
   
ข้อหารือเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

การจดทะเบียน
พาณิชย์ที่มผีู้
ประกอบ   
พาณิชยกิจหลาย
รายในบ้านเลขท่ี
เดียวกัน 

สํานักงานทะเบียนพาณิชย์
ได้รับจดทะเบียนพาณิชย์
ให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
จํานวน  12 ราย  โดยมี
สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน
บ้ า น เ ล ข ที่ เ ดี ย ว กั น  
นายทะ เ บี ยนส าม า ร ถ  
รับจดทะเบียนได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว  
มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กําหนดไว้ คือ 
ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สํานักงานใน
ที่เปิดเผยซึ่งอาจแลเห็นได้อ่าน และต้องจัดให้มี
ป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้ที่หน้า
สํานักงานแห่งใหญ่ ดังน้ัน ถ้าผู้ประกอบพาณิชย
กิจทั้ง 12 ราย สามารถดําเนินการดังกล่าวได้
โดยชัดแจ้งแล้ว ก็สามารถใช้สถานท่ีตั้งแห่ง
เดียวกันได้ อน่ึง การระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจใน
ใบทะเบียนพาณิชย์  อาจระบุรายละเอียดสินค้า
ที่ จํ าห น่ ายไ ว้ เ ป็นการ เฉพาะ เจาะจงก็ ได้
เช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พณ
0805.03/3171  
ลงวันที่ 28 
กันยายน 2547 
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เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

การประกอบ
หัตถกรรมหรือการ
อุตสาหกรรม /การ
รับเหมาก่อสร้าง 

แนวทางปฏิ บัติ การจด
ทะเบียนพาณิชย์กรณีผลิต
สินค้าและการรับจ้างทํา
ของ   

1. การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรม 
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ให้ผู้
ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 สินค้าที่ขายจะต้อง
เป็นสินค้าที่ ผลิตได้ จึง เ ป็นพาณิชยกิจที่
ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
ดังน้ัน การรับจ้างทําของจึงมิใช่เป็นการ
ประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมแต่
อย่างใด ส่วนการรับจ้างทําของที่จะถือเป็น
กิจการที่เป็นพาณิชยกิจน้ันรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์จะต้องออกประกาศก่อน  
ผู้ประกอบพาณิชยกิจจึงจะต้องจดทะเบียน 
แต่ขณะน้ียังไม่ได้ออกประกาศดังกล่าว 
ผู้ประกอบการจึงไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

2. ในกรณีท่ีพาณิชยกิจบางอย่าง เช่น การ
รับเหมาก่อสร้าง การรับจ้างแรงงานทั่วไป 
รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รับจ้างบรรทุก
ของโดยรถยนต์ รับจ้างซ่อมรถยนต์ ล้าง อัด 
ฉีด เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเคร่ือง และรับจ้างอื่นๆ 
ซึ่งเป็นการให้บริการและยังไม่ได้กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกาให้เป็นพาณิชยกิจ รวมทั้ง
ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นพาณิชยกิจต้องจด
ทะเบียนด้วยแล้ว ผู้ประกอบการดังกล่าวจึง
ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์เช่นเดียวกัน 

 
 
 
 

พณ 0805.03/   
2679 ลงวันที่ 4 
ตุลาคม 2547 
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                                                   ข้อหารือเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

เร่ือง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

การแต่งตั้ง        
นายทะเบียนพาณิชย์ 

 
 
 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นนาย
ทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ 

 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การแต่งตั้ง
สํ า นักงานทะเบียนพาณิชย์   แต่งตั้ งพนักงาน
เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2546  ลงวันที่ 19 ส.ค. 46  ข้อ 9(3) กําหนด  
*ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่
ระดับ 3 ข้ึนไปในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งใน 
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
ม.5  ได้ให้คํานิยามของข้าราชราชการบริหารส่วน
จังหวัดไว้ว่า  หมายถึง ข้าราชการ ท่ีปฏิบัติกิจของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือน และ
ตําแหน่งในงบประมาณที่องค์การบริหารจังหวัด
กําหนดข้ึน  ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน (ม.35)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พณ 0803.02/617 
   ลงวันที่ 14 มิถุนายน  
   2548 
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เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พิจารณาคุณสมบัติ
ผู้เสนอราคา 

    กรณีองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประกาศสอบราคา
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก 
(คสล.) จํานวน 4 โครงการ 
โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาตามประกาศสอบ
ราคาว่า “ผู้เสนอราคาต้อง
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่
สอบราคาจ้าง” แต่ผู้ เสนอ
ราคารายร้านอุดมทรัพ ย์
ก่อสร้าง ซึ่งได้จดทะเบียน
พาณิชย์ โดยกําหนดชนิด
แห่งพาณิชยกิจว่า “จําหน่าย
วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง ทุ ก ช นิ ด ” 
เท่าน้ัน และได้แนบหนังสือ
รับรองผลงานก่อสร้างมา
ประกอบด้วย กรณีดังกล่าว
จะถือว่าร้านอุดมทรัพย์เป็นผู้
มี คุณสมบัติตามประกาศ
สอบราคาจ้างดังกล่าวหรือไม ่ 

    ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) 
พ.ศ. 2551 ได้กําหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ตามข้อ 4(2) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ 
อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้น
ในวันหน่ึงวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท
ข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขาย มีค่า
รวมกันทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งพาณิชยกิจจําหน่าย
วัสดุก่อสร้างทุกชนิดเข้าข่ายต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ตามที่กําหนดไว้ สําหรับการประกอบ
กิจการรับจ้างทํางานน้ัน ไม่เป็นพาณิชยกิจท่ี
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พณ 0805/2423 
ลงวันที่ 29 กันยายน 
2551 
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เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

การจดทะเบียน
พาณิชย์ของ
วิสาหกิจชุมชน 

   ก ร ณี ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
พาณิชย์ประเภทนํ้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ ปิดสนิท ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน นํ้าดื่ม SML 
หมู่ 5 ทรายขาว ซึ่งได้จด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
ประเภทบุคคลธรรมดา ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนในการ
ดํ า เ นินงานตามโครงการ
พัฒนาศั กยภาพหมู่ บ้ าน /
ชุมชน  (SML) จากจั งห วัด
จันทบุรี ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตาม 
พระราช บัญญั ติ ท ะ เ บี ยน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 หรือไม่   

     ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 มาตรา 7 (4) มิให้ใช้บังคับแก่ พาณิชย
กิจของกระทรวง ทบวง กรม สําหรับกรณี
วิสาหกิจชุมชน นํ้าดื่ม SML หมู่ 5 ทรายขาว ซึ่ง
ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทบุคคล
ธรรมดา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ถึงแม้ว่าจะได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) จากจังหวัด
จันทบุรี ก็ไม่ถือเป็นพาณิชยกิจของกระทรวง 
ทบวง  กรม  ตามพระราชบัญญัติทะเ บียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 7 (4) และไม่มี
กฎหมายอ่ืนใดบัญญัติยกเ ว้นให้ ไม่ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ ดังน้ัน วิสาหกิจชุมชน นํ้าดื่ม 
SMLหมู่ 5 ทรายขาว ซึ่งมีลักษณะประกอบ
อุตสาหกรรมผลิตนํ้าดื่มบริโภคในภาชนะบรรจุท่ี
ปิดสนิท จึงต้องจดทะเบียนพาณิชย์  ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2551 ข้อ 4 (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พณ 0805/2679 
ลงวันที่ 20 ตลุาคม 
2551 
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เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

การขอคัดและ
รับรองสําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 
(แบบ พค.0403) 
และคําขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ 
(แบบ ทพ.) 

  การขอคัดและรับรองสําเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์  (แบบ 
พค .0403) และคําขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ของร้าน เภสัชกรทองหล่อ 3 
โ ด ย ไ ม่ มี ห นั ง สื อ ใ ห้ ค ว าม
ยินยอมจากเจ้าของกิจการ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนาย
ทะเบียนสามารถให้คัดหรือ
รับรองสําเนาเอกสารดังกล่าว
ได้หรือไม่ 

1. ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 มาตรา 18 ได้กําหนดว่า “ผู้ใด
ประสงค์จะตรวจดู หรือขอให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ คัดสําเนาและรับรองสําเนา
เอกสารเกี่ ยว กับการจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติน้ี มีสิทธิที่จะทําได้ ในเมื่อ
เ สี ย ค่ า ธ ร รม เ นี ยมต ามที่ กํ า หนด ใน
กฎกระทรวงแล้ว” ซึ่งคําว่า “ผู้ใด” ตาม
มาตราน้ี หมายถึง บุคคลทั่วไป หาก
ประสงค์จะตรวจดู ขอคัดสําเนาแลรับรอง
เอกสารที่เก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 
ก็สามารถกระทําได้เมื่อเสียค่าธรรมเนียม
ตามท่ีกําหนดไว้  โดยไม่ต้องมีหนังสือ
หนังสือมอบอํานาจ หรือหนังสือให้ความ
ยินยอมจากเจ้าของกิจการ 
   เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนตาม

มาตรา  18 ได้แ ก่  คําขอจดทะเบียน

พาณิชย์และเอกสารอ่ืนๆ ที่ย่ืนประกอบคํา

ขอจดทะเบียน สําหรับใบทะเบียนพาณิชย์ 

(แบบ พค .0403) เ ป็นเอกสารที่นาย

ทะเบียนพาณิชย์ออกให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน

พ า ณิ ช ย์  ต า ม ม า ต ร า  1 4  แ ห่ ง

พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ .

2499 ถึงแม้จะได้จัดทําต้นขั้วใบทะเบียน

พาณิชย์รวมไว้กับคําขอจดทะเบียน ต้นข้ัว

ดังกล่าวก็คงเป็นเอกสารที่นายทะเบียน

พณ0805.05/189  
ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2552 
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เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

จัดทําข้ึนและมิใช่เป็นเอกสารเก่ียวกับการ

จดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย

กิจ จึงไม่อาจคัดสําเนาและรับรองสําเนาได้ 

2. กรณีมีการขอคัดสําเนาและรับรองสําเนา 
เอกสารที่มิใช่ของตนเอง เช่น สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน 

ฯลฯ น้ัน หากเอกสารดังกล่าวได้ย่ืนพร้อม

คําขอจดทะเบียนพาณิชย์  ใ ห้ ถือเ ป็น

เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนตามมาตรา 

18 แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ.2499 สามารถคัดสําเนาและรับรอง

สําเนาเอกสารได้ ทั้งน้ี ให้นายทะเบียน

ประทับตราข้อความว่า “เอกสารน้ีมิใช่การ

รับรองสําเนาจากต้นฉบับ” ด้วยหมึกสีแดง

บนเอกสารดังกล่าวด้วย  

3. ในการยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือขอคัด
สําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนพาณิชย์น้ัน จะต้องใช้แบบ
บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 
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ข้อหารือเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

จําหน่ายซีด ีณ 
ตลาดนัด 

  ผู้ประกอบพาณิชยกิจขาย 
หรื อ ให้ เ ช่ า แผ่ นซี ดี  แถบ
บันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ 
ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวข้องกับ
การบันเทิง จําหน่ายสินค้า  
ณ ตลาดนัด มีลักษณะเป็น
การค้าเร่ กล่าวคือ มีการจัด
จําหน่ายเป็นครั้งคราว เช่น 
ทุ ก วั น พุ ธ  ทุ ก วั น อ าทิ ต ย์ 
สถานที่จําหน่ายไม่มีโรงเรือน 
หรื อสิ่ งปลู กสร้ า ง ท่ีมั่ นคง
แข็งแรง มีลักษณะเป็นแผง
ล อ ย  แ ล ะ ไ ม่ มี เ ล ข ที่ ตั้ ง
สํานักงานแห่งใหญ่ สามารถ
ดํ า เ นิ น ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
พาณิชย์ได้หรือไม่  

