พระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. 2499
--------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2499
เปนปที่ 11 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
ผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
(ประกาศใน รจ. 2499/13/50 วันลง รจ. 7 กุมภาพันธ 2499)
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พุทธศักราช 2479
(2) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2490
(3) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการ
อื่นๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
(1) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(2) "นายทะเบียนพาณิชย" หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งใหเปนผูมีหนาที่รับ
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
(3) "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

(4) "ผูประกอบพาณิชยกิจ" หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบพาณิชยกิจเปนอาชีพ
ปกติ และใหหมายความรวมทั้งผูเปนหุนสวนที่ไมจํากัดความรับผิด กรรมการหรือผูจัดการดวย
(5) "สํานักงาน" หมายความวา สถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจเปนปกติ
มาตรา 6 ใหถือกิจการดั่งตอไปนี้เปนพาณิชยกิจ ตามความหมายแหงพระราชบัญญัตินี้
(1) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน
(2) การใหเชา การใหเชาซื้อ
(3) การเปนนายหนาหรือตัวแทนคาตาง
(4) การขนสง
(5) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม
(6) การรับจางทําของ
(7) การใหกูยืมเงิน การรับจํานํา การรับจํานอง
(8) การคลังสินคา
(9) การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การ
เครดิตฟองซิเอร การโพยกวน
(10) การรับประกันภัย
(11) กิจการอื่นซึ่งกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 7 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(1) การคาเร การคาแผงลอย
(2) พาณิชยกิจเพื่อการบํารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
(3) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
(4) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
(5) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ
(6) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 2
การจดทะเบียนพาณิชย
มาตรา 8 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเปนครั้งคราวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาพาณิชยกิจใดตามที่ระบุ
ไวในมาตรา 6 ในทองที่ใดผูประกอบพาณิชยกิจจะตองจดทะเบียนพาณิชย
มาตรา 9 ใหรัฐมนตรีจัดตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยขึ้นในจังหวัดพระนคร เรียกวา "สํานักงานกลางทะเบียน
พาณิชย" อยูในความควบคุมของกรมทะเบียนการคา เพื่อรับจดทะเบียนพาณิชยในจังหวัดพระนครและจังหวัด
ธนบุรี สวนจังหวัดอื่น ใหรัฐมนตรีจัดตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยเพื่อรับจดทะเบียนพาณิชย ขึ้นตรงตอ
สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย
การจัดตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 10 การจดทะเบียนนั้น ผูประกอบพาณิชยกิจตั้งสํานักงานแหงใหญอยูในทองที่ใด ใหจดทะเบียน ณ
สํานักงานทะเบียนพาณิชยในทองที่นั้น
ถาสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในตางประเทศ และมาประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย สํานักงานสาขา
ใหญตั้งอยูในทองที่ใด ใหจดทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชยในทองที่นั้น
มาตรา 11 ใหผูประกอบพาณิชยกิจยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชยแหงทองที่ตามแบบ
ที่กําหนดในกฎกระทรวงภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีไดประกาศตามมาตรา 8
ผูประกอบพาณิชยกิจผูใดประกอบพาณิชยกิจภายหลังวันที่รัฐมนตรีไดประกาศตามมาตรา 8 ใหยื่นคํา
ขอจดทะเบียนพาณิชยภายในสามสิบวันนับแตวันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจนั้น กําหนดเวลาที่กลาวในมาตรานี้ ถา
รัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรก็ใหมีอํานาจประกาศขยายเวลาตอไปอีกได
มาตรา 12 การจดทะเบียนพาณิชยนั้น ใหมีรายการดั่งตอไปนี้
(1) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ และตําบลที่อยูของผูประกอบพาณิชยกิจ
(2) ชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ
(3) ชนิดแหงพาณิชยกิจ
(4) จํานวนเงินทุนซึ่งนํามาใชในการประกอบพาณิชยกิจเปนประจํา
(5) ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ สาขา โรงเก็บสินคาและตัวแทนคาตาง
(6) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ตําบลที่อยู และจํานวนทุนลงหุนของผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนและ
จํานวนเงินทุนของหางหุนสวน
(7) จํานวนเงินทุน จํานวนหุน และมูลคาหุนของบริษัทจํากัด จํานวนและมูลคาหุนที่บุคคลแตละสัญชาติ
ถืออยู
(8) วันที่เริ่มตนประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย
(9) วันขอจดทะเบียนพาณิชย
(10) ชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ ชื่อสัญชาติ และตําบลที่อยูของผูโอนพาณิชยกิจให วันที่และเหตุ
ที่ไดรับโอน
มาตรา 13 การเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ตามที่ระบุไวในมาตรา 12 ก็ดี การเลิกประกอบพาณิชยกิจโดยเหตุใดๆ ก็
ดี ใหยื่นคําขอจดทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนพาณชยแหงทองที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายใน
สามสิบวันนับแตวันเปลี่ยนแปลงหรือเลิก
มาตรา 14 เมื่อนายทะเบียนพาณิชยไดรับคําขอจดทะเบียน และเห็นวาคําขอนั้นถูกตองตามพระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง และประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้แลวก็ใหรับจดทะเบียนไว และใหออกใบทะเบียนพาณิชย
ใหแกผูขอ
ถาใบทะเบียนพาณิชยสูญหาย ใหผูประกอบพาณิชยกิจยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชยภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่สูญหาย ใหผูประกอบพาณิชยกิจแสดงใบทะเบียนพาณิชย หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย
ไว ณ สํานักงานในที่เปดเผยซึ่งอาจเห็นไดงาย

