


สารบัญ 

๑. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (รวมล่าสุด) 

๒. พระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

๔. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

๕. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๖. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียน พาณิชย์ 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๘. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๙. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๐. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย์ 



พระราชบัญญัติ 
ทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 

เป็นปีที่ ๑๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

(๒) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 

(๓) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ี และก าหนด
กิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒] 

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ
นายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒]

[ดปูระกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓]

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

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัติน้ี

กลับหน้าสารบัญ
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(๑) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) “นายทะเบียนพาณิชย์” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็นผู้มีหน้าที่รับ

จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๔) “ผู้ประกอบพาณิชยกิจ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบพาณิชยกิจเป็น
อาชีพปกติ และให้หมายความรวมทั้งผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จ ากัดความรับผิด กรรมการ หรือผู้จัดการด้วย 

(๕) “ส านักงาน” หมายความว่า สถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจเป็นปกติ 
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ

นายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒]

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓] 

มาตรา ๖  ให้ถือกิจการดังต่อไปน้ีเป็นพาณิชยกิจตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติน้ี 

(๑) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน 

(๒) การให้เช่า การให้เช่าซื้อ 

(๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง 
(๔) การขนส่ง 
(๕) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม 

(๖) การรับจ้างท าของ 
(๗) การให้กู้ยืมเงิน การรับจ าน า การรับจ านอง 
(๘) การคลังสินค้า 

(๙) การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การ
เครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน 

(๑๐) การรับประกันภัย 

(๑๑) กิจการอ่ืนซึ่งก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

[ดพูระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๗  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(๑) การค้าเร่ การค้าแผงลอย 

(๒) พาณิชยกิจเพ่ือการบ ารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 

(๓) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 

(๔) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 

(๕) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
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(๖) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที ่๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์] 

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที ่๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙] 

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓] 

หมวด ๒ 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 

 มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดเป็นคร้ังคราวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า พาณิชยกิจ
ใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ ในท้องที่ใด ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

มาตรา ๙๑  ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์มีหน้าที่
ก ากับดูแลการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให้กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส านักงานทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือรับ
จดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตน 

ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีความพร้อมเป็นส านักงานทะเบียน
พาณิชย์เพ่ือรับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตนได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการน้ีให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยังคงมีอ านาจรับจดทะเบียนพาณิชย์เฉพาะในท้องที่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจบางประเภท ให้รัฐมนตรี
มีอ านาจก าหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นส านักงานทะเบียนพาณิชย์ เพื่อรับจดทะเบียนพาณิชยกิจตามประเภท
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ดปูระกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ
นายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒]

[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓] 

มาตรา ๑๐  การจดทะเบียนน้ัน ผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในท้องที่ใด ให้จดทะเบียน 
ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่น้ัน 

ถ้าส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย ส านักงานสาขา
ใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ใด ให้จดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่น้ัน 

๑ มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียนพาณิชยกิจประเภทใด ให้
ผู้ประกอบพาณิชยกิจประเภทดังกล่าวจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในท้องที่ที่
ส านักงานแห่งใหญ่หรือส านักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี๒ 

มาตรา ๑๑  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์แห่ง
ท้องที่ตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามมาตรา ๘ 

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

ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดประกอบพาณิชยกิจภายหลังวันที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามมาตรา ๘ ให้ยื่น
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เร่ิมประกอบพาณิชยกิจน้ัน 

ก าหนดเวลาที่กล่าวในมาตราน้ี ถ้ารัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรก็ให้มีอ านาจประกาศขยายเวลาต่อไปอีกได้ 

มาตรา ๑๒  การจดทะเบียนพาณิชย์น้ัน ให้มีรายการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และต าบลที่อยู่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

(๒) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 

(๓) ชนิดแห่งพาณิชยกิจ 

(๔) จ านวนเงินทุนซึ่งน ามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจ า 

(๕) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ สาขา โรงเก็บสินค้า และตัวแทนค้าต่าง 
(๖) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ต าบลที่อยู่ และจ านวนทุนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน และ

