
การจดทะเบียนพาณิชย์ 
 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 

********** 
 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า ได้เร่ิมถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์  ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวดั ( อบจ. เมืองพทัยา และกรุงเทพมหานคร    ได้ก  าหนดเป้ าหมายท่ีจะ
ถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ จากองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั( อบจ.) ไปสู่เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ( อบต.) ท่ัวประเทศ ในต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว จะเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผูป้ระกอบการในการย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ ประหยัดเวลา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผูป้ระกอบการ
สามารถน าหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ไปใช้ในการท าธุรกรรมได้  
  ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์  
  ผูมี้หน้าท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน ( ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือ
นิติบุคคลรวมท้ังนิติบุคคลท่ีตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการ
ค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด  
 กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
  ผูป้ระกอบการกิจการคา้ดังต่อไปน้ีต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ  

๑. การท าโรงสีข้าว และการท าโรงเลื่อยท่ีใช้เคร่ืองจกัร 
๒. การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง  
๓. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินคา้  
๔. การประกอบหัตถกรรมหรืออตุสาหกรรม และขายสินค้าท่ีผลิตได้  
๕. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดย

รถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายท่ีด ีการให้กูยื้มเงนิ การรับ
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงนิตามตา่งประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงนิ การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรง
รับจ านา และการท าโรงแรม  

๖. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลติ  แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจทัิล 
เฉพาะท่ีเกีย่วกับการบันเทิง 

๗. ขายอัญมณี หรือเคร่ืองประดับซึ่งประดับด้วยอญัมณี 
๘. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบเครือขายอินเตอร์เน็ต การบริการ

อินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นท่ีของเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบอนิเทอร์เน็ต  

๙. การใช้บริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพือ่ใช้อนิเทอร์เน็ต  



๑๐. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  
๑๑. การให้บริการเคร่ืองเลน่เกมส์ 
๑๒.การให้บริการตู้เพลง 
๑๓.โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาชา้ง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลติภัณฑ์

จากงาช้าง  
        ในกรณีที่ผู้ประกอบการกิจการค้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ  นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด ตาม
ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  
ประกอบกิจการค้าตาม (๑)-(๕) จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากประกอบกิจการค้า
ตาม (๖) – (๑๓) ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย 
 
ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
            ผูป้ระกอบกิจการค้าต้องย่ืนจะทะเบียนภายใน 30 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมประกอบกิจการค้า หรือวนัท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนหรือวนัเลกิประกอบกิจการคา้  
 

 เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( ต้ังใหม่/แก้ไขเปล่ียนแปลง/ยกเลิก) 
๑. กรณีจัดต้ังใหม่ 

๑.๑. กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
      (๑) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ.) 
      (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูป้ระกอบพาณิชยกจิ  
      (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูป้ระกอบกพาณิชยกิจ 
      (๔) กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจา้บ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี 
              (๔.๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหม่ 
              (๔.๒) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงใหเ้หน็ว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นเจา้บ้านหรือส าเนา
สัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้ความยินยอมเป็นผูเ้ช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอื่นท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็น
ผูใ้ห้ความยินยอม 
              (๔.๓)  แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใชป้ระกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีส าคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป 
      (๕) หนังสือมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
      (๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
      (๗) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์  แผ่นวีดิทัศน์ ดีวี
ดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจทัิล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งส าเนาหนังสืออนุญาตหรือ



หนังสือรับรองให้เป็นผูจ้  าหน่ายหรือใช้เช่าสินค้าดงักล่าวจากเจ้าของลขิสิทธ์ิของสินค้าท่ีขายหรือ
ให้เช่า หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากตา่งประเทศ 
     (ข) กรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณี หรือเคร่ืองประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ให้
ตรวจสอบและเรียกหลกัฐานแสดงจ านวนเงินทุน โดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกจิมาใหข้้อเท็จจริง
ของแหล่งท่ีมาของเงนิทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลกัฐานดงักล่าวแทนก็ได้  

