คําถาม-คําตอบเกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อ

คําถาม

ประเภทพาณิชยกิจ
1
การรับจ้างทําเครื่องประดับอัญมณี สามารถ
จดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่

คําตอบ
การรับจ้างทําอัญมณีรวมถึงการรับจ้างทําของทุกชนิด
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้ประกาศให้จดทะเบียน
พาณิชย์

2

การประกอบพาณิชยกิจค้าของเก่ารวมถึงการ
ให้เช่าพระเครื่อง สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้
หรือไม่

การให้เช่าพระเครื่องสามารถจดทะเบียนพาณิชย์
ได้ โดยให้ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจเป็นการจําหน่าย
พระเครื่อง ส่วนกรณีการประกอบพาณิชยกิจค้าของ
เก่า กฎหมายกําหนดให้ผู้ค้าจะต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย หากผู้คา้ จะดําเนินการขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ ผู้ค้าจะแนบใบอนุญาตการประกอบ
กิจการค้าของเก่าหรือไม่ก็ได้

3

การให้เช่าอาคารเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นโกดัง
เก็บสินค้า สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่

การให้เช่าอาคารเป็นที่พักอาศัยหรือโกดังเก็บสินค้า
เป็นการให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งกฎหมายมิได้กําหนดให้ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ เว้นแต่ การให้เช่าห้องพักของ
โรงแรม สามารถขอจดทะเบียนพาณิชย์
ในส่วนของการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เป็นรายวันหรือ
รายเดือน หากมิได้มีสภาพเป็นโรงแรม ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์มิได้กําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

4

งานบริการและงานรับจ้าง สามารถจด
ทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่

งานบริการและงานรับจ้าง ประกาศกระทรวง
พาณิชย์มิได้กําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

5

การรับจองตั๋วเครื่องบินและการเป็นตัวแทน
ขายกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถจดทะเบียน
พาณิชย์ได้หรือไม่

การรับจองตั๋วเครื่องบินและการขายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ถือเป็นธุรกิจบริการ ไม่ถอื เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์
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ข้อ
6

คําถาม
การนําเข้าสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศเพื่อ
จําหน่าย สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่

คําตอบ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนดให้ การจําหน่าย
สินค้าที่มีราคาตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปจะต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ โดยมิได้พิจารณาถึงแหล่งที่มาของสินค้านั้นๆ
ดังนั้นสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้

7

การเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าในแคตตาล็อค
สามารถระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจอย่างไร

ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจการเป็นตัวแทนจําหน่าย..
(ระบุสินค้าที่จาํ หน่าย)........ ซึ่งคําว่า “ตัวแทน
จําหน่าย” หมายถึง การที่ผู้จาํ หน่ายไม่มีสินค้าเป็นของ
ตัวเอง มีหรือไม่มีหน้าร้านก็ได้ เป็นการรับใบสั่งซื้อ
จากผู้สั่งซื้อและจําหน่ายสินค้าแทนเจ้าของสินค้า

8

ผู้ประกอบพาณิชยกิจระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจ
เกินกว่าที่จะกรอกในแบบคําขอจดทะเบียน (แบบ
ทพ.) และพิมพ์ในแบบฟอร์มใบทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ พ.ค.0403) นายทะเบียนพาณิชย์
จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ให้
กรอกชนิดแห่งพาณิชยกิจเพิ่ม โดยให้กรอกเพิ่มเฉพาะ
ข้อ (3)
ส่วนใบทะเบียนพาณิชย์ให้พิมพ์ชนิดแห่งพาณิชย
กิจจนหมดบรรทัดแล้วใช้ (ฯ) ต่อท้าย หากผู้ประกอบ
พาณิชยกิจต้องการให้แสดงรายการที่ไม่มีปรากฏในใบ
ทะเบียนพาณิชย์ ให้ขอคัดสําเนาแบบคําขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ (แบบบ ทพ.) กับนายทะเบียน
พาณิชย์ โดยเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทต่อ 1 ชุด

