
-คู่มือ– 

การจดทะเบียนพาณิชย์  

ตามพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณชิย์ 

          1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจา้ของคนเดียว) 

          1.2 หา้งหุ้นสว่นสามัญ  

          1.3 นิตบิุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย  

          1.4 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคล  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  

          1.5 บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชนจ ากัด             

โดยบุคคลตาม 1.1-1.5 ต้องประกอบกิจการคา้ซึ่งเป็นพาณิชยกิจตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์

ก าหนดตาม 2 

2. กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจท่ีต้องจดทะเบียนพาณชิย์ 

          2.1 บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย ตาม 1.1-1.3 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี ้

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  

                (1) ผูป้ระกอบกิจการโรงสขี้าวและโรงเลื่อยที่ใชเ้ครื่องจักร 

                (2) ผูป้ระกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรอืหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิน้ในวัน

หนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึน้ไป หรอืมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 

บาทขึน้ไป 

                (3) นายหน้าหรอืตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลาย

อย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิน้ในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึน้ไป 

                (4) ผูป้ระกอบกิจการหัตถกรรมหรอือุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรอืหลายอย่างก็

ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึน้ไปหรอืในวันหนึ่ง

วันใดมีสนิค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิน้ตั้งแต่ 500 บาทขึน้ไป 

                (5) ผูป้ระกอบกิจการขนสง่ทางทะเล การขนสง่โดยเรือกลไฟหรอืเรือยนต์ประจ าทาง การ

ขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซือ้ขาย

ที่ดนิ การให้กู้ยืมเงนิ การรับแลกเปลี่ยนหรอืซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรอืขายตั๋วเงิน การ

ธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรงรับ จ าน า และการท าโรงแรม 
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                (6) ขาย ให้เช่า ผลติ หรอืรับจ้างผลติ แผ่นซีด ีแถบบันทึก วดีีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน ์ดวีีดี หรอืแผน่

วีดีทัศนร์ะบบดิจทิัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

                (7) ขายอัญมณี หรอืเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 

                (8) ซือ้ขายสินค้าหรอืบริการโดยวิธีการใช้สื่ออเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต             

                (9) บริการอินเทอร์เน็ต  

                (10) ให้เชา่พืน้ที่ของเครื่องคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย  

                (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรอืบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

                (13) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อนิเทอร์เน็ต 

                (14) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

                (15) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 

                (16) การให้บริการตูเ้พลง 

                (17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง

และผลิตภัณฑจ์ากงาช้าง  

          2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  และบริษัทมหาชน

จ ากัด  ตาม 1.4-1.5 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี ้ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์  

                (1) ขาย ให้เช่า ผลติ หรอืรับจ้างผลติ แผน่ซีด ีแถบบันทึก วดีีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีด ีหรอืแผน่

วีดีทัศนร์ะบบดิจทิัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

                (2) ขายอัญมณี หรอืเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 

                (3) ซือ้ขายสินค้าหรอืบริการโดยวิธีการใช้สื่ออเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องขา่ยอินเทอร์เน็ต  

                (4) บริการอินเทอร์เน็ต  

                (5) ให้เชา่พืน้ที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

                (6)บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรอืบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

                (7) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อนิเทอร์เน็ต 

                (8) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

                (9) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 

                (10) การให้บริการตู้เพลง 

                (11) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง 

และผลิตภัณฑจ์ากงาช้าง           
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*กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นคนต่างด้าว หรอืนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้ง

ส านักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการค้าที่ด าเนินการนั้นต้องได้รับอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว พ.ศ.2542 หรอืไม่ หากเป็นกิจการค้าที่ตอ้งได้รับ

อนุญาต ผูป้ระกอบพาณิชยกิจจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณชิย์*    

3. พาณชิยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 

        3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย 

        3.2 พาณชิยกิจเพื่อการบ ารุงศาสนาหรอืเพื่อการกุศล 

        3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มพีระราชบัญญัติ หรอืพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึน้ 

        3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 

        3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 

        3.6 พาณชิยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515             

4. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์     

    รายละเอียดเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรดคลิก)  

          *ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th /ดาวน์

แบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย์ หรอืขอรับแบบพิมพ์ได้ที่  

           1. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง   กรุงเทพมหานคร   

           2. ส านักงานเขตทุกเขต  

           3. เทศบาล    

           4. องค์การบริหารส่วนต าบล   

           5. เมืองพัทยา 

5. สถานที่จดทะเบียน  

          5.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร  ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ :                                       

(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณชิยกิจของผู้ประกอบ

พาณชิยกิจ ที่มสี านักงานแหง่ใหญ่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(2) ฝา่ยปกครอง  ส านักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนพาณชิยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มสี านักงาน