      ผู้ประกอบกิจการขาย หรือให้เช่าแผ่นซีด ี
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่น
วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการ
บันเทิง  ท่ีมีสถานประกอบการอยู่ในศูนย์การค้า
หรือภายในอาคารที่ เ ป็นแหล่งการค้า หรือ
ผู้ประกอบการท่ีจัดสินค้าไปขายหรือให้เช่านอก
สถานที่ตั้ ง เป็นประจํา ณ สถานที่ ใดๆ เช่น  
ตลาดนัด ไม่ถือว่าเป็นการค้าเร่ หรือแผงลอย 
โดยให้ถือว่าสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นเป็นสถานท่ี
ประกอบพาณิชยกิจ  และมีหน้าที่ ต้ องจด
ทะเบียนพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พณ 0805/0732    
ลงวันที่ 24 มนีาคม 
2552 
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ข้อหารือเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

วิธีการหรือข้ันตอน
ในการปรับและผูม้ี
อํานาจหน้าที่ใน
การปรับ กรณผีู้
ประกอบพาณิชย
กิจกระทําการฝ่า
ฝืนพระราชบัญญตัิ
ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 

  ตามพระราชบัญญัติทะเบียน 
พาณิชย์ พ.ศ. 2499มาตรา 
19-21 ได้บัญญัติให้ผู้ประกอบ 
พาณิชยกิจที่กระทําการฝ่าฝืน
กฎหมายดังกล่าวต้องระวาง
โทษปรับ แต่มิได้กําหนดวิธี
หรือข้ันตอนในการปรับและผู้
มีอํานาจหน้าที่ในการปรับไว้
แต่อย่างใด 

   ในการดําเนินคดีกับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่
กระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติทะเบียน
พ า ณิ ช ย์  พ . ศ . 2 4 9 9  น้ั น  เ น่ื อ ง จ า ก
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
ไม่ได้ให้อํานาจอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนายทะเบียน
พาณิชย์มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้ ดังน้ันการ
ดํา เ นินคดี กับผู้ที่ ฝ่ าฝืน  จึงต้องเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย
ให้รวบรวมข้อเท็จจริง แล้วร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พณ 0805/2082 
ลงวันที่ 4 กันยายน 
2552 
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ข้อหารือเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

ข้อหารือใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 

   ใ บ ท ะ เ บี ย น พ าณิ ช ย์ ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
ควนโดนน้ํามันพืช ถือเป็นนิติ
บุคคลหรือไม่ 

   ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มิได้เป็นการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พณ 0805/2205 
ลงวันที่ 18 กันยายน 
2552 
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ข้อหารือเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

การประกอบ
กิจการค้าไม่มหีลัก
แหล่งถาวร 

   ค่ายเพลงเล็กๆ ท่ีต้องการ
จําหน่ายสินค้าเองเพ่ือให้
เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง จะ
ย้ายท่ีจําหน่ายเคลื่อนที่ไป
เร่ือยๆ ไม่มีหลักแหล่งถาวร 
จะต้ อ งก ารจดทะ เ บี ยน
พาณิชย์หรือไม่ 

   กรณีที่ผู้ประกอบการขายเทป  ซีดี  ย้ายท่ี
จําหน่ายเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ไม่มีหลักแหล่งถาวร 
สถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจไม่มีสถานที่ตั้ง
เป็นประจําตําแหน่งแห่งที่จึงเป็นการค้าเร่ ไม่ต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 7(1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พณ 0805/2611    
ลงวันที่ 30 ตลุาคม 
2552 
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เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