                    ๑.๒ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   
      (๑) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ.) 
      (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคน 
      (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคน 
      (๔) หนังสือหรือสัญญาจดัตั้งหา้งหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลหรือกิจการร่วมค้า 
      (๕) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
      (๖) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงใหเ้หน็ว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นเจา้บ้านหรือผูข้อเลขท่ีบ้าน หรือ
ส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้ความยินยอมเป็นผูเ้ชา่ หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอืน่ท่ีผูเ้ป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้ห้ความยินยอม 
      (๗) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านักงานแหง่ใหญ่และสถานท่ีส าคญับริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
      (๘) หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ( ถ้ามี )  
      (๙) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
      (๑๐) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดี
วีดี  หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจทัิล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งส าเนาหนังสืออนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผูจ้  าหน่ายหรือใหเ้ช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินคา้ท่ีขายหรือ
ให้เช่า หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากตา่งประเทศ  
      (๑๑) กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือเคร่ืองประดับซึ่งประดบัด้วยอญัมณี ต้อง
ด าเนินการและให้ส่งเอกสารเพิม่เติม ดังน้ี 
 (๑๑.๑)  ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุน โดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกิจมา
ให้ข้อเท็จจริงของแหลง่ท่ีมาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็
ได้ 
  (๑๑.๒) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ  ากัดความรับผิด 
หรือกรรมการผูมี้อ  านาจของหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทั แล้วแต่กรณี 
      (๑๒)  กรณีเป็นกิจการร่วมค้าใหแ้นบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุน้ส่วนจด
ทะเบียน ( ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บริษทัจ  ากัด หรือบริษทัมหาชนจ ากัด 
แล้วแต่กรณี  



๑.๓ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
      (๑) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ.) 
      (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกจิการในประเทศ 
      (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกจิการในประเทศ 
      (๔) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
      (๕) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผูข้อเลขท่ีบ้าน หรือ
ส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้ความยินยอมเป็นผูเ้ชา่ หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอืน่ท่ีผูเ้ป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้ห้ความยินยอม 
      (๖) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านักงานแหง่ใหญ่และสถานท่ีส าคญับริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
      (๗) ส าเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายการเกีย่วกบัชื่อ วตัถุท่ีประสงค ์ 
ทุน ท่ีตั้งส านักงาน รายชื่อกรรมการ และอ านาจกรรมการ 
      (๘) หนังสือแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบด าเนินกิจการในประเทศ 
                เอกสารตามข้อ (๗) และข้อ (๘) หากท าขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีค ารับรองของโนตารี
พบัลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ  ตั้งให้เป็นผูมี้อ  านาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยค า
รับรองของเจ้าหน้าท่ีกงสุลหรือสถานทูตไทย  
    (๙) ใบอนุญาตท างานของผูรั้บผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศ ( กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว ) 
   (๑๐) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้วย หรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา
(ถ้ามี) 
  (๑๑) หนังสือมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
  (๑๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
  (๑๓) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี 
หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจทัิล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให้เป็นผูจ้  าหน่ายหรือให้เชา่สินค้าดังกลา่วจากเจ้าของลขิสิทธ์ิของสินค้าท่ีขายหรือให้เช่า 
หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ 
      (๑๑) กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือเคร่ืองประดับซึ่งประดบัด้วยอญัมณี ต้อง
ด าเนินการและให้ส่งเอกสารเพิม่เติม ดังน้ี 
 (๑๑.๑)  ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุน โดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกิจมา
ให้ข้อเท็จจริงของแหลง่ท่ีมาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็
ได้ 
  (๑๑.๒) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ  ากัดความรับผิด 
หรือกรรมการผูมี้อ  านาจของหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทั แล้วแต่กรณี 



