
พระราชบัญญัติ 
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 

รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
 

เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจากพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2479 และ 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2490 ได้ประกาศใช้มานานแล้วสมควรที่จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
แก่กาลสมัย อาทิเช่น โอนหน้าที่การรับจดทะเบียนพาณิชย์ในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งเป็นหน้าที่ของส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ในจังหวัดพระนคร ไปให้จังหวัดด าเนินการรับจดทะเบียนต่อไป 
ตามนโยบายกระจายอ านาจของรัฐบาลไปยังจังหวัดท้องที่ เพ่ิมพาณิชยกิจที่จะต้องจดทะเบียนบางประเภท เช่นการ
รับจ้างท าของ การคลังสินค้า ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ทางสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพ่ิมรายการจด
ทะเบียนเงินทุนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพ่ือทราบฐานะการค้าของพ่อค้า  แก้ไขอัตราค่าปรับให้สูงขึ้นเพ่ือป้องกันการ
กระท าผิดกฎหมาย เพราะโทษปรับเดิมก าหนดไว้เป็นเวลานานร่วม 19 ปีแล้ว จ านวนค่าปรับเดิมจึงน้อยไปไม่เพียง
พอที่จะท าให้ผู้กระท าผิด เกรงกลัว และเข็ดหลาบได้ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือได้ทราบสถิติและหลักฐานการประกอบพาณิชยกิจ
ของพ่อค้าท่ีถูกต้องควรเชื่อถือได้อันจะใช้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม และการปรับปรุง
ขยายการเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์เสีย
ใหม่ และยกเลิกพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์เดิมทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้ใหม่โดยรวมเป็นฉบับเดียวกัน เพ่ือให้พ่อค้า
ประชาชนเข้าใจง่าย สะดวกแก่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

 

มาตรา 6 ให้ถือกิจการดังต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจ ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(1) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน 

(2) การให้เช่า การให้เช่าซื้อ 

(3) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง 

(4) การขนส่ง 

(5) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม 

(6) การรับจ้างท าของ 

(7) การให้กู้ยืมเงิน การรับจ าน า การรับจ านอง 

(8) การคลังสินค้า 

(9) การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การเครดิตฟองซิเอร์ การ
โพยก๊วน 

(10) การรับประกันภัย 

(11) กิจการอื่นซึ่งก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

[ดูพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546] 

[ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499] 

 



กิจการอื่นซึ่งก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 

มาตรา 3 ก าหนดให้กิจการต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

(1) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเตอร์เน็ต 

(2) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

(3) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 

(4) การให้บริการตู้เพลง 

 

มาตรา 7 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(1) การค้าเร่ การค้าแผงลอย 

(2) พาณิชยกิจเพ่ือการบ ารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 

(3) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งขึ้น 

(4) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 

(5) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 

(6) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ 

ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์] 

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ 

ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499] 

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน 

พาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553] 

 

หมายเหตุ พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 

1) บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และได้ยื่น 

แบบแสดงรายการ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้ว ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นบริษัท
จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย 

1.1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

1.2) ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยอัญมณี 



1.3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ตให้เช่า
พ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1.4) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ต 

1.5) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

1.6) การให้บริการเครื่องเล่นเกม 

1.7) การให้บริการตู้เพลง 

1.8) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 

2) พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 (ปว.141) ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2515 

จากการตรวจสอบพบว่า เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 มาตรา 6(5) 
คือ การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม แต่ปรากฏว่าต้องไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 มาตรา 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชบัญญัติ 
ทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2499 
_______ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2499 

เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน า และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้  

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499"  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*  

*[รก.2499/13/50/7 กุมภาพันธ์ 2499]  
มาตรา 3 ให้ยกเลิก  
(1) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พุทธศักราช 2479  
(2) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2490  
(3) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติ ไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด หรือ

แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการ 
อ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้  
(1) "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
(2) "นายทะเบียนพาณิชย์" หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง รัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็นผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้  
(3) "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง ให้เป็นผู้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
(4) "ผู้ประกอบพาณิชยกิจ" หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลซึ่งประกอบพาณิชยกิจเป็นอาชีพปกติ และให้
หมายความรวมทั้งผู้เป็น หุ้นส่วนที่ไม่จ ากัดความรับผิด กรรมการ หรือผู้จัดการด้วย  
(5) "ส านักงาน" หมายความว่า สถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ เป็นปกติ  
 

