
๑ 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล  

ผู้ประกอบพาณิชยกิจ โดยให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดเป็นครั้งคราวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า 
พาณิชยกิจใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ ในท้องที่ใด ดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์๑ 

(๑) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน 
(๒) การให้เช่า การให้เช่าซื้อ 
(๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง 
(๔) การขนส่ง 
(๕) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม 
(๖) การรับจ้างทำของ 
(๗) การให้กู้ยืมเงิน การรับจำนำ การรับจำนอง 
(๘) การคลังสินค้า 
(๙) การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร 

การเครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน 
(๑๐) การรับประกันภัย 
(๑๑) กิจการอ่ืนซึ่งกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่๒ 
(๑) บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว) 
(๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
(๓) นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย 
(๔) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
(๕) ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
(๖) บริษัทจำกัด 
(๗) บริษัทมหาชนจำกัด 

(๑) กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื ่อง ให้ผู ้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑ ) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายใต้บังคับของข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ประกอบพาณิชยกิจที่เป็น  

 
๑ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๘ 
๒ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 



๒ 

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัท
มหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์๓ 

(๑) การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 
(๒) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใด 

ขายได้เป็นเงินตั้งแตย่ี่สิบบาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไป 
(๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว  

หรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไป 
(๔) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม

และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้า
ที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ห้าร้อยบาทข้ึนไป 

(๕) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ  
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืม เงิน
การรับแลกเปลี ่ยนหรือซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื ้อหรือขายตั ๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน  
การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม 

และให้ผู ้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี ้ ไม่ว ่าจะเป็นบุ คคลธรรมดาหรือห้างหุ ้นส่วนสามัญ 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัท
มหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์๔ 

(๑) การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 

(๒) การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอญัมณี 
(๓) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(๔) การบริการอินเทอร์เน็ต 
(๕) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(๖) การบริการเป็นตลาดกลางในการซื ้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื ่ออิเล็กทรอนิกส์  

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(๗) การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์  

ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 
(๘) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ต 

 
๓ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๔ 
๔ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๕ 



๓ 

(๙) การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
(๑๐) การให้บริการเครื่องเล่มเกม 
(๑๑) การให้บริการตู้เพลง 
(๑๒) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้ าส่งงาช้าง

และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ดังกล่าว ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงาน

ทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่สำนักงานแห่งใหญ่  
ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะในท้องที่นอกเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

ถ้าสำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาตั้งสำนักงานสาขา  
เพื่อประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย สำนักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที ่รับผิดชอบของสำนักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ใดก็ให้จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที ่นั ้น ๕ ซึ ่งกรณีที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ มาตั้งสำนักงานสาขา 
ในประเทศไทยจะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการที่ดำเนินการนั้นต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ  
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ หากเป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย
กิจจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ 

(๒) กิจการค้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้กำหนดให้พาณิชยกิจต่อไปนี้  ได้รับการยกเว้น 

ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์๖ 
(๒.๑) การค้าเร่ การค้าแผงลอย 
(๒.๒) พาณิชยกิจเพ่ือการบำรุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 
(๒.๓) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งข้ึน 
(๒.๔) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม  
(๒.๕) พาณิชยกิจของมลูนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
(๒.๖) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ พาณิชยกิจกลุ่มเกษตรกร 

ที่ได้จดทะเบียนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕๗ 
 
 

 
๕ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๖ 
๖ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๗ 
๗ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที ่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื ่อง กำหนดพาณิชยกิจที ่ไม่อยู ่ภายใต้บ ังคับ  
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 



๔ 

(๓) สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์๘ 
(๓.๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ท่ี 

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจ
ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต ๕๐ เขต รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู ้ประกอบพาณิชยกิจ 
ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เขตนั้น 

(๓.๒) ในส่วนภูมิภาค สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา 
โดยรับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู ้ประกอบพาณิชยกิจที ่ม ีสำนักงานแห่งใหญ่ตั ้งอยู ่ในท้อ งที ่เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 
 

 
๘ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 


