
การจดทะเบียนพาณิชย� 
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� พ.ศ.2499 

 

ผู�มีหน�าที่จดทะเบียนพาณิชย� 
 ผู�มีหน�าที่จดทะเบียนพาณิชย� คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว 
หรือหลายคน (ห�างหุ�นส"วนสามัญ)หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายต"างประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศ
ไทย ซึ่งประกอบกิจการอันเป2นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย�
กําหนด 
 

พาณิชยกิจที่ต�องจดทะเบียนพาณิชย� คือ 

1. ผู�ประกอบกิจการโรงสีข�าวและโรงเลื่อยที่ใช�เครื่องจักร 

2. ผู�ประกอบกิจการขายสินค�าไม"ว"าอย"างใด ๆ อย"างเดียวหรือหลาย
อย"าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได�เป2นเงินตั้งแต" 20 บาทขึ้นไป 
หรือมีสินค�าดังกล"าวไว� เพื่อขายมีค"ารวมทั้งสิ้นเป2นเงินตั้งแต" 500 
บาทขึ้นไป 

3. นายหน�าหรือตัวแทนค�าต"างๆ ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินค�าไม"ว"าอย"าง
ใด ๆ อย"างเดียวหรือหลายอย"างก็ตาม สินค�านั้นมีค"ารวมทั้งสิ้นในวัน
หนึ่งวันใดเป2นเงินตั้งแต" 20 บาทขึ้นไป 

4. ผู�ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม"ว"าอย"างใด ๆ 
อย"างเดียวหรือหลายอย"างก็ตาม และขายสินค�าที่ผลิตได�คิดราคารวม
ทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป2นเงินตั้งแต" 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวัน
ใด มีสินค�าที่ผลิตได�มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต" 500 บาทขึ้นไป 

5. ผู�ประกอบกิจการขนส"งทางทะเล การขนส"งโดยเรือกลไฟหรือเรือ
ยนต�ประจําทาง การขนส"งโดยรถไฟ การขนส"งโดยรถราง การขนส"ง
โดยรถยนต�ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การ
ให�กู�ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต"างประเทศ การ
ซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยกAวน การทําโรงรับจํานํา
และการทําโรงแรม 

6. ขาย ให�เช"า ผลิต หรือรับจ�างผลิตแผ"นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน� 
แผ"นดีวีดี ดีวีดี หรือแผ"นวีดิทัศน� ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง 

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด�วยอัญมณี 
8. ซื้อขายสินค�าหรือบริการโดยวิธีการใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส�ผ"านระบบ
เครือข"ายอินเตอร�เน็ต บริการอินเตอร�เน็ตให�เช"าพื้นที่ของเครื่อง
คอมพิวเตอร�แม"ข"ายบริการเป2นตลาดกลางในการซื้อขายสินค�าหรือ 

บริการ โดยวิ ธีการใช�สื่ ออิ เล็กทรอนิกส�ผ"านระบบเครือข"าย
อินเตอร�เน็ต 

9. การให�บริการเครื่องคอมพิวเตอร�เพื่อใช�อินเตอร�เน็ต 

10. การให�บริการฟGงเพลงและร�องเพลงโดยคาราโอเกะ 

11. การให�บริการเครื่องเล"นเกมส� 
12. การให�บริการตู�เพลง 

13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช�าง 
การค�าปลีก การค�าส"งงาช�างและผลิตภัณฑ�จากงาช�าง 
 

พาณิชยกิจที่ได�รับการยกเว�นไม'ต�องจดทะเบียนพาณิชย� 
 มีพาณิชยกิจบางอย"างที่ได�รับการยกเว�นไม"ต�องจดทะเบียน
พาณิชย� คือ 

1. การค�าหาบเร" การค�าแผงลอย 

2. พาณิชยกิจเพื่อการบํารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล 

3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได�มีพระราชบัญญตัิหรือพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 