มาตรา 6 ให้ถือกิจการดั่งต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจ ตามความหมายแห่ง พระราชบัญญัตินี้  
(1) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน  
(2) การให้เช่า การให้เช่าซื้อ  
(3) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง  
(4) การขนส่ง  
(5) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม  
(6) การรับจ้างท าของ  
(7) การให้กู้ยืมเงิน การรับจ าน า การรับจ านอง  
(8) การคลังสินค้า  
(9) การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ หรือขายตั๋วเงิน  การธนาคาร การเครดิตฟองซิเอร์ การ
โพยก๊วน  
(10) การรับประกันภัย  
(11) กิจการอื่นซึ่งก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
มาตรา 7 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่  
(1) การค้าเร่ การค้าแผงลอย  
(2) พาณิชยกิจเพื่อการบ ารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล  
(3) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งขึ้น  
(4) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม  
(5) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์  
(6) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  

 
 
 
 
 
 
 



หมวด 2 
การจดทะเบียนพาณิชย์ 

______ 
 
 

มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดเป็นครั้งคราวโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาว่า  พาณิชยกิจใดตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 6 ในท้องที่ใด ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีจัดตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์ขึ้นในจังหวัดพระนคร เรียกว่า "ส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์" 
อยู่ในความควบคุมของ กรมทะเบียนการค้า เพ่ือรับจดทะเบียนพาณิชย์ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี  
ส่วนจังหวัดอ่ืน ให้รัฐมนตรีจัดตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์เพ่ือรับ  จดทะเบียนพาณิชย์ ขึ้นตรงต่อส านักงานกลาง
ทะเบียนพาณิชย์  
การจัดตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา 10 การจดทะเบียนนั้น ผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งส านักงาน แห่งใหญ่อยู่ในท้องที่ใด ให้จดทะเบียน ณ ส านักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น  
ถ้าส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาประกอบพาณิชยกิจ ในประเทศไทย ส านักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่
ใด ให้จดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น  
มาตรา 11 ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์แห่งท้องที่ตามแบบที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามมาตรา 8  
ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดประกอบพาณิชยกิจภายหลังวันที่รัฐมนตรี ได้ประกาศตามมาตรา 8 ให้ยื่นค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจนั้น  
ก าหนดเวลาที่กล่าวในมาตรานี้ ถ้ารัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร ก็ให้มีอ านาจประกาศขยายเวลาต่อไปอีกได้  
มาตรา 12 การจดทะเบียนพาณิชย์นั้น ให้มีรายการดั่งต่อไปนี้  
(1) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และต าบลที่อยู่ของผู้ประกอบ พาณิชยกิจ  
(2) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ  
(3) ชนิดแห่งพาณิชยกิจ  
(4) จ านวนเงินทุนซึ่งน ามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจ า  
(5) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ สาขา โรงเก็บสินค้าและตัวแทนค้าต่าง  
(6) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ต าบลที่อยู่ และจ านวนทุนลงหุ้น ของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน และจ านวนเงินทุนของ
ห้างหุ้นส่วน  
(7) จ านวนเงินทุน จ านวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจ ากัด จ านวน และมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถืออยู่  
(8) วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย  
(9) วันขอจดทะเบียนพาณิชย์  
(10) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชื่อสัญชาติ และต าบลที่อยู่ ของผู้โอนพาณิชยกิจให้ วันที่ และเหตุที่ได้รับโอน  
มาตรา 13 การเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 12 ก็ดี การเลิกประกอบพาณิชยกิจโดยเหตุใด ๆ ก็ดี 
ให้ยื่นค าขอ จดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์แห่งท้องที่ ตามแบบที่ก าหนดใน กฎกระทรวง ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเปลี่ยนแปลงหรือเลิก  
มาตรา 14 เมื่อนายทะเบียนพาณิชย์ได้รับค าขอจดทะเบียน และ เห็นว่าค าขอนั้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง และประกาศซึ่งออก ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วก็ให้รับจดทะเบียนไว้ และให้ออกใบทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่ผู้
ขอ  
ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นค าขอรับใบแทน ใบทะเบียนพาณิชย์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่สูญหาย  



ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแทนใบทะเบียน พาณิชย์ไว้ ณ ส านักงานในที่เปิดเผยซึ่งอาจเห็น
ได้ง่าย  
มาตรา 15 เมื่อได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ จัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้ที่
หน้าส านักงานแห่งใหญ่ และ ส านักงานสาขา โดยเปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน  
ป้ายชื่อนี้ให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านได้ง่ายและชัดเจน และจะมีอักษร ต่างประเทศด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระท าบนแผ่น
ไม้ แผ่นโลหะ แผ่นกระจก ก าแพง หรือผนัง  
ชื่อในป้ายก็ดี ในเอกสารใด ๆ ก็ดี ต้องใช้ให้ตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ และถ้าเป็นส านักงานสาขา ต้องมีค าว่า "สาขา" ไว้
ด้วย  
มาตรา 16 ให้มีกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอ านาจ
หน้าที่พิจารณา และให้ ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ  ซึ่งกระท าการ
ฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระท า การทุจริตอ่ืนใดอย่างร้ายแรงในการประกอบพาณิชย
กิจ และให้มีอ านาจพิจารณา และให้ค าแนะน าในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ด้วย  
เมื่อรัฐมนตรีได้รับค าแนะน าของคณะกรรมการ ตามความในวรรคแรก รัฐมนตรีจะถอนใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสั่งให้รับ
จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ก็ได้ แล้วแต่กรณี  
ห้ามมิให้ผู้ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจต่อไป เว้นแต่รัฐมนตรีจะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่  
มาตรา 17 ให้นายทะเบียนพาณิชย์มีอ านาจออกค าสั่งเรียก ผู้ประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวนข้อความอันเกี่ยวกับการจด
ทะเบียน และใน ระหว่างเวลาท างานให้นายทะเบียนพาณิชย์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ เข้าไปท าการตรวจสอบใน
ส านักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพ่ือให้การ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องอ านวยความ
สะดวกแก่ นายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร  
มาตรา 18 ผู้ใดประสงค์จะตรวจดู หรือขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ คัดส าเนา และรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิที่จะท าได้ในเมื่อเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 3 
บทลงโทษ 
______ 

 
  
มาตรา 19 ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด  
(1) ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  
(2) แสดงรายการเท็จ หรือ  
(3) ไม่มาให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้ถ้อยค า หรือ ไม่ยอมให้นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสอบตาม มาตรา 17  
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และในกรณีตาม (1) อันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน
หนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 20 ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14 วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมาตรา 15 มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองร้อยบาท และในกรณีอันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน ยี่สิบ
บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 21 ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 วรรคสาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

______ 
 
 
 

มาตรา 22 การประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ จนกว่ารัฐมนตรี
จะได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาให้ยกเลิกการจดทะเบียนนั้น และเมื่อได้ประกาศยกเลิก การจดทะเบียนพาณิชย์ใน
ท้องที่ใดแล้ว ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถูกยกเลิก การจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้นยื่นค าขอจดทะเบียนใหม่ภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันประกาศ  

ก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นนั้น ถ้ารัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร ก็ให้มีอ านาจประกาศขยายเวลาต่อไปอีกได้ 
 
 

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป. พิบลูสงคราม 
นายกรัฐมนตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าธรรมเนียม 
 
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์       ครั้งละ 50 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ   ครั้งละ 20 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ   ครั้งละ 20 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทน   ฉบับละ 30 บาท 
5. ค่าธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง   ครั้งละ 20 บาท 
6. ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้
ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง      ฉบับละ 50 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พุทธศักราช 
2479 และพระราชบัญญัติทะเบียน พาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2490 ได้ประกาศใช้มานานแล้ว สมควรที่จะได้รับ การ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแก่กาลสมัย อาทิเช่น โอนหน้าที่การรับจด ทะเบียนพาณิชย์ในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน้าที่ของส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ในจังหวัดพระนคร ไปให้  จังหวัด
ด าเนินการรับจดทะเบียนต่อไป ตามนโยบายกระจายอ านาจของรัฐบาล  ไปยังจังหวัดท้องที่ เพ่ิมพาณิชยกิจที่จะต้องจด
ทะเบียนบางประเภท เช่น การรับจ้างท าของ การคลังสินค้า ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ทางสถิติและทราบ  หลักฐานของผู้
ประกอบพาณิชยกิจ เพ่ิมรายการจดทะเบียนเงินทุนของผู้ประกอบ พาณิชยกิจ  เพ่ือทราบฐานะการค้าของพ่อค้า แก้ไข
อัตราค่าปรับให้สูงขึ้น เพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย เพราะโทษปรับเดิมก าหนดไว้เป็นเวลานาน ร่วม 19 ปีแล้ว 
จ านวนค่าปรับเดิมจึงน้อยไปไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้กระท าผิด เกรงกลัว และเข็ดหลาบได้ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือได้ทราบสถิติและ
หลักฐานการ ประกอบพาณิชยกิจของพ่อค้าท่ีถูกต้องควรเชื่อถือได้ อันจะใช้เป็นประโยชน์ใน การส่งเสริมการพาณิชย์และ
การอุตสาหกรรม และการปรับปรุงขยายการ เศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์เสียใหม่ และยกเลิกพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  เดิมทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้ใหม่
โดยรวมเป็นฉบับเดียวกัน เพื่อให้พ่อค้า ประชาชนเข้าใจง่าย สะดวกแก่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
 


