
คู่มือ 

การใหบ้ริการประชาชน 

การจดทะเบยีนพาณิชย ์

 

เทศบาลต าบลหอค า 

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวัดบงึกาฬ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ท าความเขา้ใจ  เก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย ์

ผู้มหีน้าที่จดทะเบียนพาณชิย์  

1. บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจา้ของคนเดียว)  

2. หา้งหุน้ส่วนสามญั  

3. นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งส านกังานสาขาใน ประเทศไทย 

4. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  

5. บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั 

โดยบุคคลตาม 1.1-1.5 ตอ้งประกอบกิจการคา้ซ่ึงเป็นพาณิชยกิ์จตามท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชยก์  าหนดตาม 2 

กจิการค้าที่เป็นพาณชิย์กจิที่ต้องจดทะเบียนพาณชิย์  

บุคคลธรรมดา (กิจการเจา้ของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามญั และนิติบุคคลท่ี  ตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีมาตั้งส านกังานสาขาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบ กิจการดงัต่อไปน้ีตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์ 

(1) ผูป้ระกอบกิจการโรงสีขา้วและโรงเล่ือยท่ีใชเ้คร่ืองจกัร  

(2) ผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้ไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งส้ินในวนัหน่ึง

ขายไดเ้ป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินคา้ดงักล่าวไว ้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งส้ินเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาท

ข้ึนไป  

(3) นายหนา้หรือตวัแทนคา้ต่างซ่ึงท าการเก่ียวกบัสินคา้ไม่ว่าอยา่งใด ๆ อยา่งเดียวหรือหลายอยา่งก็

ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงวนัใดเป็น เงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป (4) ผูป้ระกอบกิจการ

หัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่าง  เดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินคา้ท่ีผลิตไดคิ้ด

ราคารวมทั้งส้ินในวนัหน่ึง วนัใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวนัหน่ึงวนัใดมีสินคา้ท่ีผลิตไดมี้ราคา

รวม ทั้งส้ินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 



(5) ผูป้ระกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ ประจ าทาง การขนส่ง

โดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนตป์ระจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซ้ือขายท่ีดิน การ

ให้กู ้ยืมเงิน การรับแลกเปล่ียน  หรือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การซ้ือหรือขายตัว๋เงิน การธนาคาร การ

โพยก๊วน การท าโรงรับ จ  าน า และการท าโรงแรม  

(6) ขาย ใหเ้ช่า ผลิต หรือรับจา้งผลิต แผน่ซีดีแถบบนัทึก วีดีทศัน์แผน่วีดี ทศัน์ดีวีดีหรือแผน่วีดีทศัน์

ระบบดิจิทลั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง  

(7) ขายอญัมณีหรือเคร่ืองประดบัซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณี  

(8) ซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวิธีการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

(9) บริการอินเทอร์เน็ต  

(10) ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

(11) บริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ โดยวิธีการใช ้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(12) การใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชอิ้นเทอร์เน็ต 

(13) การใหบ้ริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  

(14) การใหบ้ริการเคร่ืองเล่นเกมส์ 

(15) การใหบ้ริการตูเ้พลง  

(16) โรงงานแปรสภาพ แกะสลกั และการหัตถกรรมจากงาชา้ง การคา้  ปลีก การคา้ส่งงาชา้งและ

ผลิตภณัฑจ์ากงาชา้ง 

หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั และบริษทั มหาชนจ ากดั ซ่ึงประกอบ

กิจการดงัต่อไปน้ีตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์

(1) ขาย ใหเ้ช่า ผลิต หรือรับจา้งผลิต แผน่ซีดีแถบบนัทึก วีดีทศัน์แผน่วีดี ทศัน์ดีวีดีหรือแผน่วีดีทศัน์

ระบบดิจิทลั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง 



(2) ขายอญัมณีหรือเคร่ืองประดบัซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณี  

(3) ซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวิธีการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบ เคร่ืองข่ายอินเทอร์เน็ต  

(4) บริการอินเทอร์เน็ต 

(5) ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(6)บริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวธีิการใชส่ื้อ อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

(7) การใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชอิ้นเทอร์เน็ต  

(8) การใหบ้ริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  

(9) การใหบ้ริการเคร่ืองเล่นเกมส์  

(10) การใหบ้ริการตูเ้พลง  

(11) โรงงานแปรสภาพ แกะสลกั และการท าหตัถกรรมจากงาชา้ง การคา้ ปลีกการคา้ส่งงาชา้ง และ

