
การจดทะเบียนพาณชิย์  

ตาม 

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

  

คู่มอืการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

คู่มอืการปฏิบัติงานส าหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ / ตัวอย่างการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง/  

ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิกพาณชิยกิจ/ สถานที่จดทะเบียน / ค่าธรรมเนียม  

  

ผูม้ีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 

          ผูม้ีหน้าที่จดทะเบียนพาณชิย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นสว่นสามัญ) หรอืนิตบิุคคลรวมทั้ง

นิตบิุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณชิยกิจ

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

 

พาณชิยกิจที่ตอ้งจดทะเบียนพาณชิย์ 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คอื 

          1. ผูป้ระกอบกิจการโรงสีขา้วและโรงเลื่อยที่ใชเ้ครื่องจักร 

          2. ผูป้ระกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรอืหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิน้ในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 

20 บาทขึน้ไป หรอืมีสนิค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิน้เป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึน้ไป 

          3. นายหน้าหรอืตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรอืหลายอย่างก็ตาม และสินค้า

นั้นมีค่ารวมทั้งสิน้ในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึน้ไป 

          4. ผูป้ระกอบกิจการหัตถกรรมหรอือุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรอืหลายอย่างก็ตาม และ ขายสินค้าที่

ผลติได้ คิดราคารวมทั้งสิน้ในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึน้ไปหรอืในวันหนึ่งวันใดมี สนิค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิน้

ตั้งแต ่500 บาทขึน้ไป 

          5. ผูป้ระกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนสง่โดยเรอืกลไฟหรอืเรือยนต์ประจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่ง

โดยรถราง การขนสง่โดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซือ้ขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงนิ การ รับแลกเปลี่ยน 

หรอืซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ การซื้อหรอืขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรงรับ จ าน า และการท าโรงแรม 

          6. ขาย ให้เช่า ผลติ หรอืรับจ้างผลติ แผ่นซีดี แถบบันทึก วดีิทัศน์ แผ่นวดีิทัศน ์ดวีีดี หรอืแผน่วีดิทัศน์ ระบบดิจทิัล 

เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

          7. ขายอัญมณี หรอืเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 

          8. ซือ้ขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใชส้ื่ออเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ อินเตอร์เน็ต ให้

เชา่พืน้ที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรอืบริการ โดยวิธีการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

          9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อนิเตอร์เน็ต 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/01_tp/text_people.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/01_tp/text_people.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/01_tp/text_register.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/01_tp/text_register.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/01_tp/sample_tp_new.pdf#zoom=100
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/01_tp/sample_tp_change.pdf#zoom=100
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/01_tp/sample_tp_cancel.pdf#zoom=100
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=101#place
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=101#fee


          10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

          11. การใหบ้ริการเครื่องเล่นเกมส์ 

          12. การให้บริการตูเ้พลง 

          13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลติภัณฑจ์ากงาช้าง  

 

พาณชิยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ 

          มีพาณิชยกิจบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 

          1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย 

          2. พาณิชยกิจเพื่อการบ ารุงศาสนาหรอืเพื่อการกุศล 

          3. พาณชิยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มพีระราชบัญญัติ หรอืพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึน้ 

          4. พาณชิยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 

          5. พาณชิยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 

          6. พาณชิยกิจซึ่งรัฐมนตรไีด้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 

                  6.1 พาณิชยกิจซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุน้ส่วนสามัญจดทะเบียนที่

เป็นนิตบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นสว่นและบริษัทและ ได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการ

ประกอบธุรกิจ ของ หา้งหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษัท ยกเว้นพาณิชยกิจต่อไปนี้ ซึ่งผูป้ระกอบพาณชิย

กิจเป็นบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน จ ากัด และห้างหุ้นสว่นสามัญจดทะเบียน ได้แก่  

                            (1) ขาย ให้เชา่ ผลติ หรอืรับจ้างผลติ แผน่ซีด ีแถบบันทึก วดีิทัศน์ แผน่วีดิทัศน์ ดีวีดี 

หรอืแผน่วีดิทัศนร์ะบบดิจทิัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

                            (2) ขายอัญมณี หรอืเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 

                            (3) ซือ้ขายสินค้าหรอืบริการโดยวิธีการใชส้ื่ออเิล็กทรอนิกส์ผา่นระเบบเครื่องข่าย 

อินเตอรเ์น็ต บริการอินเตอร์เน็ตให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย 

สินค้าหรอืบริการโดยวิธีการใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

                            (4) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อนิเตอร์เน็ต 

                            (5) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

                            (6) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 

                            (7) การให้บริการตู้เพลง 

                            (8) โรงงานแปรสภาพ และสลักและการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่ง งาช้างและ

