘. คําร้องทัว่ ไป คําขอตรวจเอกสาร ใช้ในกรณีใด
ตอบ คําร้องทั้งไปให้ในกรณี
(๑) จดทะเบียนพาณิชย์เกิดกําหนด ๓๐ วัน
(๒) ขอแก้ไขการพิมพ์ตัวสะกดการันต์ ตัวอักษร ผิด
คําขอตรวจเอกสารใช้ในกรณี
การขอตรวจสอบเอกสาร (แบบ ตท.) คําขอคัดและรับรองสําเนาเอกสาร (แบบ รท.) ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้
ฟอร์มเดียวกัน คือ แบบบริการข้อมูลธุรกิจ ซึ่งจะใช้ในกรณี
(๑) ขอตรวจดูเอกสาร
(๒) ขอคัดและรับรองเอกสาร
(๓) ขอให้ออกใบแทน

๒๕
๔๙. ผู้ประกอบพาณิชย์กจิ เสียชีวิต โดยเจ้าบ้านที่ใช้เป็นร้านค้าไม่สามารถติดต่อได้ ดังนั้น เจ้าบ้านเองสามารถ
ดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกแทนได้หรือไม่
ตอบ ตามกฎหมายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นเอกสารสิทธิ์เฉพาะบุคคล เมื่อบุคคลนั้นเสียชีวิตลงใบทะเบียนนั้นก็
ถือว่ายกเลิกไม่โดยกฎหมาย กล่าวคือไม่ต้องจดทะเบียนยกเลิกก็ได้ ผู้ที่จะดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกแทน
ผู้ประกอบการพาณิชยกิจที่เสียชีวิตได้นั้นต้องเป็นเพียงทายาท หรือผู้ที่ ได้กับการแต่งตั้งให้ป็นผู้จัดการมรดก
ของผู้ตายเพียงเท่านั้น
๕๐. การจัดเก็บตัวขั้วใบทะเบียนพาณิชย์ควรจัดเก็บอย่างไร
ตอบ การจัดเก็บต้นขั้วใบทะเบียนพาณิชย์ให้จัดเก็บไว้ในเล่ม ไม่ควรฉีกต้นขั้วออกมาเพื่อแนบกับคําขอจด
ทะเบียนพาณิชย์
๕๑. นายทะเบียนพาณิชย์มีอํานาจพิจารณาคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายในกี่วนั
ตอบ ตามกําหมายว่าด้วยวิธีการพิจารณาทางปกครอง ไม่เกิน ๑๕-๓๐ วัน
๕๒. ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นความประสงค์จดทะเบียนยกเลิก แต่ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย และไม่มีสําเนาใด ๆ
มาแสดง กรณีนี้ต้องทําการออกใบแทนก่อนแล้วดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกได้หรือไม่
ตอบ ให้นายทะเบียนพาณิชย์ดําเนินการจดทะเบียนยกเลิก โดยมิต้องดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกก่อน แต่
หากการยกเลิก ดังกล่า วผู้ประกอบพาณิช ยกิจ ไม่ มีใบการจดทะเบีย นพาณิช ย์มาแสดง หรื อไม่ สามารถหา
หลักฐานใด ๆ มาแสดง และนายทะเบียนพาณิชย์ก็ไม่ สามารถหาแฟ้มทะเบียนรายดังกล่าวได้ วิธีการให้น าย
ทะเบียนพาณิชย์รับคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ไว้ก่อนโดยที่ยังมิต้องออกใบยกเลิกให้
๕๓. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการในแนบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.) ตามข้อ ๑๑ การ
เปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วน ต้องแนบเอกสารสัญญาการเป็นหุ้นส่วนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
ตอบ สามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้
๕๔. การจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ใ ห้ กั บ ผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ ที่ ไ ม่ ใ ช้ เ จ้ า ของสถานประกอบการ เจ้ า ของส ถาน
ประกอบการหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์สามารถฟ้องร้องนายทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ เจ้าของสถานประกอบการหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่สามารถฟ้องร้องนายทะเบียนพาณิชย์ได้เนื่องจาก
กฎหมายได้กําหนดให้นายทะเบียนพาณิชย์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว
๕๕. การขอคั ดรั บรองสําเนาแบบคํา ขอจดทะเบียนพาณิ ช ย์ (แบบ ทพ.) และมี ใ บแทรกประกอบใบคํ าขอคิ ด
ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่
ตอบ มีใบแทรกคิดค่าธรรมเนียมรวมกับคําขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.)เพียง ๓๐ บาท
๕๖. การขนส่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์หมายถึงการขนส่งประเภทใด
ตอบ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ การขนส่ง หมายถึง การขนส่งการโดยสารซึ่งต้องเป็นการขนส่งที่มีการทํา
