
 

 

 เอกสารทีต่้องใช้จดทะเบียนพาณิชย ์ 
๑. สาํเนาบตัรประชาชนเจา้ของกิจการ หรอืหุน้สว่น (กรณีคณะบคุคล/
หา้งหุน้สว่นสามญัที่มิใชนิ่ติบคุคล)หรอื ผูร้บัผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประ(กรณีนิตบิคุคลตา่งประเทศ)  
๒. สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของกิจการ  
๓. หนงัสือมอบอาํนาจพรอ้มติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (ถา้มี) ๔. สาํเนา
บตัรประชาชนผูร้บัมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการ 
ดังกล่าว แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้ 
๑. หนงัสือยินยอมจากเจา้บา้น และสาํเนาทะเบียนบา้น 

สาํเนาบตัรประชาชนเจา้บา้น 

กรณีเช่าสถานที ่ผู้ใหเ้ช่าเป็นบุคคลธรรมดา 

๑. สาํเนาทะเบียนบา้นของเลขที่ตัง้สถานประกอบการ  
๒. สาํเนาสญัญาเชา่ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
๓. สาํเนาบตัรประชาชนผูใ้หเ้ชา่ (เจา้บา้น) 
ผู้ใหใ้ช้เช่ามีสถานะเป็นบริษัท  
๑. สาํเนาสญัญาเชา่ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 ๒. หนงัสือรบัรองบรษัิท พรอ้มลงลายมือชื่อของผูมี้อาํนาจกระทาํ การ
แทนบรษัิท  
๓. สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิท 

เอกสารที่ตอ้งใชจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลง  
๑. สาํเนาบตัรประชาชนเจา้ของกิจการ หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ (กรณีคณะ
บคุคล/หา้งหุน้สว่นสามญัที่มิใชนิ่ตบิคุคล) หรอื 

ผูร้บัผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีที่เป็นนิติ บคุคล
ตา่งประเทศ)  
๒. สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของกิจการ  
๓. หนงัสือมอบอาํนาจพรอ้มติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (ถา้มี) ๔. สาํเนา
บตัรประชาชนผูร้บัมอบอาํนาจ (ถา้มี)  
๕. ใบทะเบียนพาณิชย ์         

 

เอกสารทีต่้องใช้จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย ์

๑. สาํเนาบตัรประชาชนของเจา้ของกิจการ หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ หรอื 
ผูร้บัผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ 

กรณีนิติบคุคลตา่งประเทศ 

๒. ใบทะเบียนพาณิชยห์รอืใบแจง้ความ กรณีใบทะเบียนพาณิชยส์ญูหาย 

๓. สาํเนาเอกสารการสงัเลิกประกอบกิจการในประเทศ กรณีเป็นนิติ
บคุคลตา่งประเทศ 

๔. สาํเนาใบมรณะบตัรของผูป้ระกอบกิจการ กรณีผูป้ระกอบกิจการถึงแก่ 
กรรม 

๕. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
๖. สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
เอกสารทีใ่ช้กรณีการคัดรับรองสาํเนาการขอตรวจเอกสารทะเบียน  
พาณิชย ์

 
๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูย้ื่นคาํรอ้ง 

 
ค่าธรรมเนียม 

 ๑. จดทะเบียนจดัตัง้ใหม ่ฉบบัละ ๕๐ บาท  
๒. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ฉบบัละ ๒๐ บาท  
๓. จดทะเบียนยกเลิก ฉบบัละ ๒๐ บาท  
๔. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ์ฉบบัละ ๓๐ บาท  
๕. ตรวจเอกสาร ครัง้ละ ๒๐ บาท  
๖. คดัสาํเนาและรบัรองสาํเนา ฉบบัละ ๓๐ บาท 

 
หมายเหตุ: 
ตอ้งยื่นคาํขอจดทะเบียนภายใน ๓๐ วนั นบัตัง้แตว่นัที่เริม่ ประกอบ
กิจการ หรอืวนัที่มีการเปลี่ยนแปลง หรอื วนัเลิกประกอบกิจการ 
กรณีแจง้เลิกเพราะเหตผุูป้ระกอบกิจการถึงแก่กรรม ใหล้งช่ือโดย ทายาท
คนใดคนหนึ่ง หรอืผูจ้ดัการมรดก หรอืผูท้าํการแทนทายาท หรอื 

