
การจดทะเบียนพาณิชย์ ขั้นตอนและวิธีการ 

 
ผู้มีหน้าที่จดทะเบยีนพาณิชย์ 
          ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วน
สามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขา
ในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
 
พาณิชยกิจทีต่้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปน้ี ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ คือ 
          1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเล่ือยที่ใช้เครื่องจักร 
          2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งส้ิน
ในวันหน่ึงขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งส้ิน
เป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 
          3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกีย่วกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือ
หลายอย่างก็ตาม และสินค้าน้ันมีค่ารวมทั้งส้ินในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป 
          4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรอืหลาย
อย่างก็ตาม และ ขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งส้ินในวันหน่ึงวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท
ขึ้นไปหรือในวันหน่ึงวันใดมี สินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งส้ินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 

http://www.baanlansao.com/images/content/original-1367740280232.png


 
          5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจ าทาง 
การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด 
การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การ รับแลกเปล่ียน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ
หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรงรับ จ าน า และการท าโรงแรม 
          6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี 
หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 
          7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
          8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต บริการ อินเตอร์เน็ต ใหเ้ช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บรกิารเป็นตลาด
กลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
          9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเตอร์เน็ต 
          10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
          11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส ์
          12. การให้บริการตู้เพลง 
          13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ง
งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง  
 
พาณิชยกิจที่ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบยีนพาณิชย ์

          มีพาณิชยกิจบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 
          1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย 
          2. พาณิชยกิจเพ่ือการบ ารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 
          3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 
          4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
          5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
          6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 
                  6.1 พาณิชยกิจซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้าง
หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนท่ีเป็นนิตบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน
และบริษัทและ ได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้
แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นพาณิชยกิจต่อไปน้ี ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็น
บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน จ ากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ได้แก่  



                            (1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรบัจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่น
วีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 
                            (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
                            (3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ตให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บรกิาร
เป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
                            (4) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเตอร์เน็ต 
                            (5) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
                            (6) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
                            (7) การให้บริการตู้เพลง 
                            (8) โรงงานแปรสภาพ และสลักและการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้า
ปลีกการค้าส่ง งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
                  6.2 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรทีไ่ด้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2515  
          7. พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตาม 1-5 ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัท
มหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

ประเภทการจดทะเบียน *ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจด
ทะเบียนได้ท่ี www.dbd.go.th หรือขอรับแบบพิมพ์ได้ท่ี องค์การบริหารสว่น
ต าบลเสริมกลาง 

 

กาจดทะเบียนพาณิชย์ และเอกสารประกอบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

"คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบญัญัติทะเบยีนพาณิชย์ พ.ศ. 2499"  
 

สถานที่จดทะเบยีน  
             1. กรุงเทพมหานคร ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และส านักงานเขตทุกแห่ง
รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่
น้ัน 

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


 
รายละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อได้ที่: 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945 
หรือที่ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/fiic  
                 2. เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรือเมืองพทัยา รับจด
ทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีส านักงานตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดน้ัน หรือเมือง
พัทยาแล้วแต่กรณี  
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4446-7 

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
        1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบ
พาณิชยกิจ 
        2. การเปล่ียนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง 
        3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ 
        4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย  

 
หน้าที่ของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 

        1. ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแต่กรณี 
          2. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ ส านักงานในที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
          3. ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าส านักงานแห่งใหญ่และ
ส านักงานสาขาโดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายช่ือให้เขียน
เป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรง
กับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นส านักงานสาขาจะต้องมีค าว่า “สาขา" ไว้ด้วย 
          4. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค าส่ังของนายทะเบียน 

        5. ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าท าการ
ตรวจสอบในส านักงานของผู้ประกอบกิจการ 

 



บทก าหนดโทษ 
        1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยค า ไม่ยอม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบในส านักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิด ต่อเน่ือง ปรับอกีวันละไม่เกิน 100 บาท 
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
        2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นค าร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียน
พาณิชย์ไว้ที่ส านักงาน ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดท าป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้า
เป็นความผิดต่อเน่ือง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
        3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต 
ปลอมสินค้า หรือกระท าการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบ
ทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะส่ังให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 
        4. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกส่ังถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชย
กิจ ต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้ง
ปรับทั้งจ า  
 

ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียนพาณิชย์  
การขอด าเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการ
ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
        1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่                                   50 บาท 
        2. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ     20 บาท 
        3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ                        20 บาท 
        4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์         ฉบับละ    30 บาท 
        5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท 
        6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง 
ฉบับละ 30 บาท 
 