สัญญาสัมปทาน คือกําหนดเส้นที่ในการขนส่งที่แน่นอน กรณีการขนส่งป้ายดํามิใช่ประเภทการขนส่งตาม
ประกาศกระทรวงฯ

๒๖
๕๗. จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ภายหลังเลิกกิจการแล้วไม่มาทําการยกเลิก หรือเมื่อตรวจสถานประกอบการแล้วไม่พบ
สถานประกอบการ กรณีตัวกล่าวนายทะเบียนพาณิชย์ที่อํานาจยกเลิกเพิกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ กรณีหาไม่พบสถานประกอบการ บางส่วนเนื่องมาจากการเปลี่ยนเลขที่บ้านของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
วิธีการดังนี้
(๑) ให้มีหนังสือติดต่อไปยังเจ้าของกิจการตามที่อยู่ในบัตรประชาชนเพื่อให้เจ้าของกิจการมาดําเนินการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการให้ถูกต้อง
(๒) หากตรวจสอบเป็น ที่ สิ้ น สุด แล้ ว ปรากฏว่ า สถานประกอบการดั ง กล่ า วไม่ มี อ ยู่ จ ริ ง ให้ ส่ ง พนั ก งาน
สอบสวนประจําสถานีตํารวจดําเนินการ ในฐานความผิดแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่
ดังนั้น นายทะเบียนพาณิชย์จึงไม่มีอํานาจที่จะยกเลิกหรือเพิกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ได้นายทะเบียนพาณิชย์
จะมีอํานาจในการยกเลิกหรือเพิกถอนได้ในกรณี
(๑) จดทะเบียนพาณิชย์ให้ผิดประเภท
(๒) จดทะเบียนพาณิชย์ผิดสํานักงานเขต
๕๘. เลิกประกอบพาณิชยกิจแล้วไม่มาดําเนินการจดทะเบียนยกเลิก มีผลทางกฎหมายอย่างไร
ตอบ มีผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๓ ไม่มาดําเนินการจด
ทะเบียนยกเลิกภายใน ๓๐ วัน มีโทษปรับ ๒๐๐๐ บาท และปรับต่อเนื่องอีกว่าละ ๑๐๐ บาทจนว่าจะมา
ดําเนินการจดทะเบียนยกเลิก
๕๙. คําว่า ดําเนินคดี มีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ เนื่ อ งจากกฎหมายยั ง มิ ไ ด้ แ ก้ ไ ขให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายทะเบี ย นพาณิ ช ย์ มี อํ า นาจการ
เปรียบเทียบปรับ ดังนั้นหากตรวจพบข้อเท็จจริงแน่ชัดว่าผู้ประกอบพาณิชยกิจมีความผิดจริงกรุงเทพมหานคร
มีอํานาจเฉพาะทําหนังสือร้องทุกข์ไปยังพนักงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจ เพื่อทําการเปรียบเทียบปรับ
จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่อํานาจจะต้องไปเป็นพยานปากคําทั้งพยานในเบื้องต้นที่สถานีตํารวจ และพยานใน
ชั้นศาล
๖๐. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอาํ นาจทําอย่างไรบ้าง
ตอบ พนักงานเจ้าหน้าทีม่ ีอํานาจหน้าที่เข้าไปตรวจสถานประกอบการของผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งจะต้อง
ทําการตรวจสอบดังนี้
(๑) แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สถานประกอบการหรือไม่
(๒) ป้ายชื่อร้านมีการจัดทําป้ายชื่อร้านหรือไม่
(๓) จําหน่ายสินค้าทีจ่ ดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่
๖๑. การผลิต และการรับจ้างมีความแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ การผลิต หมายถึง เป็นผู้คิด ออกแบบ และดําเนินการจัดทําสินค้า
การรับจ้าง หมายถึง ผูท้ รี่ ับคําส่งรูปแบบการทําสินค้า และการดําเนินการจัดทําสินค้า

๒๗
๖๒. ผู้ค้าแผงลอยต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่
ตอบ ถ้าเป็นแผงลอยตามตลาดสดหรือแผงลอยที่ปูตามบาทวิถีไม่ต้องจดทะเบียนพาณิช ย์ แต่หากเป็นแผงลอย
ในศูนย์การค้า แผงลอยในตลาดคลองถม แผงลอยที่มีการค้าเป็นประจํา แผงลอยแถวสะพานเหล็ก แผงลอย
ต่างๆ ตลาดจตุจักร แผงลอยในตลาดคลองถม แผงลอยดังกล่าวได้รับการยกเว้นเป็นแผงลอยที่ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์
๖๓. ใบทะเบียนการค้า กับใบทะเบียนพาณิชย์เป็นเอกสารชนิดเดียวกันหรือไม่
ตอบ เป็นเอกสารต่างชนิดกัน
(๑) ใบทะเบี ย นการค้ า จดทะเบี ย นเป็ น กรณี จ้ า งทํ า ของ การให้ บ ริ ก าร ซึ่ง สามารถจดทะเบีย นได้ ที่
กรมสรรพกร ปัจจุบันมีกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มจึงมีผลให้การจดทะเบียนการค้าต้องยกเลิกไป