ผูร้บัมอบอาํนาจจากทายาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประกอบพาณิชยกิจทีต่้องจดทะเบียนพาณิขย ์

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประการ มาตรา ๘ แหง่

พระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.๒๔๙๙ ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจ 

ดงัตอ่ไปนี ้

๑. การทาํโรงสีขา้ว และการทาํโรงเลื่อยที่ใชเ้ครือ่งจกัร 
๒. การขายสินคา้ไมว่า่อยา่งใด ๆ อยา่งเดียวหรอืหลาย อยา่งก็ตาม คิด
รวมทัง้สิน้ ในวนัหนึ่งวนัใดขายไดเ้ป็นเงินตัง้แต ่๒๐ บาทขึน้ไป หรอืมี
สินคา้ ดงักลา่วไวเ้พ่ือขายมีคา่รวมทัง้สิน้เป็นเงินตัง้แต ่๕๐๐ บาทขึน้ไป 

๓. การเป็นนายหนา้หรอืตวัแทนคา้ตา่งซึง่ทาํการเก่ียวกบั สินคา้ไมว่า่
อยา่งใด ๆ อยา่งเดียวหรอืหลายอยา่งก็ตาม และสนิคา้ นัน้มีคา่รวมทัง้สิน้
ในวนัหนึ่งวนัใดเป็นเงินตัง้แต ่๒๐ บาทขึน้ไป 

๔. การประกอบหตัถกรรมหรอืการอตุสาหกรรมไมว่า่ อยา่งใด ๆ อยา่ง
เดียวหรอืหลายอยา่งก็ตาม และขายสนิคา้ที่ผลิต ไดมี้คา่รวมทัง้สิน้ในวนั
หนึ่งวนัใดเป็นเงินตัง้แต ่๒๐ บาทขึน้ไป หรอืในวนัหนึ่งวนัใดมีสินคา้ที่ผลิต
ไดมี้คา่รวมทัง้สิน้เป็นเงินตัง้แต ่๕๐๐ บาทขึน้ไป (สาํหรบัผูป้ระกอบการ
อตุสาหกรรม ทาํสวน ยางซึง่นาํน้ํายางที่กรดีไดจ้ากสวนยางของตนเอง 
มาทาํเป็นยาง แผ่น ยางดอก หรอืยางรมควนัออกขาย ในขณะนีไ้ดร้บัการ
ผ่อน ผนัจะไมจ่ดทะเบียนพาณิชยก็์ได)้ 
๕. การขนสง่ทางทะเล การขนสง่โดยเรอืกลไฟ หรอืเรือ ยนตป์ระจาํทาง 
การขนสง่โดยรถไฟ การขนสง่โดยรถราง การ ขนสง่โดยรถยนตป์ระจาํทาง 
การขายทอดตลาด การรบัซือ้ขาย ที่ดิน การกูย้ืมเงิน การรบัแลกเปลี่ยน
หรอืซือ้ขายเงินตรา ตา่งประเทศ การซือ้หรอืขายตั๋วเงิน การธนาคาร การ
โพยก๊วน การทาํโรงรบัจาํนาํ และการทาํโรงแรม 

๖. การขายหรอืใหเ้ชา่แผ่นซีดี แถบบนัทกึ วีดิทศัน ์แผ่นวีดิทศัน ์ดีวดีี หรอื
แผ่น วีดิทศันร์ะบบดิจิทลั เฉพาะที่ เก่ียวกบัการบนัเทิง 
๗. การขายอญัมณี หรอืเครือ่งประดบัซึง่ประดบั ดว้ยอญัมณี 

๘. การซือ้ขายสินคา้หรอืบรกิาร โดยวธีิการ ใชส้ื่อ อิเล็กทรอนิกส ์ผ่าน
ระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต 

๙. การบรกิารอินเทอรเ์น็ต 
๑๐. การใหเ้ชา่พืน้ที่ของเครือ่งคอมพิวเตอร ์แมข่่าย 

๑๑. การบรกิารเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายสินคา้หรอืบรกิาร โดยวธีิใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต 