9

การรับจํานําทะเบียนรถยนต์และการรับจํานํา
บัตรกดเงินสด (ATM) สามารถจดทะเบียนพาณิชย์
ได้หรือไม่

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนดให้การ
ประกอบพาณิชยกิจโรงรับจํานํา ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ ดังนั้น การรับจํานําอื่นๆไม่ต้องจดทะเบียน

10

พาณิชยกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถจดทะเบียน
การรับเหมาก่อสร้างเป็นงานรับจ้างทําของ
พาณิชย์ได้หรือไม่
กฏหมายยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากผู้
ประกอบพาณิชยกิจขายวัสดุก่อสร้างด้วย ก็ให้จด
ทะเบียนพาณิชย์เฉพาะการขายวัสดุก่อสร้างได้ จะจด
ทะเบียนในลักษณะเป็นพาณิชยกิจพ่วง คือ ขายวัสดุ
ก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างไม่ได้
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ข้อ
11

คําถาม
การเขียนบทความเพื่อจําหน่าย สามารถจด
ทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่

คําตอบ
ไม่ได้ เนื่องจากไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ (การค้าปกติ)

12

สหกรณ์จะจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่

สหกรณ์ ไม่อยู่ภายใต้บทบังคับของ พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ตามมาตรา 7 จึงไม่ต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์

13

หาบเร่ แผงลอย ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
อย่างไร

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

14

กรณีที่มแี หล่งค้าขายที่เป็นแผงถาวรใน
ศูนย์การค้า ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่

ถือเป็นหลักแหล่งถาวรต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ทั้งนี้ต้องระบุสถานที่ในการจดทะเบียนให้ชัดเจน

15

เหตุใด งานรับจ้างทําของ งานซ่อมบํารุง และ
งานบริการต่างๆ จึงไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์
ได้

เนื่องจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้
ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่
11) พ.ศ. 2553 ไม่ได้กําหนดให้งานรับจ้างทําของ
งานซ่อมบํารุง และงานบริการต่างๆ เป็นพาณิชยกิจที่
ต้องจดทะเบียน จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์

16

การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทางตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์หมายถึงขนส่งประเภทใด

หมายถึงการขนส่งคนโดยสาร ที่มีการสัมปทานเดิน
รถโดยกําหนดเส้นทางที่แน่นอน
กรณีขนส่งป้ายดํา มิใช่การขนส่งตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์

17

กรณีนิติบคุ คลประสงค์ขอจดทะเบียน
พาณิชย์ จําเป็นหรือไม่ที่ชนิดแห่งพาณิชยกิจต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของหนังสือรับรองนิติบุคคล

การระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจของนิติบุคลจะต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนของนิติบุคคล แต่
ในกรณีเป็นวิธีการขาย เช่น การขายเครื่องสําอางผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต การขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เป็นวิธีการขาย ถ้าวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ได้ระบุ
ว่าประกอบกิจการค้าเครื่องสําอาง โดยไม่ได้ระบุวิธีว่า
ขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ก็สามารถจดทะเบียน
พาณิชย์ได้
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ข้อ
18
19

20

21

คําถาม
โพยก๊วน คืออะไร
การประกอบกิจการใดบ้างที่จะต้องมาจด
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์

คําตอบ
คือ เอกสารส่งเงินไปต่างประเทศ
กิจการดังต่อไปนี้ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
2. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service
Provider : ISP)
3. ให้เช่าพื้นทีข่ องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web
Hosting)
4. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ :
http://www.dbd.go.th หัวข้อ “บริการกรม” เลือก
“การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เลือก “การสร้าง
ความเชื่อมั่นในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”
เลือก “คําแนะการจดทะเบียน”

ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบุคคลธรรมดา
ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากผู้ประกอบพาณิชยกิจมี
ประสงค์จะเพิ่มบุคคลเป็นหุน้ ส่วนสามารถกระทําได้ สถานะที่แตกต่างกัน สามารถดําเนินการได้ ดังนี้
หรือไม่อย่างไร
1. จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจของบุคคลธรรมดา
2. จดทะเบียนจัดตั้งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็น
คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มใิ ช่นิติบุคคล

ขายสินค้าในงานเทศกาลประจําปีหรือขาย
ผลไม้ตามฤดูกาล ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่

ผู้ประกอบพาณิชยกิจ หมายถึงผู้ประกอบกิจการ
ค้าเป็นอาชีพปกติ ดังนั้น หากขายเฉพาะเวลามีงาน
ประจําปีหรือขายตามฤดูกาล ไม่ถือเป็นการ
ประกอบการค้าเป็นอาชีพปกติ จึงยกเว้นไม่ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์
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ข้อ
22

คําถาม
คนต่างด้าวที่ประกอบพาณิชยกิจในประเทศ
ไทย สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่

คําตอบ
คนต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้
ต้องพิจารณาว่าเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวดําเนินการได้หรือไม่ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2543 หากเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแนบ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบ
คําขอด้วย ดังนั้นก่อนที่จะรับจดทะเบียนให้สอบถาม
เจ้าหน้าที่สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว โทร. 0 2547 4425-26
สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติอเมริกันนั้นสามารถ
ประกอบกิจการได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาต
ก่อน เนื่องจากประเทศไทย ได้ทําสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งการพิจารณาสัญชาติ
ของบุคคลสามารถพิจารณาได้จากหนังสือเดินทางหรือ
สอบถามไปยังสถานทูต ส่วนการกําหนดเลขทะเบียน
ให้ใช้เลขทะเบียนตามที่กําหนดตามคําสั่งสํานักงาน
กลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 ซึ่งกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้กําหนดเลขทะเบียนดังกล่าวและ ส่งให้
สํานักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาล/อบต. แล้ว

23

กฎหมายกําหนดให้ผู้เยาว์อายุเท่าไร สามารถ
จดทะเบียนพาณิชย์ได้

จะต้องมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม โดยเทียบเคียง
ระเบียบฯ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

24

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
ในการจดทะเบียนพาณิชย์ หากผู้ขอจด
กฏหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ได้กําหนดให้ชื่อ
ทะเบียนไม่ระบุชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจได้ ที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นรายการจดทะเบียน
หรือไม่
ที่บงั คับให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องแจ้งไว้ในรายการ
จดทะเบียน กรณีไม่มีชื่อหรือไม่ได้ตั้งชื่อไว้ ให้ใช้ชื่อ
ของผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นชื่อร้าน
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คําถาม
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ สามารถจด
ทะเบียนซ้ํากันได้หรือไม่

คําตอบ
ได้ ไม่มีกฎหมายห้าม อย่างไรก็ตาม แนวทางการ
พิจารณาในเรื่องนี้ให้นําระเบียบสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
บริษัทเกี่ยวกับเรื่องชื่อมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ดูคู่มือ
การปฏิบัติงานสําหรับนายทะเบียนพาณิชย์และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ บทที่ 3 )

26

เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ต่อมาผู้ประกอบ
พาณิชยกิจต้องการเปลี่ยนชื่อร้านสามารถทําได้
หรือไม่

ได้ โดยให้ยนื่ จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
พาณิชยกิจ

27

ในกรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่ระบุชื่อที่ใช้ใน
การประกอบกิจการ นายทะเบียนจะออกใบ
ทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค.0403) ให้อย่างไร

ในใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค.0403) ให้ระบุ
ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ เป็นชื่อที่ใช้ในการประกอบ
กิจการ

28

ประกอบกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ
แต่จะไม่ระบุคําว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ไว้หน้าชื่อ
ห้างได้หรือไม่