(๒) ใบทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนกรณีจําหน่ายสินค้า
๖๔. ประเภทพาณิชยกิจ อาทิ การขายเทป อัญมณี เพียงอย่างเดียวเป็นเป็นอํานาจของกรมพัฒนาธุ รกิจ การค้า
เป็นผู้จดทะเบียนพาณิช ย์ ลักษณะเช่นนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีอํานาจในการเข้าตรวจ
สถานประกอบการดั ง กล่ า วได้ ห รื อ ไม่ และพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นแต่ ล ะท้ อ งที่ ส ามารถตรวจสอบสถาน
ประกอบการของท้องที่อื่นได้หรือไม่
ตอบ ตามพระราชบัญญัติท ะเบียนพาณิช ย์ พ.ศ.๒๔๙๙ พนัก งานเจ้ าหน้าที่ อํา นาจหน้าที่ ที่จ ะเข้าทํ าการ
ตรวจสอบสถานประกอบการที่ทุกท้องที่ในกรุง เทพมหานคร รวมทั้งสามารถตรวจสถานประกอบการที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้รับจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับคําสั่งที่แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครด้วยว่ากําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสถานประกอบการที่
ของไว้เพียงใด
๖๕. การให้บริการอินเตอร์เน็ตตามหอพักหรืออพาร์ตเมนท์ โดย
(๑) ให้บริการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ
(๒) ให้บริการโดยเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ
ทั้งสองกรณีนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่
ตอบ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้เฉพาะในกรณีที่ ๒ เท่านั้น
๖๖. แผงลอยกางเต็นท์บริเวณรอบห้างสรรพสินค้า มิได้อยู่ในศูนย์การค้า มีการค้าขายเป็นประจํา ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์หรือไม่
ตอบ พิจารณาเทียบเคียงโดยลักษณะเหมือนกับแผงลอยแถวจตุจักร ดังนั้น ควรที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ โดย
ให้ระบุสถานที่ใกล้เคียง อาทิ ข้างหน้าสรรพสินค้า...............ถนน..............แขวง.............เขต..............
๖๗. กรุงเทพมหานครจัดทําตลาดและให้ประชาชนเช่าแผงลอยถือเป็นพาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม หรือไม่
ตอบ การให้เช่าแผงลอยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการให้เช่าไม่ถือเป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่
ถือเป็นพาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

๒๘
๖๘. ผู้ประกอบการพาณิชยกิจเลิกประกอบการพาณิชยกิจแล้วไม่มาจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน ตามมาตรา ๑๓
ต้องลงโทษตามมาตราใด
ตอบ ลงโทษตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ไม่จดทะเบียนยกเลิกภายใน
๓๐ วัน
๖๙. กฎหมายกําหนดให้ตรวจสถานประกอบการในเวลาทําการ คําว่าในเวลาทําการหมายถึงเวลาใด
ตอบ ในเวลาทําการตามกฎหมาย หมายถึง เวลาทําการของร้านค้า
๗๐. การเชิญบุคคลให้มาแสดงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีกาํ หนดเวลาให้รายงานตัวภายในกีว่ ัน
ตอบ ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่หนังสือไปถึง ซึ่งหากมีหนังสือแล้วยังไม่มารายงานตัวภายในกําหนดให้ใช้
มาตรการทางกฎหมายดําเนินการขั้นต่อไป
๗๑. ใบทะเบียนพาณิชย์มีกี่ประเภท
ตอบ ๒ ประเภท คือ
๑) ใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีตราสัญลักษณ์เป็นสีชมพู ออกให้กรณีการจําหน่ายสินค้าทั่วไป ๆ ไป
๒) ใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีตราสัญลักษณะเป็นสีส้ม ออกให้กรณีการจําหน่ายเทป ซีดี เพื่อความบันเทิง
๗๒. การออกตรวจสถานประกอบการในครั้งแรกหากปรากฏว่าผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่มีใบทะเบียนพาณิชย์ควร
ดําเนินการเช่นไร
ตอบ การออกสถานประกอบการในครั้งแรก หากไม่พบใบทะเบียนให้แจ้งผู้ประกอบพาณิชยกิจมาดําเนินการ
จดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องภายในกําหนด ๓๐ วัน ซึ่งหากแจ้งแล้วยังไม่มาดําเนินการก็ให้ดําเนินการตาม
กฎหมาย