จ านวนเงินทุนของห้างหุ้นส่วน 

(๗) จ านวนเงินทุน จ านวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจ ากัด จ านวน และมูลค่าหุ้ นที่บุคคลแต่ละ
สัญชาติถืออยู่ 

(๘) วันที่เร่ิมต้นประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย 

(๙) วันขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
(๑๐) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชื่อ สัญชาติ และต าบลที่อยู่ของผู้โอนพาณิชยกิจให้ วันที่ และ

เหตุที่ได้รับโอน 

มาตรา ๑๓  การเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๑๒ ก็ดี การเลิกประกอบพาณิชยกิจ
โดยเหตุใด ๆ ก็ดี ให้ยื่นค าขอจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์แห่งท้องที่ตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงหรือเลิก 

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

๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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มาตรา ๑๔  เมื่อนายทะเบียนพาณิชย์ได้รับค าขอจดทะเบียน และเห็นว่าค าขอน้ันถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง และประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ีแล้ว ก็ให้รับจดทะเบียนไว้และให้ออกใบทะเบียนพาณิชย์
ให้แก่ผู้ขอ 

ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นค าขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่สูญหาย 

ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ ส านักงานในที่
เปิดเผยซึ่งอาจเห็นได้ง่าย 

 มาตรา ๑๕  เมื่อได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบ
พาณิชยกิจไว้ที่หน้าส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขาโดยเปิดเผย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน 

ป้ายชื่อน้ีให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านได้ง่ายและชัดเจน และจะมีอักษรต่างประเทศด้วยก็ได้  ทั้งน้ี ไม่ว่า
จะกระท าบนแผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นกระจก ก าแพง หรือผนัง 

ชื่อในป้ายก็ดี ในเอกสารใด ๆ ก็ดี ต้องใช้ให้ตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ และถ้าเป็นส านักงานสาขา ต้อง
มีค าว่า “สาขา” ไว้ด้วย 

 มาตรา ๑๖  ให้มีกรรมการขึ้นคณะหน่ึง มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง มีอ านาจหน้าที่พิจารณาและให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระท าการทุจริตอ่ืนใดอย่างร้ายแรงใน
การประกอบพาณิชยกิจ และให้มีอ านาจพิจารณาและให้ค าแนะน าในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ด้วย 

[ดูประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ] 

เมื่อรัฐมนตรีได้รับค าแนะน าของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก รัฐมนตรีจะถอนใบทะเบียน
พาณิชย์ หรือสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ก็ได้ แล้วแต่กรณี 

ห้ามมิให้ผู้ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจต่อไป เว้นแต่รัฐมนตรีจะสั่งให้รับจดทะเบียน
พาณิชย์ใหม่ 

มาตรา ๑๗  ให้นายทะเบียนพาณิชย์มีอ านาจออกค าสั่งเรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวนข้อความ
อันเก่ียวกับการจดทะเบียน และในระหว่างเวลาท างานให้นายทะเบียนพาณิชย์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้า
ไปท าการตรวจสอบในส านักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพ่ือให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

มาตรา ๑๘  ผู้ใดประสงค์จะตรวจดู หรือขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสาร
เก่ียวกับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี มีสิทธิที่จะท าได้ในเมื่อเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว 
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หมวด ๓ 

บทลงโทษ 

มาตรา ๑๙  ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด 

(๑) ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) แสดงรายการเท็จ หรือ 

(๓) ไม่มาให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมให้นายทะเบียนพาณิชย์หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตามมาตรา ๑๗ 

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และในกรณีตาม (๑) อันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน 
ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๐  ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือ
มาตรา ๑๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และในกรณีอันเป็นความผิดต่อเน่ืองกัน ให้ปรับอีกวัน
ละไม่เกินยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๒๑  ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคสาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

หมวด ๔ 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๒๒  การประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้เป็นอัน
ใช้ได้ จนกว่ารัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ยกเลิกการจดทะเบียนน้ัน และเมื่อได้ประกาศยกเลิกการ
จดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ใดแล้ว ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถูกยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่น้ันยื่น
ค าขอจดทะเบียนใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นน้ัน ถ้ารัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร ก็ให้มีอ านาจประกาศขยายเวลาต่อไปอีกได้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค่าธรรมเนียม 