เอกสาร
ประกอบการจด
ทะเบียนพาณิชย์ 

ในการจดทะเบียนพาณิชย์
นายทะเบียนพาณิชย์จะขอ
เอกสารเพิ่มเติมจากท่ีกําหนด
ไว้ได้หรือไม่ 

สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ได้ กําหนด
หลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์
ตามที่ปรากฏในเว็บไซด์  เ พ่ือให้สํานักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
สําหรับในกรณีที่นายทะเบียนพาณิชย์จะเรียก
เอกสารเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนด   ก็สามารถใช้
อํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 พิจารณาเฉพาะราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พณ 0805/0272    
ลงวันที่ 29 มกราคม 
2553 
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ข้อหารือเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

เร่ือง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

 หารือแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
ทะเบียนพาณชิย์  
กรณีการให้บรกิาร 

 
 
 
 

  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น
จังหวัดเพชรบุรี ขอหารือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ทะเบียนพาณิชย์ตามคู่มือ
การปฏิบัติงานสําหรับนาย
ท ะ เ บี ย นพ า ณิ ช ย์  แ ล ะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้อที่ 5  
พา ณิ ชยกิ จที่ ไ ม่ ต้ อ ง จด
ทะ เ บียนพาณิ ช ย์   มิ ไ ด้
กล่าวถึงการประกอบอาชีพ
การ ให้ ก ารบริ ก า ร  เ ช่ น  
ก า ร รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง  
การให้บริการซัก อบ รีด 
ฯลฯ ว่าสามารถจดทะเบียน
พาณิชย์ได้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกอบพาณิชยกิจการให้บริการท่ี
จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์  ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงพาณิช ย์  เ ร่ื อง  ให้ ผู้
ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2551 ดังน้ัน การประ 
กอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการซัก 
อบ  รีด ไม่อยู่ภายใต้ บังคับของประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว จึงไม่ต้องทะเบียน
พาณิชย์แต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พณ 0805.05/ 
3109  ลงวันท่ี 26 
สิงหาคม 2553   
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เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

การจดทะเบียน
พาณิชย์รับเหมา
ก่อสร้าง ตดิตั้งงาน
เหล็ก ระบบไฟฟ้า 

   การรับเหมาก่อสร้างและ
ติ ด ตั้ ง ง า น เ ห ล็ ก ทุ ก ช นิ ด 
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศ ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ 

    พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้
ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 เท่าน้ัน กรณีรับเหมา
ก่อสร้าง ติดตั้งงานเหล็ก ติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
เคร่ืองปรับอากาศ ไม่อยู่ภายใต้ บังคับของ
ประกาศกระทรวงดังกล่าว จึงไม่เป็นพาณิชยกิจ
ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พณ  0805.02/ 
 1515 ลงวันที่ 25   
 กรกฎาคม 2554 
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เร่ือง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

หน่วยงานของรัฐ  
มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
สามารถจดทะเบียน
พาณิชย์ได้หรือไม่ 
 
 

  สํานักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ (สกช.) มีรายได้
จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่ เกี่ยว 
ข้อง กับการส่ ง เสริมและ
พัฒนาเกษตรกรรม เงินหรือ 
ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้รวมทั้ง
ดอกผล และรายได้ อ่ืน ๆ  
สกช . จะต้องจดทะเบียน
พ า ณิ ช ย์ ต า ม  พ . ร . บ .
ทะ เ บี ยนพาณิ ช ย์  พ .ศ . 
2499 หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.)  เป็น
หน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และ  
มีรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินช่วยเหลือ
จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่เก่ียวข้องกับ
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม เงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้รวมท้ังดอกผล และรายได ้ 
อ่ืน ๆ  
      โดยวิธีการและที่มาของรายได้ของ สกช. 
ไม่ได้มาจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ
ในทางธุรกิจ  หรือเป็นการประกอบวิชาชีพ เพ่ือ
ประโยชน์เชิงธุรกิจ   ดังน้ัน  สกช. จึงไม่ถือเป็น 
ผู้ประกอบ พาณิชยกิจตามมาตรา 5(4)  แห่ง 
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พณ 0805/2018   
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ข้อหารือเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