4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 

5. พาณิชยกิจของมลูนิธิ สมาคม สหกรณ� 
6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได�แก" 
 6.1 พาณิชยกิจซึ่งผู�ประกอบพาณิชยกิจเป2นบริษัทจํากัด
ห�างหุ�นส"วนจํากัด ห�างหุ�นส"วนสามัญ จดทะเบียนที่เป2นนิติบุคคล 
ตามประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย�ว"าด�วยหุ�นส"วนและบริษัท
และได�ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห�าง
หุ�นส"วนบริษัท ยกเว�นพาณิชยกิจต'อไปนี้ ซึ่งผู�ประกอบพาณิชยกิจ
เป,นบริษัทจํากัด ห�างหุ�นส'วนจํากัด และห�างหุ�นส'วนสามัญจด
ทะเบียน ได�แก' 
 (1) ขาย ให�เช"า ผลิต หรือรับจ�างผลิต แผ"นซีดี แถบบันทึก
วีดิทัศน� แผ"นวีดิทัศน� ดีวีดีหรือแผ"นวีดีทัศน�ระบบดิจิทัล เฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง 

 (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด�วยอัญมณี 
 ( 3 )  ซื้ อ ข า ย สิ นค� า ห รื อ บ ริ ก า ร โ ด ย วิ ธี ก า ร ใ ช� สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส�ผ"านระบบเครือข"ายอินเตอร�เน็ต บริการอินเตอร�เน็ต
ให�เช"าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร�แม"ข"ายบริการเป2นตลาดกลางใน
การซื้อขายสินค�าหรือบริการ โดยวิธีการใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส�ผ"าน
ระบบเครือข"ายอินเตอร�เน็ต 
 

 (4) การให�บริการเครื่องคอมพิวเตอร�เพื่อใช�อินเตอร�เน็ต 

 (5) การให�บริการฟGงเพลงและร�องเพลงโดยคาราโอเกะ 

 (6) การให�บริการเครื่องเล"นเกมส� 
 (7) การให�บริการตู�เพลง 

 (8) โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจาก
งาช�าง การค�าปลีก การค�าส"งงาช�างและผลิตภัณฑ�จากงาช�าง 

 6.2 พาณิชยกิจของกลุ"มเกษตรกรที่ได�จดทะเบียนตาม 
ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 
7. พาณิชยกิจที่ต�องจดทะเบียนตาม 1-5 ซึ่งผู�ประกอบพาณิชยกิจ
เป2นห�างหุ�นส"วนจดทะเบียนห�างหุ�นส"วนจํากัด บริษัทจํากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพ"งและพาณาณิชย� หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตาม
กฎหมายว"าด�วยบริษัทมหาชนจํากัด 
 

กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย� 
 (1) จดทะเบียนพาณิชย�ตั้งใหม"ต�องจดทะเบียนภายใน 30 
วันนับแต"วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ 
 (2) การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว�ตาม (1) ต�อง
จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต"วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 (3) เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต�องจดทะเบียนภายใน 30 
วันนับแต"วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ 
 (4) ใบทะเบียนพาณิชย�สูญหายต�องยื่นขอใบแทนภายใน 
30 วันนับแต"วันที่สูญหาย 
 

ค'าธรรมเนียนการจดทะเบียนพาณิชย� 
1. จดทะเบียนพาณิชย�ตั้งใหม" 50 บาท 
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย�  
ครั้งละ 20 บาท 
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 
4. ขอให�ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย� ฉบับละ 30 บาท 
5. ขอให�ตรวจเอกสารของผู�ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง  
ครั้งละ 20 บาท 
6. ขอให�เจ�าหน�าที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารของผู�ประกอบ
พาณิชยกิจรายหนึ่ง ฉบับละ 30 บาท 
 
 
 
 