แหง่ใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น 

 

http://regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/documents_for_used_in_registration.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=20077
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=20077
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945 

หรอืที่ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/fiic 

 

          5.2 ในภูมิภาค ยื่นจดทะเบียนได้ที่ : เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล หรอืเมืองพัทยา รับ

จดทะเบียนพาณิชย์ของผูป้ระกอบพาณิชยกิจที่มสี านักงานแหง่ใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนต าบล หรอืเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริหารการจดทะเบียน  ส านักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4446-7 และส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด 

6. ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณชิย์ 

         6.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตว่ันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ 

         6.2 การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตว่ันที่มกีาร

เปลี่ยนแปลง 

         6.3 เลิกประกอบพาณชิยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตว่ันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ 

         6.4 ใบทะเบียนพาณชิย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแตว่ันสูญหาย  

7. หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

         7.1 ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแต่กรณี 

         7.2 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณชิย์หรอืใบแทนใบทะเบียนพาณชิย์ไว้ ณ ส านักงานในที่เปิดเผยและ

เห็นได้ง่าย 

         7.3 ต้องจัดให้มปี้ายชื่อที่ใชใ้นการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าส านักงานแหง่ใหญ่และส านักงานสาขา

โดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแตว่ันที่จดทะเบียนพาณชิย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านงา่ยและ

ชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นส านักงาน

สาขาจะต้องมคี าว่า “สาขา" ไว้ดว้ย 

         7.4 ต้องไปให้ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค าสั่งของนายทะเบียน 

         7.5 ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจา้หนา้ที่ 

ซึ่งเข้าท าการตรวจสอบในส านักงานของผูป้ระกอบกิจการ 

 

http://www.bangkok.go.th/fiic
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8. บทก าหนดโทษ 

         8.1 ประกอบพาณชิยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยค า ไม่ยอมใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบในส านักงาน มีความผดิต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จด

ทะเบียนอันเป็นความผิด ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ 

         8.2 ถ้าใบทะเบียนพาณชิย์สูญหายไม่ยื่นค าร้องขอใบรับแทน หรอืไม่แสดงใบทะเบียนพาณชิย์ไว้ที่

ส านักงาน ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดท าป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผดิต่อเนื่อง ปรับ

อีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

         8.3 ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจรติ ปลอมสินค้า 

หรอืกระท าการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณชิย์ เมื่อถูกสั่ง

ถอนใบทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการตอ่ไปไม่ได้ เว้นแตร่ัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่ง

ให้รบัจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 

         8.4 ผูป้ระกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณชิย์แล้ว ยังฝา่ฝนืประกอบพาณชิยกิจต่อไป มี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรอืจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรอืทั้งปรับทั้งจ า  

 

9. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณชิย์  

    การขอด าเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการ

ด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

         9.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท 

         9.2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครัง้ละ 20 บาท 

         9.3 จดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกิจ 20 บาท 

         9.4 ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณชิย์ ฉบับละ 30 บาท 

         9.5 ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครัง้ละ 20 บาท 

         9.6 ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท 

(หนึ่งค าขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)  

 

 

 



การจดทะเบียนพาณิชย์  

ตามพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณชิย์ 

          1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจา้ของคนเดียว) 

          1.2 หา้งหุ้นสว่นสามัญ  

          1.3 นิตบิุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย  

          1.4 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคล  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  

          1.5 บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชนจ ากัด             

โดยบุคคลตาม 1.1-1.5 ต้องประกอบกิจการคา้ซึ่งเป็นพาณิชยกิจตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์

ก าหนดตาม 2 

2. กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจท่ีต้องจดทะเบียนพาณชิย์ 

          2.1 บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย ตาม 1.1-1.3 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี ้

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  

                (1) ผูป้ระกอบกิจการโรงสขี้าวและโรงเลื่อยที่ใชเ้ครื่องจักร 

                (2) ผูป้ระกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรอืหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิน้ในวัน

หนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึน้ไป หรอืมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 

บาทขึน้ไป 

                (3) นายหน้าหรอืตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลาย

อย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิน้ในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึน้ไป 

                (4) ผูป้ระกอบกิจการหัตถกรรมหรอือุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรอืหลายอย่างก็

ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึน้ไปหรอืในวันหนึ่ง

วันใดมีสนิค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิน้ตั้งแต่ 500 บาทขึน้ไป 

                (5) ผูป้ระกอบกิจการขนสง่ทางทะเล การขนสง่โดยเรือกลไฟหรอืเรือยนต์ประจ าทาง การ

ขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซือ้ขาย

ที่ดนิ การให้กู้ยืมเงนิ การรับแลกเปลี่ยนหรอืซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรอืขายตั๋วเงิน การ

ธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรงรับ จ าน า และการท าโรงแรม 

                (6) ขาย ให้เช่า ผลติ หรอืรับจ้างผลติ แผ่นซีด ีแถบบันทึก วดีีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน ์ดวีีดี หรอืแผน่

วีดีทัศนร์ะบบดิจทิัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

                (7) ขายอัญมณี หรอืเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 

                (8) ซือ้ขายสินค้าหรอืบริการโดยวิธีการใช้สื่ออเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
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                 (9) บริการอินเทอร์เน็ต  

                (10) ให้เชา่พืน้ที่ของเครื่องคอมพวิเตอร์แม่ข่าย  

                (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรอืบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

                (13) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อนิเทอร์เน็ต 

                (14) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

                (15) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 

                (16) การให้บริการตูเ้พลง 

                (17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง

และผลิตภัณฑจ์ากงาช้าง  

          2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  และบริษัทมหาชน

จ ากัด  ตาม 1.4-1.5 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี ้ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์  

                (1) ขาย ให้เช่า ผลติ หรอืรับจ้างผลติ แผน่ซีด ีแถบบันทึก วดีีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีด ีหรอืแผน่

วีดีทัศนร์ะบบดิจทิัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

                (2) ขายอัญมณี หรอืเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 

                (3) ซือ้ขายสินค้าหรอืบริการโดยวิธีการใช้สื่ออเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องขา่ยอินเทอร์เน็ต  

                (4) บริการอินเทอร์เน็ต  

                (5) ให้เชา่พืน้ที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

                (6)บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรอืบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

                (7) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อนิเทอร์เน็ต 

                (8) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

                (9) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 

                (10) การให้บริการตู้เพลง 

                (11) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง 

และผลิตภัณฑจ์ากงาช้าง      
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3. พาณชิยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 

        3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย 

        3.2 พาณชิยกิจเพื่อการบ ารุงศาสนาหรอืเพื่อการกุศล 

        3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มพีระราชบัญญัติ หรอืพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึน้ 

        3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 

        3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 

        3.6 พาณชิยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515             

4. ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณชิย์ 

         6.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตว่ันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ 

         6.2 การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตว่ันที่มกีาร

เปลี่ยนแปลง 

         6.3 เลิกประกอบพาณชิยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตว่ันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ 

         6.4 ใบทะเบียนพาณชิย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแตว่ันสูญหาย  

5. หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

         7.1 ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแต่กรณี 

         7.2 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณชิย์หรอืใบแทนใบทะเบียนพาณชิย์ไว้ ณ ส านักงานในที่เปิดเผยและ

เห็นได้ง่าย 

         7.3 ต้องจัดให้มปี้ายชื่อที่ใชใ้นการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าส านักงานแหง่ใหญ่และส านักงานสาขา

โดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแตว่ันที่จดทะเบียนพาณชิย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านงา่ยและ

ชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นส านักงาน

สาขาจะต้องมคี าว่า “สาขา" ไว้ดว้ย 

         7.4 ต้องไปให้ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค าสั่งของนายทะเบียน 

         7.5 ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจา้หนา้ที่ 

ซึ่งเข้าท าการตรวจสอบในส านักงานของผูป้ระกอบกิจการ 
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6. บทก าหนดโทษ 

         8.1 ประกอบพาณชิยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยค า ไม่ยอมให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบในส านักงาน มีความผดิต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จด

ทะเบียนอันเป็นความผิด ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ 

         8.2 ถ้าใบทะเบียนพาณชิย์สูญหายไม่ยื่นค าร้องขอใบรับแทน หรอืไม่แสดงใบทะเบียนพาณชิย์ไว้ที่

ส านักงาน ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดท าป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผดิต่อเนื่อง ปรับ

อีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

         8.3 ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจรติ ปลอมสินค้า 

หรอืกระท าการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณชิย์ เมื่อถูกสั่ง

ถอนใบทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการตอ่ไปไม่ได้ เว้นแตร่ัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่ง

ให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 

         8.4 ผูป้ระกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณชิย์แล้ว ยังฝา่ฝนืประกอบพาณชิยกิจต่อไป มี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรอืจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรอืทั้งปรับทั้งจ า  

 

7. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณชิย์  

    การขอด าเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการ

ด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

         9.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท 

         9.2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครัง้ละ 20 บาท 

         9.3 จดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกิจ 20 บาท 

         9.4 ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณชิย์ ฉบับละ 30 บาท 

         9.5 ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครัง้ละ 20 บาท 

         9.6 ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท 

(หนึ่งค าขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)  

 


