
การจดทะเบียนพาณิชย์  
ตาม 

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
  

- คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

- คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่  
- ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่  
- ตัวอย่างการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง  

- ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ  

- สถานที่จดทะเบียน  

- ค่าธรรมเนียม 

 

1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์  
     1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)  
     1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ  
     1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย  
     1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
     1.5 บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด  
    
โดยบุคคลตาม 1.1-1.5 ต้องประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นพาณิชยกิจตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก าหนดตาม 2  
    
2. กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
     2.1 บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้ง
ส านักงานสาขาในประเทศไทย ตาม 1.1-1.3 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
          (1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร  
          (2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงิน
ตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  
          (3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้า
นั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป  
          (4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่
ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าท่ีผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้น
ตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  
          (5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่ง
โดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือ
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรงรับ จ าน า และการท าโรงแรม  
          (6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง  

http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/text_people.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/text_register.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/sample_tp_new.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/sample_tp_change.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/sample_tp_cancel.pdf
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=373#place
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=373#fee


          (7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี  
          (8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
          (9) บริการอินเทอร์เน็ต  
          (10) ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
          (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
          (12) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต  
          (13) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  
          (14) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  
          (15) การให้บริการตู้เพลง  
          (16) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จาก
งาช้าง  
      
     2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด ตาม 1.4-1.5 ซึ่งประกอบ
กิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
          (1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง  
          (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี  
          (3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต  
          (4) บริการอินเทอร์เน็ต  
          (5) ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
          (6)บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
          (7) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ต  
          (8) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  
          (9) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  
          (10) การให้บริการตู้เพลง  
          (11) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จาก
งาช้าง  
    
***กรณีท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาใน
ประเทศไทย จะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการค้าที่ด าเนินการนั้นต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่ หากเป็นกิจการค้าที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์*** 
    
 
 
 



3. พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่  
     3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย  
     3.2 พาณิชยกิจเพ่ือการบ ารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล  
     3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น  
     3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม  
     3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์  
     3.6 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 
    
4. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์  
   รายละเอียดเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรดคลิก)     
*ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th /ดาวน์แบบฟอร์ม/ทะเบียน
พาณิชย์ หรือขอรับแบบพิมพ์ได้ที่  
     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 รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชย
กิจ ที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
          (2) ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีส านักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945  
หรือที่ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์  www.bangkok.go.th/finance   
     5.2 ในภูมิภาค ยื่นจดทะเบียนได้ที่ : เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมืองพัทยา รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้
ประกอบพาณิชยกิจที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนก ากับดูแลการจดทะเบียนพาณิชย์และภูมิภาค กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจ
พิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4446-7 และส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 
    
 
 
 
 
 

http://regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/Documents_Used_in_reg5.pdf
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=946
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=946
http://www.bangkok.go.th/finance


6. ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์  
     6.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ  
     6.2 การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามรายการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
           6.2.1 เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 
           6.2.2 เลิกประกอบพาณิชยกิจบางส่วน หรือเพ่ิมใหม่ 
           6.2.3 เพ่ิมหรือลดเงินทุน 
           6.2.4 ย้ายส านักงานใหญ่ 
           6.2.5 เปลี่ยนผู้จัดการ 
           6.2.6 เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนที่อยู่ 
           6.2.7 ย้าย เลิก หรือเพ่ิมสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง 
           6.2.8 แก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (หุ้นส่วนเข้า/ออก) เงินลงหุ้น จ านวนเงินลงทุนของห้าง 
           6.2.9 จ านวนเงินทุน จ านวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจ ากัด จ านวนและมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถืออยู่ 
           6.2.10 รายการอ่ืนๆ เช่น แก้ไขชื่อเว็บไซต์ ชื่ออักษรโรมัน ฯลฯ  
     6.3 เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ 
     6.4 ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย 
    
7. หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ  
     7.1 ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ เริ่มประกอบ เปลี่ยนแปลง หรือ เลิกกิจการ  
     7.2 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ ส านักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
     7.3 ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขาโดย เปิดเผยภายใน
เวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศใน
ป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นส านักงานสาขาจะต้องมีค าว่า "สาขา" ไว้ด้วย  
     7.4 ต้องยื่นค าขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สูญหาย หรอืช ารุด 
     7.5 ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค าสั่งของนายทะเบียน  
     7.6 ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าท าการตรวจสอบในส านักงานของผู้ประกอบ
กิจการ 
 
8. บทก าหนดโทษ  
     8.1 ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยค า ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า ไป
ตรวจสอบในส านักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิด ต่อเนื่อง  
ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
     8.2 ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นค าร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่ส านักงาน ที่เห็นได้ง่าย 
ไม่จัดท าป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง  
     8.3 ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระท าการทุจริต
อ่ืนใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบ
กิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่  



     8.4 ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจ า 
      
9. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์  
การขอด าเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการด าเนินการดังต่อไปนี้  
9.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่  50  บาท  
9.2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ  20  บาท  
9.3 จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20  บาท  
9.4 ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ  30  บาท  
9.5 ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ  20  บาท  
9.6 ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ  30  บาท (หนึ่งค าขอ คิดเป็น 
หนึ่งฉบับ) 
     

 