๑.๔ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ( ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ) บริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด  
      (๑) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ.) 
      (๒) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุน้ส่วนหรือบริษทัท่ีระบุวตัถุประสงคต์ามท่ี
ขอจดทะเบียน 
      (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูข้อจดทะเบียน 
      (๔) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูข้อจดทะเบียน 
      (๕) กรณีผูป้ระกอบการพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิม่เติม ดังน้ี 
              (๕.๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
              (๕.๒) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูใ้ห้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนา
สัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้ความยินยอมเป็นผูเ้ช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอื่นท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ เป็น
ผูใ้ห้ความยินยอม 
             (๕.๓) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีส าคญับริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป 
     (๖)  หนังสือมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
     (๗) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
     (๘) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี 
หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจทัิล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให้เป็นผูจ้  าหน่ายหรือให้เชา่สินค้าดังกลา่วจากเจ้าของลขิสิทธ์ิของสินค้าท่ีขายหรือให้เช่า 
หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ 
    (๙) กรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณี หรือเคร่ืองประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้อง
ด าเนินการและให้ส่งเอกสารเพิม่เติม ดังน้ี 
 (๙.๑)  ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุน โดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกิจมา
ให้ข้อเท็จจริงของแหลง่ท่ีมาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็
ได้ 
  (๙.๒) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชพีหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผดิ 
หรือกรรมการผูมี้อ  านาจของหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทั แล้วแต่กรณี 



 
      ๒. กรณีแก้ไขเปล่ียนแปลง 
                ๒.๑  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
                        (๑) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ. )  

  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
  (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
  (๔) ส าเนาหลักฐานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ( ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 
ได้แก่ 
      (๔.๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
      (๔.๒) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เหน็ว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นเจา้บ้าน หรือผูข้อเลขท่ีบ้าน 
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้ความยินยอมเป็นผู ้เชา่ หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอืน่ท่ีผูเ้ป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้ห้ความยินยอม 
     (๔.๓) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านักงานแหง่ใหญ่และสถานท่ีส าคญับริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
 (๕) หนังสือมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
 (๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
 (๗) ใบทะเบียนพาณิชย์  

             ๒.๒  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  
                        (๑) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ. )  

  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวของหุน้ส่วนผูจ้ัดการ 
  (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านของหุน้ส่วนผูจ้ัดการ 
  (๔) ใบทะเบียนพาณิชย์ 
  (๕) สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุน้ส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า  
  (๖) ส าเนาหลักฐานท่ีตั้งส านักงานแหง่ใหญ่ ( ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 
ได้แก่ 
      (๖.๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
      (๖.๒) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูใ้ห้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผูข้อเลขท่ีบ้าน 
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้ความยินยอมเป็นผูเ้ชา่ หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอืน่ท่ีผูเ้ป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้ห้ความยินยอม 
     (๖.๓) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคัญบริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
(๗) หนังสือมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
(๘) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 

 



            ๒.๓  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ  
                        (๑) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ. )  

  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ 
  (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูรั้บผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ 
  (๔) ใบทะเบียนพาณิชย์ 
  (๕) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบด าเนินกิจการในประเทศ 
       กรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอเปลี่ยนแปลงผูจ้ัดการสาขาในประเทศไทย 
  (๖) ส าเนาหนังสือส าคญัแสดงการเปลีย่นชื่อตัวและหรือชื่อสกุล ( ถ้ามี )  
  (๗) ส าเนาหลักฐานท่ีตั้งส านักงานแหง่ใหญ่ ( ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ) 
ได้แก่  
      (๗.๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
      (๗.๒) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูใ้ห้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผูข้อเลขท่ีบ้าน 
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้ความยินยอมเป็นผูเ้ชา่ หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอืน่ท่ีผูเ้ป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้ห้ความยินยอม 
     (๗.๓) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคัญบริเวณใกลเ้คยีงโดยสังเขป 
(๘) หนังสือมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
(๙) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 

       ๒.๔ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ( ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ) 
บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด  
                       (๑) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ. )  

  (๒) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุน้ส่วนหรือบริษทั  
  (๓) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูข้อจดทะเบียน 
  (๔) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ดทะเบียน 
  (๕) ใบทะเบียนพาณิชย์ 
  (๖) กรณีผูป้ระกอบการพาณิชยกจิมิได้เป็นเจา้บ้าน ต้องแนบเอกสารเพิม่เดมิ ดังน้ี  
       (๖.๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
       (๖.๒) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงใหเ้หน็ว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นเจา้บ้านหรือผูข้อเลขท่ีบ้าน 
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้ความยินยอมเป็นผูเ้ชา่ หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอืน่ท่ีผูเ้ป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้ห้ความยินยอม 
       (๖.๓) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคัญบริเวณใกลเ้คยีงโดยสังเขป 
(๗) หนังสือมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
(๘) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 