เอกสารที่ใช�ในการจดทะเบียนพาณิชย(ตั้งใหม') 
1. สําเนาบัตรประชาชน(ผู�ขดจด) 
2. สําเนาทะเบียนบ�าน(ที่ตั้งสํานักงานใหญ")ที่ใช�ในการตั้งขายสินค�า 
3. สําเนาสัญญาเช"าบ�าน(กรณีเช"าบ�าน) 
4.หนังสือมอบอํานาจพร�อมติดอากรแสตมปNมูลค"า 10 บาท กรณี
เจ�าของกิจการไม"สามารถมาจดทะเบียนด�วยตนเองได� (สามารถขอ
ได�ที่สํานักงานทะเบียนพื้นที่ (อบต.) 
เอกสารที่ใช�ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 
กรณีที่ 1 เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 
 1. สําเนาบัตรประชาชนผู�ประกอบกิจการที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อเป2นปGจจุบัน 
 2. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
 3. ใบทะเบียนพาณิชย�ตัวจริง 
กรณีที่ 2 เปลี่ยนชื่อร�าน/ประเภท พาณิชยกิจ 
 1. สําเนาบัตรประชาชนของผู�ประกอบกิจการพร�อมลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกต�อง 
 2. ใบทะเบียนพาณิชย�ตัวจริง 
กรณีที่ 3 เปลี่ยนที่อยู"ให�นําเอกสารมาเช"นเดียวกับการจดทะเบียน
ใหม"พร�อมใบทะเบียนพาณิชย�ตัวจริง 
เอกสารที่ใช�ในการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
 1. สําเนาบัตรประชาชน(ผู�ขอจด)พร�อมนําบัตรประชาชน
มาแสดงด�วย 
 2. ใบทะเบียนพาณิชย�ตัวจริง 
*กรณีมอบอํานาจให�ทําหนังสือมอบอํานาจและแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู�รับมอบอํานาจพร�อมติดอากรแสตมปN 
บทกําหนดโทษ  
     8.1 ประกอบพาณิชยกิจโดยไม"จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ 
ไม"ยอมให�ถ�อยคํา ไม"ยอมให�พนักงานเจ�าหน�าที่เข�า ไปตรวจสอบใน
สํานักงาน มีความผดิต�องระวางโทษปรับไม"เกิน 2,000 บาท กรณี
ไม"จดทะเบียนอันเป2นความผิด ต"อเนื่อง ปรับอีกวันละไม"เกิน 100 
บาทจนกว"าจะได�ปฏิบัติให�เป2นไปตามพระราชบัญญัต ิ 
     8.2 ถ�าใบทะเบียนพาณิชย�สูญหายไม"ยื่นคําร�องขอใบรับแทน 
หรือไม"แสดงใบทะเบียนพาณิชย�ไว�ที่สํานักงาน ที่เห็นได�ง"าย ไม"จัดทํา
ปSายชื่อ มีความผิดปรับไม"เกิน 200 บาท และถ�าเป2นความผดิ

ต"อเนื่อง ปรับอีกวันละไม"เกิน 
    
สินค�าโดยเจตนาทุจรติปลอมสินค�า
ร�ายแรงในการประกอบกิ
สั่งถอนใบทะเบียน พาณิชย�แล�วจะประกอบกิจการต"อไปไม"ได� เว�น
แต"รัฐมนตรีว"าการกระทรวงพาณชิย�จะสั่งให�รับจดทะเบียนพาณิชย�
ใหม"
    
ยังฝUาฝVนประกอบพาณิชยกิจต"อไป มีควา
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม"เกินหนึ่งปWหรือทั้งปรับทั้งจํา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต"อเนื่อง ปรับอีกวันละไม"เกิน 20บาท จนกว"าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง  
     8.3 ผู�ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทําการฉ�อโกงประชาชน ปน
สินค�าโดยเจตนาทุจรติปลอมสินค�าหรือกระทําการทุจรติอื่นใดอย"าง
ร�ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย� เมื่อถูก
สั่งถอนใบทะเบียน พาณิชย�แล�วจะประกอบกิจการต"อไปไม"ได� เว�น
แต"รัฐมนตรีว"าการกระทรวงพาณชิย�จะสั่งให�รับจดทะเบียนพาณิชย�
ใหม"  
     8.4 ผู�ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย�แล�ว 
ยังฝUาฝVนประกอบพาณิชยกิจต"อไป มีความผิดต�องระวางโทษปรับไม"
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม"เกินหนึ่งปWหรือทั้งปรับทั้งจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทรศัพท�  
โทรสาร   
 
 
www.bangkaewsamutsongkhram.go.th

จดทะเบียนพาณิชย� 
 

 
 

องค�การบริหารส'วนตําบลบางแก�ว 
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

****************** 
 

โดย สํานักงานปลัด 
 
 

โทรศัพท�  0-3476-978-9 ต"อ 100 
โทรสาร   0-3476-997-0 

www.bangkaewsamutsongkhram.go.th 