แนวทางและวิธี
ปฏิบัติในการจด
ทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

  กรุงเทพมหานคร ขอหารือ
แนวทางและวิธีปฏิบัติในการ
รั บ จ ด ท ะ เ บี ย น พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีซื้อขาย
หรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ที่มีรายละเอียด
เว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 

   กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจประสงค์จะย่ืนขอ
จดทะเบียนพาณิชยกิจดังกล่าวข้างต้น โดยระบุ
รายละเอียดเว็บไซต์ที่ใช้ในการประกอบพาณิชย
กิจ เป็นภาษาต่างประเทศ นายทะเบียนสามารถ
รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย
กิจดังกล่าวได้ตามปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พณ 08005.02/ 
  2212  ลงวันที่ 5  
  ตุลาคม 2555 
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เร่ือง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

   การแจ้งย้ายสถาน  
ที่ประกอบการในเขต
เดียวกัน และแจ้ง
ย้ายเปลี่ยนชั้น หรือ
ห้องทําการอยู่ภายใน
อาคารเดียวกัน     

 

    ก ร ม เ จ้ า ท่ า  ไ ด้ ข อ
หารือ ประเด็นการแจ้ง
ย้ายสถานประกอบการ 
กรณีบริษัทแจ้งย้ายสถาน
ประกอบการภายในเขต
เดียวกัน  และแจ้ง ย้าย
เปลี่ยนชั้นหรือห้องทําการ
ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ น อ า ค า ร
เดียวกัน 
 

1. ผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ือง ที่จดทะเบียน
จัดตั้งในรูปของนิติบุคคล ย่อมได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์  ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) 
เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 
11)  พ.ศ. 2553 ข้อ 4 และข้อ 5  

2. การระบุสถานที่ตั้งของนิติบุคคลในการจด
ทะเบียนนิติบุคคลเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 
1148 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
ซึ่งกําหนดให้บริษัทจํากัดต้องมีสํานักงานบอก
ทะเบียนไว้แห่งหน่ึงซึ่งธุรการติดต่อและคํา
บอกกล่าวทั้งปวงจะส่งถึงบริษัทได้ ณ ที่น้ัน 
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของ
บริษัท บริษัทต้องนําความมาจดทะเบียน หาก
ฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
กําหนดความผิดเกี่ ยว กับห้างหุ้ นส่ วนจด
ทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริ ษัทจํากัด 
สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499  มาตรา 14 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ พณ 0803/583   
ลงวันที่ 22 มนีาคม
2556 
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เรื่อง 
 

ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

การจดทะเบียน
พาณิชย์ของ
โรงเรียนของรัฐ 

  โรงเรียนในส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษา ขอจด
ทะ เ บี ย นพ า ณิ ช ย์ ใ น ก า ร
ประกอบพาณิ ชยกิ จผลิ ต  
นํ้ าดื่ ม เ พ่ื อ จํ าห น่ าย ให้ แ ก่
ชุมชนและท้องตลาดทั่วไป 
สามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ 

  โรงเรียนในส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษา
ถือเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
ไม่อยู่ภายในบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 7 (4) จึงไม่ต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พณ0806.07/817  
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม  
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เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

การจัดเก็บคําขอ
ทะเบียนพาณิชย์ 
 
 
 
 

  1.  สํานักงานเทศบาล
พิษณุโลก จะสามารถ
ทําลายเอกสารได้หรือไม่ 
หลังจากได้จัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตเรียบร้อย
แล้ว  
   2 .  ก ร ณี ก า ร จ ด
ทะเบียน เปลี่ยนแปลง
ที่ ตั้ ง สํ า นักงานไปอ ยู่
นอกเขตยังต้องจัดส่ง
แฟ้มเอกสารไปให้กับ
สํานักทะเบียนท้องถิ่น
อ่ืนอยู่หรือไม่  