ผลิตภณัฑจ์ากงาชา้ง 

กรณีท่ีผูป้ระกอบพาณิชยกิ์จเป็นคนต่างดา้ว หรือนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตาม กฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้ง

ส านักงานสาขาในประเทศไทย จะตอ้งตรวจสอบดู ดว้ยว่ากิจการคา้ท่ีด  าเนินการนั้นตอ้งไดรั้บอนุญาตตาม

พระราชบญัญติัการ ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ.2542 หรือไม่ หากเป็นกิจการคา้ท่ีตอ้งไดรั้บ อนุญาต 

ผูป้ระกอบพาณิชยกิ์จจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการคา้ก่อนยืน่จด ทะเบียนพาณิชย*์** 

พาณชิยกจิที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณชิย์ ไดแ้ก่  

1. การคา้เร่ การคา้แผงลอย  

2. พาณิชยกิ์จเพื่อการบ ารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล  

3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซ่ึงไดมี้พระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง ข้ึน  

4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม  



5. พาณิชยกิจของมูลนิธิสมาคม สหกรณ์  

6. พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรท่ีไดจ้ดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2515 

สถานที่จดทะเบียน  

ยื่นจดทะเบียนได้ท่ี เทศบาลต าบลหอค า สามารถดาวน์โหลด เอกสารแบบฟอร์มการยื่นได้ท่ี

เวบ็ไซต ์http://www.hokhum.go.th/ 

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณชิย์  

1. จดทะเบียนพาณิชยต์ั้งใหม่ ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัเร่ิม ประกอบพาณิชยกิจ  

2. การเปล่ียนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนไวต้าม (1) ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง  

3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเลิก ประกอบพาณิชยกิจ  

4. ใบทะเบียนพาณิชยสู์ญหายตอ้งยืน่ขอใบแทนภายใน 30 วนันบัแต่วนัสูญหาย 

หน้าที่ของผู้ประกอบพาณชิยกจิ  

1. ตอ้งขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดตามแต่กรณี  

2. ตอ้งแสดงใบทะเบียนพาณิชยห์รือใบแทนใบทะเบียนพาณิชยไ์ว ้ ณ ส านกังาน ในท่ีเปิดเผยและ

เห็นไดง่้าย 

3. ตอ้งจดัให้มีป้ายช่ือท่ีใชใ้นการประกอบพาณิชยกิจไวห้น้าส านักงานแห่งใหญ่ และส านักงาน

สาขาโดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนพาณิชย  ์ป้ายช่ือใหเ้ขียนเป็นอกัษรไทย อ่านง่าย

และชัดเจน จะมีอกัษร ต่างประเทศในป้าย  ช่ือด้วยก็ได้และจะต้องตรงกับช่ือท่ีจดทะเบียนไวห้ากเป็น

ส านกังานสาขาจะตอ้งมี ค าว่า "สาขา" ไวด้ว้ย  

4. ตอ้งไปใหข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบัรายการจดทะเบียนตามค าสัง่ของนายทะเบียน  

5. ต้องอ  านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงเข้าท าการตรวจสอบใน

ส านกังานของผูป้ระกอบกิจการ 

http://www.hokhum.go.th/


บทก าหนดโทษ  

1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถอ้ยค า ไม่ยอมให้พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีเขา้ ไปตรวจสอบในส านักงาน มีความผิดต้องระวาง  โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จด

ทะเบียนอนัเป็นความผิด ต่อเน่ือง ปรับอีก  วนัละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญติั  

2. ถา้ใบทะเบียนพาณิชยสู์ญหายไม่ยื่นค าร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบ ทะเบียนพาณิชยไ์วท่ี้

ส านกังาน ท่ีเห็นไดง่้าย ไม่จดัท าป้ายช่ือ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถา้เป็นความผดิต่อเน่ือง ปรับ

อีกวนัละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได ้ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

3. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงกระท าการฉ้อโกงประชาชน ปนสินคา้โดยเจตนา ทุจริต ปลอมสินคา้ 

หรือกระท าการทุจริตอ่ืนใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการ จะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย ์เม่ือถูกสั่ง

ถอนใบทะเบียน พาณิชยแ์ลว้จะประกอบ กิจการต่อไปไม่ไดเ้วน้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยจ์ะสั่ง