มาตรา 15 เมื่อไดจดทะเบียนพาณิชยแลว ใหผูประกอบพาณิชยกิจจัดใหมีปายชื่อที่ใชการประกอบพาณิชยกิจไว
ที่หนาสํานักงานแหงใหญ และสํานักงานสาขา โดยเปดเผยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดจดทะเบียน
ปายชื่อนี้ใหเขียนเปนอักษรไทย อานไดงายและชัดเจน และจะมีอักษรตางประเทศดวยก็ได ทั้งนี้ ไมวา
จะกระทําบนแผนไม แผนโลหะ แผนกระจกกําแพง หรือผนัง ชื่อในปายก็ดี ในเอกสารใดๆ ก็ดี ตองใชใหตรงกับ
ชื่อที่จดทะเบียนไวและถาเปนสํานักงานสาขาตองมีคําวา "สาขา" ไวดวย
มาตรา 16 ใหมีกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง มี
อํานาจหนาที่พิจารณา และใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการถอนใบทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจซึ่ง
กระทําการฉอโกงประชาชนปนสินคาโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินคาหรือกระทําการทุจริตอื่นใดอยางรายแรงใน
การประกอบพาณิชยกิจ และใหมีอํานาจพิจารณาและใหคําแนะนําในการรับจดทะเบียนพาณิชยใหมดวย
เมื่อรัฐมนตรีไดรับคําแนะนําของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก รัฐมนตรีจะถอนใบทะเบียน
พาณิชย หรือสั่งใหรับจดทะเบียนพาณิชยใหมก็ไดแลวแตกรณี หามมิใหผูถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชยประกอบ
พาณิชยกิจตอไปเวนแตรัฐมนตรีจะสั่งใหรับจดทะเบียนพาณิชยใหม
มาตรา 17 ใหนายทะเบียนพาณิชยมีอํานาจออกคําสั่งเรียกผูประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวนขอความอันเกี่ยวกับ
การจดทะเบียน และในระหวางเวลาทํางานใหนายทะเบียนพาณิชยหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปทําการ
ตรวจสอบในสํานักงานของผูประกอบพาณิชยกิจ เพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ผูประกอบพาณิชยกิจตองอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนพาณิชยและพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร
มาตรา 18 ผูใดประสงคจะตรวจดู หรือขอใหพนักงานเจาหนาที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิที่จะทําไดในเมื่อเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว
หมวด 3
บทลงโทษ
มาตรา 19 ผูประกอบพาณิชยกิจผูใด
(1) ไมจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
(2) แสดงรายการเท็จ หรือ
(3) ไมมาใหนายทะเบียนพาณิชยสอบสวน ไมยอมใหถอยคําหรือไมยอมใหนายทะเบียนพาณิชยหรือ
พนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบตามมาตรา 17
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท และในกรณีตาม (1) อันเปนความผิดตอเนื่องกันให
ปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งรอยบาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 20 ผูประกอบพาณิชยกิจผูใดละเลยไมปฏิบัติตามมาตรา 14 วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมาตรา 15 มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท และในกรณีอันเปนความผิดตอเนื่องกัน ใหปรับอีกวันละไมเกิน
ยี่สิบบาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 21 ผูประกอบพาณิชยกิจผูใดฝาฝนมาตรา 16 วรรคสามมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือทั้งปรับทั้งจํา