    1. เอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ไม่
สามารถทําลายต้นฉบับได้  แม้ว่าจะเก็บไว้ในรูป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตาม  เน่ืองจากเป็น
เอกสารที่นายทะเบียนต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือให้
ประชาชนตรวจดู  ขอคัดสําเนา  ประกอบกับไม่มี
กฎหมายฉบับใดให้อํานาจในการทําลายเอกสาร
ต้นฉบับ  และเอกสารที่ จัดเก็บไว้ในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีกฎหมายกําหนดรับรอง
สถานะให้มีฐานะเทียบเท่าเอกสารต้นฉบับแต่
อย่างใด  ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารของ
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามมาตรา 1020 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เรื่องเสร็จที่ 
163/2548)   

     2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงาน
ไปอยู่นอกเขต  ยังต้องจัดส่งแฟ้มเอกสารไปให้กับ
สํ า นักงานทะเบียนท้องถิ่น น้ัน  ๆ  เ น่ืองจาก
กฎหมายกําหนดให้นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ 
เพ่ือให้ประชาชนตรวจดูและขอคัดสําเนา  ดังน้ัน 
เอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนจึงยังต้องเก็บ
รักษาไว้ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ที่ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่   
 
 
 
 
 
 

พณ 0806.07/ 966  
ลงวันที่ 23 กันยายน 
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เร่ือง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

การจดทะเบียน
พาณิชย์ประกอบ
พาณิชยกิจจําหน่าย
ดอกไม้เพลิง 
 
 
 

 
 
 

1. การขอจดทะเบียน
พาณิชย์ เพ่ือจําหน่าย
ดอกไม้ เพลิ ง  จะต้อง
ได้ รับ ใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนท้องที่ก่อน
แล้วนําใบอนุญาตน้ันมา
ขอจดทะเบียนพาณิชย์
ได้  หรือ 
2. จดทะเบียนพาณิชย์
เ พ่ือ จําหน่ายดอกไม้
เพลิงก่อน แล้วจึงขอ
ใบอนุญ าตจ ากนาย
ทะเบียนท้องท่ี  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ได้
กําหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจย่ืนขอจดทะเบียน
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ  
ดังน้ัน ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องประกอบการค้า
แล้วจึงย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด  สําหรับในกรณีของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจประกอบกิจการค้าดอกไม้ เพลิงที่มี
กฎหมายควบคุมไว้โดยเฉพาะ ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
จะต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้ถูกต้อง
ตามท่ีพระราชบัญญัติอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธ พ.ศ. 
2490 กําหนดไว้ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พณ  0806.07/  
9448 ลงวันที่ 
21 ตุลาคม 
2556 
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เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

แนวทางและวิธีปฏิบัติ 
การขอจดทะเบียน
พาณิชย์ 

1. ที่ต้ังสํานักงาน
ใหญ่ 
2. การซ้ือขายสนิค้า
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทางช่อง Social 
network  เช่น    
facebook  line  
instagram 

 
 
 
 
 
 
 

1 .  ที่ ตั้ ง สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ่  มี
ลักษณะแบ่งเช่าเป็นห้อง ๆ มี
เลขที่ห้อง แต่ไม่มีทะเบียนบ้าน 
สามารถรับจดทะเบียนได้หรือไม่ 
2. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ช่องทาง  
Social Network  เช่น Facebook 
ห รื อ  Line ถื อ เ ป็ นพ าณิ ช ย
กิ จการ   ซ้ื อขายสินค้ าห รือ
บริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หรือไม่ และต้องจดทะเบียน
พาณิชย์หรือไม่ 
  