ใหรั้บจดทะเบียน พาณิชยใ์หม่  

4. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจท่ีถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชยแ์ลว้ ยงัฝ่าฝืนประกอบ พาณิชยกิจต่อไป มี

ความผดิตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่ เกินหน่ึงปีหรือทั้งปรับทั้งจ  า 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณชิย์  

การขอด าเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยฯ์ จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตาม  ประเภทของการ

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. จดทะเบียนพาณิชยต์ั้งใหม่ 50 บาท  

2. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน คร้ังละ 20 บาท  

3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท  

4. ขอใหอ้อกใบแทนใบทะเบียนพาณิชยฉ์บบัละ 30 บาท  

5. ขอตรวจเอกสารของผูป้ระกอบพาณิชยกิจรายหน่ึง คร้ังละ 20 บาท  



6. ขอให้เจา้หน้าท่ีคดัส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ  ฉบับละ 30 บาท 

(หน่ึงค าขอ คิดเป็น หน่ึงฉบบั) 

ข้ันตอน  และระยะเวลาการให้บริการ 

ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา ใหบ้ริการ 
การตรวจสอบ เอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจง้ผล ภายใน 30 นาที 
การตรวจสอบ เอกสาร เจา้หนา้ท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 5 นาที 
การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจา้หน้าท่ี บนัทึก

ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ  การจด
ทะเบียน/หนงัสือรับรอง/ส าเนา เอกสาร 

ภายใน 15 นาที 

การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/ มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ค  าขอ 

ภายใน 10 นาที 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

• ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 1 ฉบับ (ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูข้อจด ทะเบียน

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง)  

• ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั (ส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้อจดทะเบียนพร้อมลงนาม รับรองส าเนา

ถูกตอ้ง)  

• ค าขอจดทะเบียนพาณิชย(์แบบทพ.) จากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 1 ฉบบั  

• ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัท่ีระบุวตัถุประสงค์ ตามท่ีขอจด

ทะเบียนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 1 ฉบบั  

• หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้ งส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือ  เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิลงนามและใหมี้พยานลงช่ือรับรองอยา่งนอ้ย 1 คน เอกสารฉบบัจริง 1 ฉบบั  

• ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นเจา้บา้นหรือส าเนาสญัญา เช่าโดยมีผูใ้ห้

ความยินยอมเป็นผูเ้ช่าหรือเอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ เป็นผูใ้ห้ความยินยอมพร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 1 ฉบบั  

• แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชป้ระกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีส าคญับริเวณใกลเ้คียง โดยสงัเขปพร้อม

ลงนามรับรองเอกสาร เอกสารฉบบัจริง 1 ฉบบั  

• หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท เอกสารฉบบัจริง 1 ฉบบั  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ (ถา้มี) พร้อมลงนามรับรองส าเนา ถูกตอ้ง 1 

ฉบบั  

• ส าเนาหนงัสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผูจ้  าหน่ายหรือให้เช่าสินคา้ดงักล่าว จากเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิของสินคา้ท่ีขายหรือใหเ้ช่าหรือส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล รัษฎากรหรือหลกัฐานการซ้ือขาย

จากต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 1 ฉบบั (ใชใ้นกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้

เช่าแผน่ซีดีแถบบนัทึกวีดิทศัน์แผน่ วีดิทศัน์ดีวีดีหรือแผน่วีดีทศัน์ระบบดิจิทลัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง) 



• หนังสือช้ีแจงขอ้เท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนและหลกัฐานแสดงจ านวนเงินทุนหรือ อาจมา

พบเจา้หน้าท่ีเพื่อท าบนัทึกถอ้ยค าเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุน พร้อมแสดงหลกัฐานแสดง

จ านวนเงินทุนก็ได้ เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี  ประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ

เคร่ืองประดบัซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณี) 

• หลกัฐานหรือหนงัสือช้ีแจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผดิหรือ กรรมการ

ผูม้ีอ  านาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัแลว้แต่กรณี เอกสารฉบบัจริง 1 ฉบบั (ใชใ้นกรณีประกอบพาณิชย

กิจการคา้อญัมณีหรือเคร่ืองประดบัซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณี) 

สถานท่ีให้บริการ 

เทศบาลต าบลหอค า  อ  าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับึงกาฬ  ในวนัและเวลาราชการ  08.30 – 16.30  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