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

29

ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มิได้จดทะเบียนจัดตั้ง
กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่เนื่องจากไม่มีสภาพเป็น
เป็นห้างหุ้นส่วน จะใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจ ห้างหุ้นส่วนจึงไม่สมควรทีจ่ ะใช้คําว่าห้างหุ้นส่วนหน้า
เป็นห้างหุ้นส่วนได้หรือไม่
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ เพราะจะทําให้
บุคคลอื่นเข้าใจผิดได้

30

31

สํานักงานแห่งใหญ่/สํานักงานสาขา
ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่แห่งเดียวกันสามารถ
จดทะเบียนพาณิชย์เป็นหลายพาณิชยกิจได้หรือไม่

สํานักงานสาขาสามารถจําหน่ายสินค้าแตกต่าง
จากสํานักงานแห่งใหญ่ได้หรือไม่

แนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจจัดแบ่ง
พื้นที่ของแต่ละร้านให้เป็นสัดส่วนชัดเจนและปิดป้ายใน
แต่ละส่วนที่เป็นร้านค้า ก็สามารถขอจดทะเบียน
พาณิชย์ได้
ผู้ประกอบพาณิชยกิจจดทะเบียนพาณิชยกิจ
ประเภทใดต้องประกอบกิจการค้าตามที่ขอจดทะเบียน
ไว้

คําถาม-คําตอบเกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์…….. 7

ข้อ
32

คําถาม
คําตอบ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องการเพิ่มสาขาจะ
กรณีทผี่ ู้ประกอบพาณิชยกิจต้องการจดทะเบียน
ดําเนินการอย่างไรและะระบุชื่อที่ใช้ในการประกอบ เพิ่มสาขา หรือย้ายสาขา โดยสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ใน
พาณิชยกิจอย่างไร
ท้องที่ใดให้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ท้องที่นั้น เนื่องจากถือว่าเป็นการจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจให้ระบุชื่อที่ใช้ใน
การประกอบพาณิชยกิจเดิม แล้ววงเล็บ “สาขา”
ต่อท้ายชื่อ
กรณีทผี่ ู้ประกอบพาณิชยกิจมีสํานักงานสาขา แต่
ต้องการจดทะเบียนสํานักงานสาขานั้นเป็นสํานักงาน
แห่งใหญ่อีกแห่ง ก็สามารถจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
ได้ แต่ให้ถือว่าสํานักงานที่ตั้งใหม่ไม่ได้เป็นสํานักงาน
สาขาของร้านเดิม

33

ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องการจดทะเบียนย้าย
สํานักงานแห่งใหญ่ไปตั้งอยู่ ณ เขตท้องที่ของ
เทศบาลหรืออบต.อื่น สามารถทําได้หรือไม่

ได้ โดยให้ยนื่ คําขอจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่ นแปลง
สํานักงานแห่งใหญ่ ณ เทศบาลหรืออบต. ที่สํานักงาน
แห่งใหญ่ของร้านค้านั้นตั้งอยู่ และเมื่อนายทะเบียน
รับจดทะเบียนแล้ว ให้จัดส่งคําขอจดทะเบียนพร้อม
แฟ้มทะเบียนไปยังเทศบาล/อบต.ที่ผู้ประกอบพาณิชย
กิจนั้นย้ายไป
สําหรับเทศบาล/อบต.ที่ได้รับโอนแฟ้มทะเบียนเมื่อ
ได้รับแฟ้มทะเบียนแล้ว ให้มหี นังสือแจ้งไปยังผู้
ประกอบพาณิชยกิจตามที่ตั้งใหม่ ว่าหากผูป้ ระกอบ
พาณิชยกิจจะยื่นจดทะเบียนหรือขอตรวจหรือคัด
สําเนาเอกสารก็ให้ติดต่อที่เทศบาล/อบต.ที่รับโอนแฟ้ม

34

การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
จะต้องจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจก่อน
หรือไม่

การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ สามารถ
ดําเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการที่ตั้ง
สํานักงานแห่งใหญ่ได้เลย โดยไม่ต้องเลิกประกอบ
พาณิชยกิจเดิม
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คําถาม
อํานาจหน้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าที่และ
นายทะเบียนพาณิชย์
เจ้าหน้าทีข่ องเทศบาล/อบต. ต้องการทําบัตร
ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ สามารถติดต่อทําบัตรได้ที่ไหน

คําตอบ

ให้เจ้าหน้าที่ใช้บัตรประจําตัวที่เทศบาลหรืออบต.
ออกให้ ประกอบกับคําสั่งของเทศบาลหรืออบต.แต่งตั้ง
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสํานักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553

36

ผู้ประกอบพาณิชยกิจขอจดทะเบียนพาณิชย์
หากมีเหตุอันควรสงสัยก็สามารถขอออกตรวจ
เพื่อไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน กรณีดังกล่าว สถานประกอบการก่อนได้ โดยอาศัยอํานาจตาม .
นายทะเบียนพาณิชย์สามารถออกตรวจสถาน
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา 17
ประกอบการก่อนการรับจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่

37

พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์มี
อํานาจหน้าที่อย่างไร

พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เข้าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจในระหว่างเวลาทํางานได้
(พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา 17)
2. ให้ตรวจดูหรือคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสาร
เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ เมื่อมีผู้รอ้ งขอและได้
เสียค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
(พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา 18)
นายทะเบียนพาณิชย์ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1. รับจดทะเบียนพาณิชย์และออกใบทะเบียนพาณิชย์
ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน
(พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา 14)
2. ออกคําสั่งเรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจสอบสวน
ข้อความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียน
3. . เข้าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู้
ประกอบพาณิชยกิจในระหว่างเวลาทํางานได้
(พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา 17)
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คําถาม
คําตอบ
การออกตรวจสถานประกอบการของผู้ประกอบ
กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้กําหนดสาเหตุของ
พาณิชยกิจ ดําเนินการในกรณีใด
การออกตรวจสถานประกอบการของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์สามารถออกตรวจได้ทุกกรณี เช่น ออกตรวจ
เพื่อให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการ ออกตรวจเพื่อ
ตรวจสอบว่าผู้ประกอบการได้จดทะเบียนพาณิชย์
ถูกต้องหรือไม่
ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวที่
หน่วยงานออกให้ พร้อมคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และนายทะเบียนพาณิชย์ ประกอบกับประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียน
พาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553

39

กฎหมายกําหนดให้สามารถออกตรวจสถาน
ประกอบการในเวลาทําการ คําว่า “เวลาทําการ”
หมายถึงเวลาใด

40

หลังจากออกตรวจสถานประกอบการ พบว่าผู้
แจ้งให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ไปดําเนินการจด
ประกอบพาณิชยกิจไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ เห็น ทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน หากไม่ดําเนินการ
ควรดําเนินการอย่างไร
สามารถดําเนินคดีตามกฎหมายได้ โดยให้รวบรวม
หลักฐานแล้วแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้
ดําเนินคดี

41

42

หมายถึงเวลาทําการของสถานประกอบการนั้น
ตั้งแต่เวลาเปิดร้านจนถึงเวลาปิดร้าน

คําขอและเอกสารการจดทะเบียน
กรณีทผี่ ู้ประกอบพาณิชยกิจขายหรือให้บริการ
ให้กรอกรายละเอียดเว็บไซต์ในเอกสารแนบแบบ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีหลายเว็บไซต์ จะกรอก
ทพ.เว็บไซต์ละ 1 แผ่น
รายละเอียดเว็บไซต์อย่างไร
การกรอกคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
1. กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้าง
ในส่วนของการลงลายมือชื่อผู้ประกอบการ พาณิชยกิจ หุ้นส่วนจํากัดต้องประทับตรา
หากผู้ประกอบการพาณิชยกิจมีสถานะเป็นนิติ
2. กรณีเป็นบริษัทจํากัด หากกําหนดว่าการลง
บุคคลจําเป็นจะต้องประทับตรา หรือไม่ อย่างไร
ลายมือชื่อกรรมการต้องประทับ ก็ให้ประทับตราบริษัท
ด้วย
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คําถาม
คําร้องทั่วไปใช้ในกรณีใด