  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสถานประกอบการมี
ลักษณะเป็นการแบ่งเช่าเป็นห้อง ๆ มีเลขที่ห้อง และ
เปิดกิจการขายตลอดทุกวัน  แม้ไม่มีทะเบียนบ้าน
หรือเลขที่บ้าน หากระบุรายละเอียด เช่น อาคาร 
ห้องเลขที่ และเปิดบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจนเพียง
พอที่จะติดต่อได้ ในคําขอจดทะเบียน  ก็สามารถจด
ทะเบียนได้โดยแนบสัญญาเช่า สัญญา หรือเอกสาร
สิทธิ เป็นเอกสารประกอบในการจดทะเบียนพาณิชย์
ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499   
  2.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจขายสินค้าหรือบริการผ่าน
ทาง Social Network เช่น Facebook instagram   
Line  เป็นต้น เป็นการขายโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จึงต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ให้ผู้
ประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนพาณิช ย์   
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 แต่ทั้งน้ี ต้อขายเป็นอาชีพ
ปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พณ 0806/ 
2313  ลงวันที่ 
14 พฤศจิกายน 
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เร่ือง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

   แนวทางและวิธี
ปฏิบัติ  การขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ ก่อน
การประกอบการ เพ่ือ
นําไปเป็นหลักฐานย่ืน
ขอใบอนุญาตกับ
หน่วยงาน      อ่ืน ๆ  
 
  

  กรณียังไม่ได้ประกอบ 
การ แต่ผู้ประกอบการ
มาขอยื่ นจดทะเ บียน
พาณิชย์  เพ่ือนําไปเป็น
ห ลั ก ฐ า น ก า ร ย่ื น ข อ
ใบอนุญาตกับหน่วยงาน
อ่ืน เช่น   
1 .  ผู้ รับ จ้ างขนส่ งมา  
ย่ื น ขอจดทะ เ บี ยน
พาณิชย์เพ่ือนําไปเป็น 
หลักฐานกับสํานักงาน
ขนส่ง    

 2. ผู้ประกอบการมาย่ืน 
   จดทะเบียนพาณิชย์  
   เพ่ือนําไปเป็นหลักฐาน 
   ขออนุญาตกับสํานักงาน 
   วัฒนธรรม 
 3. การอนุญาต อย. เป็น 

ผู้ผลิต หรือจําหน่าย
อ า ห า ร แ ล ะ ย า กั บ
สํานักงาน สาธารณสุข  
(อย.)   

 

1 .การ รับจ้ า งขนส่ ง  การจดทะเ บียนพาณิช ย์  
การขนส่งภายใต้ประกาศกระทรวงพาณิชย์  
เร่ือง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน
พาณิช ย์  (ฉบับที่  11) พ .ศ .  2553 ไม่ ได้
กําหนดให้กิจการรับจ้างขนส่งทั่วไปจดทะเบียน
พาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 

2. การขออนุญาตเปิดร้านคาราโอเกะ โดยผู้จะ
ประกอบการต้องมาย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
เพ่ือนําไปประกอบการขออนุญาตในการเปิดร้าน
คาราโอเกะ  ซึ่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 11)   พ.ศ. 2553 ข้อ 4 (4) ใน
กรณีน้ี ผู้ประกอบการจะเปิดร้านคาราโอเกะ หาก
มีอุปกรณ์ตู้คาราโอเกะพร้อมให้บริการ สามารถ
จดทะเบียนพาณิชย์ได้  

3. การขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยผู้จะ
ประกอบการต้องมาย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือ
นําไปประกอบการขออนุญาตกับหน่วยงาน อย. 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เ ร่ืองให้     
ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์     
(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 ข้อ 4 (2) และ (4) 
ดังน้ัน หากผู้ประกอบการมีสินค้าไว้เพ่ือขายรวม
จํานวน 500 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าที่ผลิตได้ใน
วันหนึ่งวันใดมีสินค้ามูลค่ารวมตั้งแต่ 500 บาท
ข้ึนไป สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้          

พณ 0806.07/ 
1285 ลงวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