ผลติภัณฑจ์ากงาช้าง 

                  6.2 พาณชิยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515  

          7. พาณชิยกิจที่ต้องจดทะเบียนตาม 1-5 ซึ่งผูป้ระกอบพาณิชยกิจเป็นหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรอืบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  

ประเภทการจดทะเบียน *ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th หรอืขอรับแบบ

พิมพ์ได้ที่ 1. กรุงเทพมหานคร ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และส านักงานเขตทุกเขต 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมอืง

พัทยา  

http://www.dbd.go.th/


 

กาจดทะเบียนพาณชิย์ และเอกสารประกอบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

"คูม่ือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบญัญตัิทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499"  

 

 

สถานท่ีจดทะเบียน  

                 1. กรุงเทพมหานคร ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั และส านกังานเขตทกุแหง่รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มี

ส านกังานแหง่ใหญ่ตัง้อยูใ่นเขตท้องที่นัน้ 

รายละเอียดเพิม่เตมิติดตอ่ได้ที่: 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ส านกัการคลงั โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945 

หรือที่ ฝ่ายปกครอง ส านกังานเขตทกุแหง่ และที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/fiic  

                 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพทัยา รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีส านกังานตัง้อยูใ่นท้องที่จงัหวดันัน้ 

หรือเมืองพทัยาแล้วแตก่รณี  

 

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 

        1. จดทะเบียนพาณิชย์ตัง้ใหม ่ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัเร่ิมประกอบพาณิชยกิจ 

        2. การเปลีย่นแปลงรายการที่จดทะเบยีนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่มีการเปลีย่นแปลง 

        3. เลกิประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีเลกิประกอบพาณิชยกิจ 

        4. ใบทะเบียนพาณิชย์สญูหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วนันบัแตว่นัสญูหาย  

 

หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

        1. ต้องขอจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแตก่รณี 

        2. ต้องแสดงใบทะเบยีนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบยีนพาณิชย์ไว้ ณ ส านกังานในทีเ่ปิดเผยและเห็นได้งา่ย 

        3. ต้องจดัให้มีปา้ยช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าส านกังานแหง่ใหญ่และส านกังานสาขาโดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วนันบัแต่

วนัท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ ปา้ยช่ือให้เขียนเป็นอกัษรไทย อา่นง่ายและชดัเจน จะมีอกัษร ตา่งประเทศในปา้ยช่ือด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกบัช่ือทีจ่ด

ทะเบียนไว้ หากเป็นส านกังานสาขาจะต้องมคี าวา่ “สาขา" ไว้ด้วย 

        4. ต้องไปให้ข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัรายการจดทะเบียนตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

        5. ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนกังานเจ้าหน้าที่ ซึง่เข้าท าการตรวจสอบในส านกังานของผู้ประกอบกิจการ 

 

บทก าหนดโทษ 

        1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไมจ่ดทะเบยีน แสดงรายการเท็จ ไมย่อมให้ถ้อยค า ไมย่อมให้พนกังานเจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบในส านกังาน มี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 2,000 บาท กรณีไมจ่ดทะเบยีนอนัเป็นความผิด ตอ่เนื่อง ปรับอีกวนัละไมเ่กิน 100 บาท จนกวา่จะได้ปฏิบตัิให้

เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ 

        2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สญูหายไมย่ื่นค าร้องขอใบรับแทน หรือไมแ่สดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่ส านกังาน ที่เห็นได้งา่ย ไมจ่ดัท าปา้ยช่ือ มี

ความผดิปรับไมเ่กิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดตอ่เนื่อง ปรับอีกวนัละไมเ่กิน 20 บาท จนกวา่จะได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/01_tp/text_people.pdf


        3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่กระท าการฉ้อโกงประชาชน ปนสนิค้าโดยเจตนาทจุริต ปลอมสนิค้า หรือกระท าการทจุริตอื่นใดอยา่งร้ายแรงใน

การประกอบกิจการจะถกูถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถกูสัง่ถอนใบทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการตอ่ไปไมไ่ด้ เว้นแตรั่ฐมนตรีวา่การ

กระทรวงพาณิชย์จะสัง่ให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม ่

        4. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถกูสัง่ถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยงัฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจตอ่ไป มีความผดิต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่

หมื่นบาท หรือจ าคกุไมเ่กินหนึง่ปีหรือทัง้ปรับทัง้จ า  

 

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนพาณิชย์  

การขอด าเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมตามประเภทของการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

        1. จดทะเบียนพาณิชย์ตัง้ใหม ่50 บาท 

        2. จดทะเบียนเปลีย่นแปลงรายการจดทะเบียน ครัง้ละ 20 บาท 

        3. จดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 

        4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบบัละ 30 บาท 

        5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึง่ ครัง้ละ 20 บาท 

        6. ขอให้เจ้าหน้าทีค่ดัส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึง่ ฉบบัละ 30 บาท  

 