44

ใบร้านค้าลิขสิทธิใ์ ช้ในกรณีใด

คําตอบ
ใช้สําหรับร้องขอให้นายทะเบียนแก้ไขในเรื่องอื่นๆ
ที่ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น การ
เปลี่ยนคําหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ประกอบพาณิชย
กิจ หรือกรณีทที่ างราชการเปลี่ยนชื่อถนน หรือแบ่ง
เขตการปกครองใหม่ โดยผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่ได้
ย้ายสํานักงาน หรือการเปลี่ยนสัญชาติโดยได้รับ
อนุญาตจากทางราชการแล้ว
ใช้ในกรณีที่ขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก
วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการบันเทิงเท่านั้น

45

ด้านหลังใบสินค้าลิขสิทธิ์ที่ออกให้โดยกรม
1. ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จะต้องระบุ 2. ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
รายละเอียดอย่างไร
3. ทะเบียนเลขที่
4. คําขอที่

46

ผู้ประกอบพาณิชยกิจมอบอํานาจให้บุคคลอื่น
มาดําเนินการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้หรือไม่

47

หนังสือมอบอํานาจต้องมีผู้เป็นพยานจํานวน
เท่าใดจึงจะมีผลทางกฎหมาย

48

การขอตรวจและคัดสําเนาเอกสาร
ประชาชนทั่วไปสามารถขอตรวจเอกสารและ
ขอคัดสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียน
พาณิชย์ได้หรือไม่ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
กิจการหรือไม่

ได้ โดยให้จัดทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอื่น
ดําเนินการแทน และปิดอากรแสตมป์ จํานวน 10
บาท
กฎหมายไม่ได้กําหนดจํานวนพยานในการทํา
หนังสือมอบอํานาจ

ประชาชนทั่วไปสามารถขอตรวจและคัดสําเนา
เอกสารเกี่ยวกับเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ เมื่อ
ได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้กฎกระทรวงโดยไม่
ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของกิจการก่อน
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
49

50

คําถาม
การขอตรวจดูเอกสาร การขอคัดและรับรอง
สําเนาเอกสารพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรับรอง
สําเนาเอกสารแทนนายทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่

คําตอบ
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา
18 ได้ให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองสําเนา
เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์

ใบทะเบียนพาณิชย์ /ใบแทน
ผู้ประกอบพาณิชยกิจมีสถานประกอบพาณิชย
กิจและมีการจําหน่ายสินค้าบนหน้า เว็บไซต์ร่วม
ด้วย นายทะเบียนพาณิชย์จะออก ใบทะเบียน
พาณิชย์อย่างไร

นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบทะเบียนพาณิชย์ตาม
ความเป็นจริง โดยระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจที่จําหน่าย
ร่วมกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

51

ใบทะเบียนพาณิชย์มีกําหนดระยะเวลา
หมดอายุหรือไม่

ใบทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลา
หมดอายุ กล่าวคือ ใบทะเบียนพาณิชย์ใช้ได้จนกว่าผู้
ประกอบพาณิชยกิจจะเลิกประกอบกิจการ

52

ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย นายทะเบียน
ถือว่าเป็นการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่ นแปลง
พาณิชย์ได้ออกใบแทนให้เรียบร้อยแล้ว หากผู้
ให้ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้ใหม่โดยไม่ตอ้ ง
ประกอบพาณิชยกิจประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
ประทับตราคําว่า “ใบแทน” อีก
รายการทะเบียนพาณิชย์ จําเป็นจะต้องประทับตรา
คําว่า “ใบแทน” อีกหรือไม่