6. การผลิต รบัจา้งผลติ แผน่ซีดี แถบบนัทกึ วีดิทศัน ์แผ่น ดวีีดี หรอืแผ่น
วีดิทศันร์ะบบดิจิทลั เฉพาะที่เก่ียวกบัการบนัเทิง  
๑๓. การใหบ้รกิารเครือ่งคอมพิวเตอรเ์พื่อใชอิ้นเตอรเ์น็ต  
๑๔. การใหบ้รกิารฟังเพลงและรอ้งเพลงโดยคาราโอเกะ  
๑๕. การใหบ้รกิารเครือ่งเลน่เกมส ์ 
๑๖. การใหบ้รกิารตูเ้พลง 
๑๗. โรงงานแปรสภาพ และสลกัและการทาํหตัถกรรมจาก งาชา้ง การคา้
ปลีกการคา้สง่งาชา้ง และผลติภณัฑจ์ากงาชา้ง - ในกรณีที่ผูป้ระกอบ
พาณิชยกิจตาม ๓.๑ – ๓.๕ เป็นหา้ง หุน้สว่นสามญันิติบคุคลหา้งหุน้สว่น
จาํกดั บรษัิทจาํกดัตามประมวล กฎหมายแพง่และพาณิชย ์หรอืบรษัิท
มหาชนจาํกดัตามกฎหมายวา่ดว้ย บรษัิทมหาชนจาํกดั ไดร้บัการยกเวน้
ไมต่อ้งจดทะเบียนพาณิชย ์แตห่าก ประกอบพาณิชยกิจตาม ๓.๖ - 
๓.๑๗ จะไมไ่ดร้บัการยกเวน้และตอ้งจะ ทะเบียนพาณิชยเ์ชน่เดียวกบั
บคุคลธรรมดา 

 
ประเภทของการจดทะเบียนพาณิชย ์
การจดทะเบียนพาณิชยม์ี ๓ ประเภท ได้แก่  
๑. การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตัง้ใหม)่  
๒. การจดทะเบียนแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย ์ 
๓. การจดทะเบียนเลิก 

 
กาํหนดระยะเวลาการจดทะเบียน 

๑. จดทะเบียนพาณิชย ์(ตัง้ใหม)่ 
ผูป้ระกอบพาณิชยกิ์จตอ้งยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน ๓๐ วนั 
นบัตัง้แตว่นัเริม่ประกอบพาณิชยกิจ 

 

๒. จดทะเบียนแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการ 

ถา้ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จด เปียนไวต้าม
รายการขา้งลา่งนี ้ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยื่นขอจด ทะเบียน
เปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วนั นบัตัง้แตว่นัที่มีการ เปลี่ยนแปลงรายการที่
จดทะเบียนไวเ้ดิม 

รายการทีต่้องยื่นจดทะเบียนเปล่ียนแปลง มีดังนี้ 
๑. เลิกชนิดประกอบกิจการบางสว่นและ/หรอืเพ่ิมใหม ่ 
๒. เปลี่ยนชื่อที่ใชใ้นการประกอบกิจการ  
๓. ยา้ยสาํนกังานใหญ่  
๔. เปลี่ยนผูจ้ดัการ  
๕. เจา้ของหรอืผูจ้ดัการยา้ยที่อยู ่ 
๖. เพ่ิมหรอืลดเงินทนุ 

๗. ยา้ย เลิก หรอื เพิ่มสาขา โรงเก็บสินคา้ หรอื ตวัแทนคา้ตา่ง 
๘. รายการอ่ืนๆ เชน่ เจา้ของหรอืผูจ้ดัการเปลี่ยนชื่อตวัหรอืชื่อสกลุเป็นตน้ 

การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

ในกรณีที่มีผูป้ระกอบพาณิชยกิจเลิกประกอบกิจการ ผูป้ระกอบพาณิชย
กิจตอ้งยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ ภายใน ๓๐ วนั นบัตัง้แตว่นั
เลิกประกอบพาณิชยกิจ 

ขัน้ตอนการจดทะเบียนพาณิชย ์ 
๑. กรอกแบบฟอรม์คาํขอจดทะเบียนตา่ง ๆ ๓ นาที  
๒. ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการจดทะเบียน ๑ นาที  
๓. ออกใบทะเบียนพาณิชย ์๒ นาที  
๔. ออกใบเสรจ็รบัเงินคา่ธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย ์๑ นาที 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