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
มาตรา 22 การประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชได จนกวา
รัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหยกเลิกการจดทะเบียนนั้น และเมื่อไดประกาศยกเลิกการจด
ทะเบียนพาณิชยในทองที่ใดแลว ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งถูกยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชยในทองที่นั้นยื่นคํา
ขอจดทะเบียนใหมภายในหกสิบวันนับแตวันประกาศ
กําหนดเวลาดังกลาวขางตนนั้น ถารัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรก็ใหมีอํานาจประกาศขยายเวลาตอไปอีก
ได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
--------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือเนื่องจากพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย
พุทธศักราช 2479 และพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2490 ไดประกาศใชมานานแลว สมควรที่
จะไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมแกกาลสมัย อาทิเชน โอนหนาที่การรับจดทะเบียนพาณิชยในจังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนหนาที่ของสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยใน
จังหวัดพระนคร ไปให จังหวัดดําเนินการรับจดทะเบียนตอไปตามนโยบายกระจายอํานาจของรัฐบาลไปยัง
จังหวัดทองที่ เพิ่มพาณิชยกิจที่จะตองจดทะเบียนบางประเภท เชน การรับจางทําของ การคลังสินคา ฯลฯ เพื่อ
ประโยชนทางสถิติและทราบหลักฐานของผูประกอบพาณิชยกิจเพิ่มรายการจดทะเบียนเงินทุนของผูประกอบ
พาณิชยกิจ เพื่อทราบฐานะการคาของพอคา แกไขอัตราคาปรับใหสูงขึ้นเพื่อปองกันการกระทําผิดกฎหมาย เพราะ
โทษปรับเดิมกําหนดไวเปนเวลานานรวม 19 ปแลว จํานวนคาปรับเดิมจึงนอยไปไมเพียงพอที่จะทําใหผูกระทําผิด
เกรงกลัว และเข็ดหลาบได ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อไดทราบสถิติและหลักฐานการประกอบพาณิชยกิจของพอคาที่ถูกตอง
ควรเชื่อถือได อันจะใชเปนประโยชนในการสงเสริมการพาณิชยและการอุตสาหกรรม และการปรับปรุงขยายการ
เศรษฐกิจของประเทศใหกาวหนายิ่งขึ้น จึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยเสียใหม
และยกเลิกพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยเดิมทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใชใหมโดยรวมเปนฉบับเดียวกัน เพื่อใหพอคา
ประชาชนเขาใจงาย สะดวกแกการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
อัตราคาธรรมเนียม
เลขที่
รายการ
1
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย
2
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ
3
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ

บาท
50
20
20

4
5
6

คาธรรมเนียมขอใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบแทนใบ
ทะเบียนพาณิชย ฉบับละ
คาธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียน
พาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ
คาธรรมเนียมขอใหพนักงานเจาหนาที่คัดสําเนาและรับรอง
สําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบ
พาณิชยกิจรายหนึ่ง ฉบับละ
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