ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
เรื อง ให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์
(ฉบับที ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งให้การยืนจดทะเบียนพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสอดคล้องกับการ
ถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๗ (๖) และมาตรา ๘ แห่ งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเป็ นพระราชบัญญัติทีมี
บทบัญญัติบางประการเกียวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึงมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๓ และมาตรา
๔๓ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทยบัญ ญัติ ให้ก ระทําได้ โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมาย
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์จึงออกประกาศไว้ ดังนี
ข้อ ๑ ประกาศนี เรี ยกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง ให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิจต้องจดทะเบีย น
พาณิ ชย์ (ฉบับที ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื อง ให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับ
ที ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ภายใต้บงั คับของข้อ ๕ ให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิจดังต่อไปนี ยกเว้นผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจทีเป็ น
ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บริ ษทั จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด ทุกท้องทีทัวราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์
(๑) การทําโรงสีขา้ ว และการทําโรงเลือยทีใช้เครื องจักร
(๒) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรื อหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทังสินในวันหนึงวันใด
ขายได้เป็ นเงินตังแต่ ๒๐ บาทขึนไป หรื อมีสินค้าดังกล่าวไว้เพือขายมีค่ารวมทังสินเป็ นเงินตังแต่ ๕๐๐ บาทขึนไป
(๓) การเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนค้าต่าง ซึงทําการเกียวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรื อ
หลายอย่างก็ตาม และสินค้านันมีค่ารวมทังสินในวันหนึงวันใดเป็ นเงินตังแต่ ๒๐ บาท ขึนไป
(๔) การประกอบหัตถกรรมหรื อการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรื อหลายอย่างก็
ตาม และขายสินค้าทีผลิตได้มคี ่ารวมทังสินในวันหนึงวันใดเป็ นเงินตังแต่ ๒๐ บาทขึนไป หรื อในวันหนึงวันใดมีสินค้า
ทีผลิตได้มีค่ารวมทังสินเป็ นเงินตังแต่ ๕๐๐ บาทขึนไป
(๕) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรื อกลไฟ หรื อเรื อยนต์ประจําทาง การขนส่งโดยรถไฟ
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซือขายทีดิน การให้กยู้ มื เงิน การรับ
แลกเปลียนหรื อซือขายเงินตราต่างประเทศ การซือหรื อขายตัวเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทําโรงรับจํานํา และ
การทําโรงแรม

ข้อ ๕ ให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิจดังต่อไปนี ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อห้างหุน้ ส่วนสามัญ ห้าง
หุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บริ ษทั จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดตาม
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด ทุกท้องทีทัวราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์
(๑) การขาย หรื อให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทศั น์ แผ่นวีดิทศั น์ ดีวีดี หรื อแผ่น วีดิทศั น์ระบบ
ดิจิทลั เฉพาะทีเกียวกับการบันเทิง
(๒) การขายอัญมณี หรื อเครื องประดับซึงประดับด้วยอัญมณี
(๓) การซือขายสินค้าหรื อบริ การ โดยวิธีการใช้สืออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
(๔) การบริ การอินเทอร์เน็ต
(๕) การให้เช่าพืนทีของเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๖) การบริ การเป็ นตลาดกลางในการซือขายสินค้าหรื อบริ การ โดยวิธีใช้สืออิเล็กทรอนิกส์ผา่ น
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
(๗) การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทศั น์ แผ่นวีดิทศั น์ ดีวีดี หรื อแผ่นวีดิทศั น์ระบบ
ดิจิทลั เฉพาะทีเกียวกับการบันเทิง
(๘) การให้บริ การเครื องคอมพิวเตอร์เพือใช้อินเทอร์เน็ต
(๙) การให้บริ การฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(๑๐) การให้บริ การเครื องเล่มเกมส์
(๑๑) การให้บริ การตูเ้ พลง
(๑๒) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
ข้อ ๖ ให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิจทีต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ยืนขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
ณ สํานักงานทะเบียนพาณิ ชย์กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริ หารส่วนตําบล ทีสํานักงานแห่งใหญ่
ตังอยูใ่ นเขตท้องที หรื อองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเฉพาะในท้องทีนอกเขตเทศบาลและองค์การบริ หารส่วนตําบล
ถ้าสํานักงานแห่งใหญ่ของผูป้ ระกอบพาณิชยกิจตังอยูใ่ นต่างประเทศ และมาตังสํานักงานสาขาเพือ
ประกอบพาณิ ชยกิจในประเทศไทย สํานักงานสาขาใหญ่ตงอยู
ั ใ่ นเขตท้องทีรับผิดชอบของสํานักงานทะเบียนพาณิ ชย์
ใดก็ให้จดทะเบียนพาณิ ชย์ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิ ชย์ในเขตท้องทีนัน
ข้อ ๗ ให้บรรดาผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจทีได้จดทะเบียนไว้ก่อนประกาศฉบับนี ใช้บงั คับ ถือเป็ นผูจ้ ด
ทะเบียนพาณิ ชย์ตามประกาศฉบับนี แล้ว
ประกาศ ณ วันที ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
นางพรทิวา นาคาศัย
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์