(๙) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี 
หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจทัิล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให้เป็นผูจ้  าหน่ายหรือให้เชา่สินค้าดังกลา่วจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้าท่ีขายหรือให้เช่า 
หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ  
 (๑๐) กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือเคร่ืองประดับซึ่งประดบัด้วยอัญมณี ต้อง
ด าเนินการและให้ส่งเอกสารเพิม่เติม ดังน้ี 
 (๑๐.๑)  ตรวจสอบและเรียกหลกัฐานแสดงจ านวนเงินทุน โดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกิจมา
ให้ข้อเท็จจริงของแหลง่ท่ีมาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็
ได้ 
  (๑๐.๒) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ  ากัดความรับผิด 
หรือกรรมการผูมี้อ  านาจของหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทั แล้วแต่กรณี 

       ๓. กรณีเลิกประกอบพาณิชยกิจ  
                ๓.๑  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
                       (๑) ค  าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ. )  

  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทท่ีย่ืนค าขอแทน 
  (๓) ใบทะเบียนพาณิชย์ 
  (๔) ส าเนาใบมรณบัตรของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ ( กรณีถึงแก่กรรม )  
  (๕) ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผูล้งชือ่แทนผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งถงึแกก่รรม  
  (๖) หนังสือมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
  (๗) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 

                ๓.๒  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า  
                       (๑) ค  าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ. )  

  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวของหุน้ส่วนผูจ้ัดการ 
  (๓) ใบทะเบียนพาณิชย์ 
  (๔) ส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคน ให้เลิกห้างหุน้ส่วนคณะบุคคล หรือ
กิจการร่วมค้า 
  (๕) หนังสือมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
  (๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 



              ๓.๓ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
                       (๑) ค  าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ. )  

  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บผิดชอบด าเนินการในประเทศ 
  (๓) ใบทะเบียนพาณิชย์ 
  (๔) หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 
  (๕) ส าเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ 
  (๖) หนังสือมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 
  (๗) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 

             ๓.๔ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ( ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ) 
บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด  
                       (๑) ค  าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ. )  

  (๒) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทั 
  (๓) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูข้อจดทะเบียน 
  (๔) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูข้อจดทะเบียน 
  (๕) ใบทะเบียนพาณิชย์ 
  (๖) หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ( ถ้ามี ) 
  (๗) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูรั้บมอบอ านาจ ( ถ้ามี ) 

 
อัตราค่าธรรมเนียม  

(๑) การจดทะเบียนพาณิชย์ ( ตั้งใหม่ ) ให้เรียกเก็บ  ๕๐  บาท  
(๒) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ให้เรียกเก็บคร้ังละ ๒๐  บาท 
(๓) การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  ให้เรียกเก็บคร้ังละ ๒๐  บาท 
(๔) ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ให้เรียกเก็บคร้ังละ ๓๐  บาท 
(๕) ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ของผูป้ระกอบพาณิชยกจิรายหน่ึงให้

เรียกเก็บคร้ังละ ๒๐ บาท 
(๖) ค่าธรรมเนียมการขอให้คัดส าเนา และรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกบั การจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู ้

ประกอบพาณิชยกิจรายหน่ึง ให้เรียกเกบ็คร้ังละ ๓๐  บาท  



แบบฟอร์มค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
(๑) แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ /เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน / ยกเลิก  
(๒) แบบค าร้อง 
(๓) หนังสือมอบอ านาจ 
(๔) แบบฟอร์มค าขอหนังสือรับรอง /ตรวจค้น/รับรองส าเนาเอกสาร /ใบแทน/ถ่ายข้อมูลด้วยคอมพวิเตอร์  

 
 

************** 
  

 