53

การออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์ มีแนวทาง
ปฏิบัติอย่างไร

การออกใบแทน ฯ กระทําได้ในกรณีทใี่ บ
ทะเบียนพาณิชย์สูญหาย ซึ่งการลงรายละเอียดในใบ
ทะเบียนพาณิชย์จะเหมือนฉบับเดิมทุกประการ เว้นแต่
วันที่ออกใบแทนจะต้องเป็นวันที่ปัจจุบันที่นายทะเบียน
ได้ดําเนินการออกใบแทนให้กบั ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
หากใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับเดิมสูญหาย และเลข
ทะเบียนพาณิชย์มิได้เป็นเลขตามบัตรประจําตัว
ประชาชน ห้ามมิให้นายทะเบียนฯเปลี่ยนแปลงเลข
ทะเบียนพาณิชย์ให้เป็นเลขตามบัตรประจําตัว
ประชาชน
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ข้อ
54

คําถาม
ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย หรือชํารุดเสียหาย
ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องดําเนินการอย่างไร

คําตอบ
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจขอให้นายทะเบียนพาณิชย์
ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ โดยใช้แบบบริการ
ข้อมูลธุรกิจ และไม่ต้องแนบใบแจ้งความ แต่ให้นาย
ทะเบียนบันทึกถ้อยคําไว้ในคําร้องไว้เป็นหลักฐาน
เนื่องจากนายทะเบียนพาณิชย์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถรับแจ้งกรณีใบทะเบียนพาณิชย์หายได้

อื่นๆ
55

ผู้ประกอบพาณิชยกิจระบุวันที่เริ่มต้นประกอบ
พาณิชยกิจในประเทศไทยเกินกว่า 30 วัน นับแต่
วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถขอจดทะเบียน
พาณิชย์ได้หรือไม่ และหากขอจดทะเบียนพาณิชย์
ได้ นายทะเบียนพาณิชย์ควรระบุวันที่ออกใบ
ทะเบียนพาณิชย์อย่างไร

ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถระบุวันที่เริ่มต้น
ประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทยย้อนหลังตามที่
ข้อเท็จจริงได้ แต่นายทะเบียนพาณิชย์สามารถรับจด
ทะเบียนให้ ณ วันที่ชําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
โดยให้ ระบุวันที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในใบทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ พ.ค. 0403) เป็นวันเดียวกับที่ชําระ
ค่าธรรมเนียม ไม่สามารถรับจดทะเบียนย้อนหลังได้

56

ห้างหุ้นส่วนสามัญประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
หุ้นส่วนใหม่ทั้งหมด สามารถกระทําได้หรือไม่

ห้างหุ้นส่วนสามัญประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
หุ้นส่วนใหม่ทั้งหมดสามารถทําได้ โดยขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงหุน้ ส่วน พร้อมแนบเอกสารชี้แจงการ
เปลี่ยนแปลงหุน้ ส่วน ในกรณีนี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
หุ้นส่วนผู้จัดการด้วย

57

ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องการโอนกิจการให้แก่
การจดทะเบียนพาณิชยกิจถือเป็นเรื่องเฉพาะตัว
บุคคลอื่นสามารถกระทําได้หรือไม่
บุคคล ไม่สามารถโอนกิจการให้บุคคลอื่นได้ หาก
ประสงค์จะโอนกิจการ ให้ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจราย
เดิมยื่นจดทะเบียนเลิกก่อน แล้วให้ผู้ประกอบพาณิชย
กิจรายใหม่จดทะเบียนตั้งใหม่ โดยให้ระบุไว้ในข้อ 9
ในคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ว่ารับโอนกิจการนี้
จาก “ระบุชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจรายเดิม” ทั้งนี้จะ
ยื่นจดทะเบียนพร้อมกันในวันเดียวกันก็ได้ แต่ให้ยื่นจด
ทะเบียนเลิกก่อนแล้วจึงจดทะเบียนตั้งใหม่
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ข้อ
58

