
การจดทะเบยีนพาณชิย  
ตาม 

พระราชบัญญตัทิะเบยีนพาณชิย พ.ศ. 2499 

 

ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย 
ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หางหุนสวนสามัญ) หรือนิติบุคคล

รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศที่มาต้ังสํานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเปน
พาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด 
 
พาณิชยกิจที่ตองจดทะเบียนพาณิชย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดออกประกาศใหผูประกอบกิจการดังตอไปน้ี ตองจดทะเบียนพาณิชย คือ 
1.ผูประกอบกิจการโรงสีขาวและโรงเลื่อยที่ใชเครื่องจักร 
2.ผูประกอบกิจการขายสินคาไมวาอยางใดๆ อยางเดียวหรือหลายอยาง คิดรวมทั้งส้ินในวันหน่ึงขายไดเปนเงิน

ตั้งแต 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินคาดังกลาวไวเพ่ือขายมีคารวมทั้งส้ินเปนเงินต้ังแต 500 บาทขึ้นไป 
3.นายหนาหรือตัวแทนคาตางซึ่งทําการเก่ียวกับสินคาไมวาอยางใด ๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม และ

สินคานั้นมีคารวมทั้งส้ินในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไป 
4.ผูประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไมวาอยางใดๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม และขายสินคา

ที่ผลิตได คิดราคารวมทั้งส้ินในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินคาที่ผลิตไดมีราคา
รวมทั้งส้ินตั้งแต 500 บาทขึ้นไป 

5.ผูประกอบกิจการขนสงทางทะเล การขนสงโดยเรือกลไฟหรือเรือยนตประจําทาง การขนสงโดยรถไฟ การ
ขนสงโดยรถราง การขนสงโดยรถยนตประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การใหกูยืมเงิน การ รับ
แลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยกวน การทําโรงรับ จํานํา และ
การทําโรงแรม 

6.ขาย ใหเชา ผลิต หรือรับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดิทัศน ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 

7.ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี 
8.ซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต บริการ อินเตอรเน็ต 

ใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย บริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

9.การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเตอรเน็ต 
10.การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ 
11.การใหบริการเครื่องเลนเกม 
12.การใหบริการตูเพลง 
13.โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีก การคาสงงาชางและผลิตภัณฑจาก

งาชาง  
 
พาณิชยกิจที่ไดรับการยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชย 

มีพาณิชยกิจบางอยางที่ไดรับการยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชย คือ 
1.การคาเร การคาแผงลอย 
2.พาณิชยกิจเพ่ือการบํารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล 
3.พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งไดมีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 
4.พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
5.พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ 
6.พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดแก 
6.1 พาณิชยกิจซึ่งผูประกอบพาณิชยกิจเปนบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนที่

เปนนิตบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัทและ ไดยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจ ของ หางหุนสวนบริษัทไวแลวตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท ยกเวนพาณิชยกิจตอไปนี้ ซึ่งผูประกอบ
พาณิชยกิจเปนบริษัทจํากัด หางหุนสวน จํากัด และหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ไดแก 

(1) ขาย ใหเชา ผลิต หรือรับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี 
หรือแผนวีดิทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 

(2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี 



(3) ซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระเบบเครื่องขาย 
อินเตอรเน็ต บริการอินเตอรเน็ตใหเชาพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย บริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคา
หรือบริการโดยวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

(4) การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชอินเตอรเน็ต 
(5) การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ 
(6) การใหบริการเครื่องเลนเกม 
(7) การใหบริการตูเพลง 
(8) โรงงานแปรสภาพ และสลักและการทําหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีกการคาสง งาชางและผลิตภัณฑ

จากงาชาง 
6.2 พาณิชยกิจของกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 
7.พาณิชยกิจที่ตองจดทะเบียนตาม 1-5 ซึ่งผูประกอบพาณิชยกิจเปนหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน

จํากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัด  
 
ประเภทการจดทะเบียน *ทานสามารถ Download แบบพิมพไปใชในการจดทะเบียนไดที่ www.dbd.go.th หรือ
ขอรับแบบพิมพไดที่ 1.กรุงเทพมหานคร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสํานักงานเขตทุกเขต 2.องคการบริหารสวน
จังหวัด เมืองพัทยา  
 
สถานที่จดทะเบียน 

1.กรุงเทพมหานคร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสํานักงานเขตทุกแหงรับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู
ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตทองที่นั้น 
รายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอไดที่: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945 หรือที่ 
ฝายปกครอง สํานักงานเขตทุกแหง และที่เว็บไซต www.bangkok.go.th/fiic 

2.เทศบาล องคการบรหิารสวนตําบล หรือเมืองพัทยา รับจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจที่
มีสํานักงานตั้งอยูในทองที่จังหวัดน้ัน หรือเมืองพัทยาแลวแตกรณี หากมีขอสงสัย สามารถสอบถามไดที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา โทร. 0-2547-4446-7  
 
กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย 

1.จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ 
2.การเปล่ียนแปลงรายการที่จดทะเบียนไวตาม (1) ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 
3.เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ 
4.ใบทะเบียนพาณิชยสูญหายตองยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแตวันสูญหาย  

 
หนาทีข่องผูประกอบพาณิชยกิจ 

1.ตองขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแตกรณี 
2.ตองแสดงใบทะเบียนพาณิชยหรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชยไว ณ สํานักงานในที่เปดเผยและเห็นไดงาย 
3.ตองจัดใหมีปายชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจไวหนาสํานักงานแหงใหญและสํานักงานสาขาโดย 

เปดเผยภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนพาณิชย ปายชื่อใหเขียนเปนอักษรไทย อานงายและชัดเจน จะมี
อักษร ตางประเทศในปายชื่อดวยก็ได และจะตองตรงกับช่ือที่จดทะเบียนไว หากเปนสํานักงานสาขาจะตองมีคําวา 
“สาขา" ไวดวย 

4.ตองไปใหขอเท็จจริงเก่ียวกับรายการจดทะเบียนตามคําส่ังของนายทะเบียน 
5.ตองอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที ่ซึ่งเขาทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู

ประกอบกิจการ 
 
บทกําหนดโทษ 

1.ประกอบพาณิชยกิจโดยไมจดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไมยอมใหถอยคํา ไมยอมใหพนักงานเจาหนาที่
เขา ไปตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท กรณีไมจดทะเบียนอันเปนความผิด 
ตอเน่ือง ปรับอีกวันละไมเกิน 100 บาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ 

2.ถาใบทะเบียนพาณิชยสูญหายไมยื่นคํารองขอใบรับแทน หรือไมแสดงใบทะเบียนพาณิชยไวที่สํานักงาน ที่
เห็นไดงาย ไมจัดทําปายชื่อ มีความผิดปรับไมเกิน 200 บาท และถาเปนความผิดตอเนื่อง ปรับอีกวันละไมเกิน 20 บาท 
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 



3.ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทําการฉอโกงประชาชน ปนสินคาโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินคา หรือกระทําการ
ทุจริตอ่ืนใดอยางรายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย เมื่อถูกส่ังถอนใบทะเบียน พาณิชยแลวจะ
ประกอบกิจการตอไปไมได เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจะส่ังใหรับจดทะเบียนพาณิชยใหม 

4.ผูประกอบพาณิชยกิจที่ถูกส่ังถอนใบทะเบียนพาณิชยแลว ยังฝาฝนประกอบพาณิชยกิจตอไป มีความผิด
ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือทั้งปรับทั้งจํา  
 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย 

การขอดําเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยฯ จะตองเสียคาธรรมเนียมตามประเภทของการดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

1.จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 50 บาท 
2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท 
3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 
4.ขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ฉบับละ 30 บาท 
5.ขอตรวจเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท 
6.ขอใหเจาหนาที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ฉบับละ 30 บาท  

 

....................................................................................................................................................................................... 