เลขที่ รายการ บาท 

๕๐ 

คร้ังละ ๒๐ 

๒๐ 

ฉบับละ ๓๐ 

๑ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
๒ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 

๓ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

๔ ค่าธรรมเนียม ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 
๕ ค่าธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจราย

คร้ังละ ๒๐ 
หน่ึง 

๖ ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารเก่ียวกับการจด
ทะเบียนพาณิชย์ ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหน่ึง 

ฉบับละ ๓๐ 



Àπâ“ 10

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Úˆ  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ¯ °

æ√–√“™°ƒ…Æ’°“
°”Àπ¥°‘®°“√‡ªìπæ“≥‘™¬°‘®

æ.». ÚıÙˆ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Òˆ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙˆ

‡ªìπªï∑’Ë ı¯ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥°‘®°“√„Àâ‡ªìπæ“≥‘™¬°‘®µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑–‡∫’¬πæ“≥‘™¬å

æ.». ÚÙ˘˘

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·≈–¡“µ√“ ˆ (ÒÒ)

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑–‡∫’¬πæ“≥‘™¬å æ.». ÚÙ˘˘ Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫

°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Û˘ ·≈–¡“µ√“ ı

¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¢÷Èπ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™°ƒ…Æ’°“°”Àπ¥°‘®°“√‡ªìπæ“≥‘™¬°‘® æ.». ÚıÙˆé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û °”Àπ¥„Àâ°‘®°“√µàÕ‰ªπ’È‡ªìπæ“≥‘™¬°‘®µ“¡§«“¡À¡“¬·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑–‡∫’¬π

æ“≥‘™¬å æ.». ÚÙ˘˘

กลับหนาสารบัญ
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(Ò) °“√„Àâ∫√‘°“√‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡æ◊ËÕ„™âÕ‘π‡µÕ√å‡πÁµ

(Ú) °“√„Àâ∫√‘°“√øíß‡æ≈ß·≈–√âÕß‡æ≈ß‚¥¬§“√“‚Õ‡°–

(Û) °“√„Àâ∫√‘°“√‡§√◊ËÕß‡≈àπ‡°¡ å

(Ù) °“√„Àâ∫√‘°“√µŸâ‡æ≈ß

¡“µ√“ Ù „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥„ÀâºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√
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กลับหนาสารบัญ











กลับหนาสารบัญ





หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เรื่อง  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย ์

(ฉบับที่  ๑๑) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงให้การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจสอดคล้องกับ
การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  (๖)  และมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๔๙๙  
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้   
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้อง  
จดทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน

พาณิชย์  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔ ภายใต้บังคับของข้อ  ๕  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้  ยกเว้นผู้ประกอบ
พาณิชยกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

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

วันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่  ๒๐  บาทขึ้นไป  หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งส้ินเป็นเงินตั้งแต่  
๕๐๐  บาทขึ้นไป 

(๓) การเป็นนายหน้าหรอืตัวแทนค้าต่าง  ซ่ึงทําการเก่ียวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ  อย่างเดียว
หรือหลายอย่างก็ตาม  และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่  ๒๐  บาท  ขึ้นไป 

กลับหนาสารบัญ



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ  อย่างเดียว  หรือหลายอย่างก็ตาม  
และขายสินค้าที่ผลิตได้มีคา่รวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่  ๒๐  บาทขึ้นไป  หรือในวันหนึ่งวันใด
มีสินค้าที่ผลิตได้มีคา่รวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่  ๕๐๐  บาทขึ้นไป 

(๕) การขนส่งทางทะเล  การขนส่งโดยเรือกลไฟ  หรือเรือยนต์ประจําทาง  การขนส่งโดยรถไฟ  

การขนส่งโดยรถราง  การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง  การขายทอดตลาด  การรับซ้ือขายที่ดิน  การให้
กู้ยืมเงิน  การรับแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  การซ้ือหรือขายตั๋วเงิน  การธนาคาร   
การโพยก๊วน  การทําโรงรับจํานํา  และการทําโรงแรม 

ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ  

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้อง   
จดทะเบียนพาณิชย์ 

(๑) การขาย  หรือให้เช่า  แผ่นซีดี  แถบบันทึก  วีดิทัศน์  แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี  หรือแผ่น   
วีดิทศัน์ระบบดิจิทัล  เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 

(๒) การขายอัญมณี  หรือเครื่องประดับซ่ึงประดับด้วยอัญมณี 
(๓) การซ้ือขายสินค้าหรือบริการ  โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
(๔) การบริการอินเทอร์เน็ต 
(๕) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(๖) การบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ  โดยวิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

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

ระบบดิจิทัล  เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 
(๘) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 
(๙) การให้บริการฟังเพลง  และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

(๑๐) การให้บริการเครื่องเล่มเกมส์ 
(๑๑) การให้บริการตู้เพลง 
(๑๒) โรงงานแปรสภาพ  แกะสลัก  และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง  การค้าปลีก  การค้าส่งงาช้าง  

และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ยื่นขอ 
จดทะเบียนพาณิชย์  ณ  สํานักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนตําบล  ที่สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่  หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะในท้องที่
นอกเขตเทศบาลและองค์การบรหิารส่วนตําบล   

ถ้าสํานักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งอยู่ในต่างประเทศ  และมาตั้งสํานักงาน 
สาขาเพื่อประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย  สํานักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบ 
ของสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ใดก็ให้จดทะเบียนพาณิชย์  ณ  สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่นั้น 

ข้อ ๗ ให้บรรดาผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ   
ถือเป็นผู้จดทะเบียนพาณิชย์ตามประกาศฉบับนี้แล้ว 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
พรทิวา  นาคาศัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เรื่อง  การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์  แต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย ์

(ฉบับที่  ๑๐) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ.  ๒๔๙๙  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

อยู่ก่อนและในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  เป็นสํานักงานทะเบียนพาณิชย์  มีอํานาจหน้าที่รับจดทะเบียน
พาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาล  และองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลนั้น  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลให้เทศบาลใหม่ 
เป็นสํานักงานทะเบียนพาณิชย์  มีอํานาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาลนั้น 

ข้อ ๔ แต่งตั้งพนกังานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 
(๑) ให้พนักงานเทศบาลตั้งแต่ระดับ  ๓  ขึ้นไปซ่ึงนายกเทศมนตรีเทศบาลมอบหมาย 

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ.  ๒๔๙๙  ภายในเขตอํานาจหน้าที่ของเทศบาลนั้น 

(๒) ให้พนักงานส่วนตําบลตั้งแต่ระดับ  ๓  ขึ้นไปซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ.  ๒๔๙๙  ภายในเขตอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
พรทิวา  นาคาศัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

กลับหนาสารบัญ



หนา   ๕๘ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย 
เรื่อง  การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย 

แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย 
(ฉบับท่ี  ๙)   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔   มาตรา   ๕  และมาตรา   ๙   แหงพระราชบัญญัติ 

ทะเบียนพาณิชย  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  (ฉบับท่ี  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๔๙  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย  แตงต้ังพนักงาน
เจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย  (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๒) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  
(ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๒ ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา   เปนสํานักงานทะเบียนพาณิชย   มีอํานาจหนาท่ี 

รับจดทะเบียนพาณิชยเฉพาะพาณิชยกิจท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

ขอ ๓ แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี  และนายทะเบียนพาณิชย 
(๑) ใหผูอํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจ  ผูอํานวยการสํานักบริการขอมูลธุรกิจ  ผูอํานวยการ

สํานักกฎหมายและคดี  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบธุรกิจ  และขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไมนอยกวา  ๕  ป  และระดับชํานาญงานขึ้นไป  ประเภทวิชาการตั้งแต
ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ในสังกัดสํานักทะเบียนธุรกิจ  สํานักบริการขอมูลธุรกิจ  สํานักกฎหมายและคดี
และสํานักตรวจสอบธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ท่ัวราชอาณาจักร 

