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ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงให้การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจสอดคล้องกับ
การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๖) และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทยบัญ ญัติให้กระทําได้
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 ภายใต้ บัง คับ ของข้อ ๕ ให้ผู้ ประกอบพาณิช ยกิ จ ดัง ต่อ ไปนี้ ยกเว้น ผู้ ประกอบ
พาณิชยกิจที่เป็นห้างหุ้นส่ว นจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(๑) การทําโรงสีข้าว และการทําโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
(๒) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่ง
วันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่
๕๐๐ บาทขึ้นไป
(๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว
หรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาท ขึ้นไป
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(๔) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม
และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใด
มีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป
(๕) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่งโดยรถไฟ
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้
กู้ยืมเงิน การรับ แลกเปลี่ ย นหรือซื้อ ขายเงิน ตราต่างประเทศ การซื้อ หรือ ขายตั๋ว เงิน การธนาคาร
การโพยก๊วน การทําโรงรับจํานํา และการทําโรงแรม
ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
ห้า งหุ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย น ห้ างหุ้น ส่ว นจํา กัด บริษั ท จํ า กัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
หรื อ บริ ษัท มหาชนจํ า กั ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจํ า กัด ทุ ก ท้อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก รต้ อ ง
จดทะเบียนพาณิชย์
(๑) การขาย หรื อให้เ ช่า แผ่น ซีดี แถบบัน ทึก วีดิทั ศน์ แผ่ น วีดิ ทัศ น์ ดี วีดี หรือ แผ่ น
วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(๒) การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(๓) การซื้ อ ขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร โดยวิ ธี ก ารใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต
(๔) การบริการอินเทอร์เน็ต
(๕) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๖) การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(๗) การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์
ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(๘) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
(๙) การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(๑๐) การให้บริการเครื่องเล่มเกมส์
(๑๑) การให้บริการตู้เพลง
(๑๒) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
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ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบีย นพาณิชย์ต ามข้อ ๔ และข้อ ๕ ยื่น ขอ
จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล ที่สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะในท้องที่
นอกเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล
ถ้าสํานั กงานแห่งใหญ่ข องผู้ประกอบพาณิช ยกิ จตั้งอยู่ ในต่า งประเทศ และมาตั้งสํา นักงาน
สาขาเพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกิ จ ในประเทศไทย สํ า นั ก งานสาขาใหญ่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตท้ อ งที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ของสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ใดก็ให้จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่นั้น
ข้อ ๗ ให้ บ รรดาผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ ก่ อ นประกาศฉบั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
ถือเป็นผู้จดทะเบียนพาณิชย์ตามประกาศฉบับนี้แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
พรทิวา นาคาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