59

คําถาม
คําตอบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ต่างประเทศบุคคลใดเป็นผู้รบั รองเอกสารที่นํามายื่น พ.ศ. 2539 มาตรา 26 กําหนดให้ เอกสารที่ยื่นต่อ
ประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์
เจ้าหน้าที่ให้จดั ทําเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ทํา
ขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทําคําแปลเป็น
ภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมายื่นภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนด
ข้อ 1 การรับรองความถูกต้องของคําแปลเป็น
ภาษาไทยให้กระทําโดย
(1) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับที่ไม่ต่ํากว่า
ปริญญาตรีในหลักสูตรทีใ่ ช้ภาษาที่ปรากฏ ในเอกสาร
นั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน
(2) อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และเป็นผูส้ อนภาษาที่ปรากฏใน
เอกสารนั้น ในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
(3)สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศที่
ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยประเทศนั้นใช้ภาษาที่ปรากฏ
ในเอกสารนั้นเป็นภาษาราชการ
(4) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยใน
ต่างประเทศ
ข้อ 2 เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยไม่ต้องให้จัดทําคําแปลเป็น
ภาษาไทยได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่าตนสามารถเข้าใจ
ภาษาดังกล่าวได้
(2)เจ้าหน้าที่นั้นมีผรู้ ่วมงานที่มีความรู้ในภาษา
ดังกล่าว
ผู้ประกอบพาณิชยกิจประสงค์จะขอจด
1. นายทะเบียนพาณิชย์จะต้องดําเนินการสืบค้น
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ แต่ใบทะเบียน
แฟ้มทะเบียนหรือต้นขั้วใบทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเป็น
พาณิชย์สูญหาย และไม่มีการคัดรับรองสําเนา
หลักฐานว่าได้จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ และบันทึกถ้อยคํา
ใดๆ เป็นหลักฐานมาแสดง กรณีนี้จะมีแนวทาง
ของผู้ประกอบพาณิชยกิจในคําร้องไว้เป็นหลักฐาน
2. ดําเนินการพิจารณาจดทะเบียนเลิก
ปฏิบัติอย่างไร
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ข้อ
61

คําถาม
ผู้ประกอบพาณิชยกิจเสียชีวิต จะมีแนวทาง
ปฏิบัติอย่างไรบ้าง

คําตอบ
ดําเนินการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจโดย
ให้ทายาทหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก
เท่านั้น เป็นผู้ดําเนินการ

62

นายทะเบียนพาณิชย์มีอํานาจพิจารณาคําขอจด
กฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ทะเบียนพาณิชย์ภายในกี่วัน
การกําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของแต่ละหน่วยงานที่กําหนดไว้ สําหรับงานจด
ทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ดังนั้นการพิจารณาคําขอจดทะเบียนจึงไม่ควรเกิน 30
นาที

63

การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

64

ผู้ประกอบพาณิชยกิจเลิกประกอบการแล้ว แต่
หากไม่ยื่นจดทะเบียนเลิกภายใน 30 วัน ตาม
ไม่มาดําเนินการจดทะเบียนเลิก ฯ จะมีผลทาง
มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กฎหมายอย่างไร
มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับต่อเนื่องอีกไม่
เกินวันละ 100 บาท ตามมาตรา 19 จนกว่าจะปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

65

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนพาณิชย์ มีการจํากัด
วงเงินหรือไม่ อย่างไร

66

การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ ณ สถานที่ใด

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มิได้ให้
อํานาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับ
ดังนั้น หากพบข้อเท็จจริงแน่ชัดว่าว่าผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมีความผิด ให้รวบรวมหลักฐานแล้วร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อทําการเปรียบเทียบปรับต่อไป

ไม่จํากัด

ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาล หรือ อบต.ใด ให้ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
ณ เทศบาล หรือ อบต.นั้น