(๒) ใหขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไมนอยกวา  
๕  ป  และระดับชํานาญงานขึ้นไป  ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ในสังกัดสํานักงาน

กลับหนาสารบัญ



 หนา   ๕๙ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด  เปนพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย  เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ในเขตทองท่ีจังหวัดนั้น    

(๓) ในกรณีท่ีไมมีขาราชการพลเรือนสามัญ  ตาม  (๒)  หรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได  ใหขาราชการพลเรือนสามัญตามลําดับตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย  
คือ  พาณิชยจังหวัด  หรือผูรักษาราชการแทนพาณิชยจังหวัด  สําหรับกรณีท่ีพาณิชยจังหวัดไมอยูหรือ 

ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  หรือขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป   

ในสังกัดสํานักงานพาณิชยจังหวัดเรียงตามลําดับอาวุโส  สําหรับกรณีท่ีไมมีผูรักษาราชการแทนพาณิชยจังหวัด
หรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

(๔) ใหขาราชการกรุงเทพมหานครตั้งแตระดับ  ๓  ขึ้นไปซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย  พนักงานเมืองพัทยาตั้งแตระดับ  ๓  ขึ้นไปซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย  และขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดต้ังแตระดับ  ๓  ขึ้นไปซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นมอบหมาย 
เปนพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  
พ.ศ.  ๒๔๙๙  ภายในเขตอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร  องคการบริหารสวนจังหวัด  หรือเมืองพัทยา
แลวแตกรณี 

ท้ังนี้  ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พรทิวา  นาคาศัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 



หนา   ๒๕ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย 
เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย 

  (ฉบับที่  ๘) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔  แหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  พ.ศ.  ๒๔๙๙   

อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ  และเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ 
และนายทะเบียนพาณิชย  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๓ แตงต้ังใหผูอาํนวยการสํานักอนุรักษสัตวปา  ผูอาํนวยการสํานักปองกัน  ปราบปราม  

และควบคุมไฟปา  และผูอํานวยการกองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญา  กรมอุทยาน
แหงชาติ  สัตวปาและพันธุพืช  เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  เพื่อปฏิบัติงานในเขต
ทองที่กรุงเทพมหานคร   

ขอ ๔ แตงต้ังใหผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑  ถึง  ๑๖  ผูอํานวยการสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑  สาขาสระบุรี  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๓  สาขาเพชรบุรี  
ผูอาํนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๖  สาขาปตตานี  ผูอาํนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑๓  

สาขาลําปาง  และผูอาํนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑๖  สาขาแมสะเรียง  กรมอุทยานแหงชาติ  

สัตวปาและพันธุพืช  เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  เพื่อปฏิบัติงานในเขตทองที่ 
ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษนั้น 

ขอ ๕ แตงต้ังใหขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ 
ข้ึนไป  ในสังกัดสํานักอนุรักษสัตวปา  สํานักปองกัน  ปราบปราม  และควบคุมไฟปา  และกองคุมครอง
พนัธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญา  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปาและพันธุพืช  เปนพนักงานเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติงานในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร 

กลับหนาสารบัญ



 หนา   ๒๖ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๖ แตงต้ังใหขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ   
ข้ึนไป  ในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑  ถึง  ๑๖  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑  สาขาสระบุรี  
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๓  สาขาเพชรบุรี  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๖  สาขาปตตานี  สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑๓  สาขาลําปาง  และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑๖  สาขาแมสะเรียง   
กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปาและพันธุพืช  เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานในเขตทองที่ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษนั้น   

ขอ ๗ ใหพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชยตามขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖  

มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  พ.ศ.  ๒๔๙๙  เฉพาะกรณี 
ที่ผูประกอบพาณิชยกิจเปนโรงงานแปรสภาพ  แกะสลัก  และการทําหัตถกรรมจากงาชาง  การคาปลีก  

การคาสง  งาชางและผลิตภัณฑจากงาชาง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พรทิวา  นาคาศัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 



กลับหนาสารบัญ



กลับหนาสารบัญ
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