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ค าน า 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กิจการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่จัดท าสามารถจ าแนก ได้ 2 ประเภท คือ กิจการที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลและกิจการที่องค์การบริหารส่วนต าบล อาจจัดท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
นอกจากอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลยังมีอ านาจหน้าที่ เ พ่ิมเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะ             
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งานจดทะเบียนพาณิชย์ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจที่     
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499     
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตั้งแต่              
พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(ฉบับที่ 2) 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่ งผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติตามที่ระบุในคู่มือ จะส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ เป็นดัชนีวัดคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ส่งผลให้รับบริการหรือ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องและเป็นการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการขอรับบริการ      
ในเรื่องดังกล่าว 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์    
ที่ได้จัดท าขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้องพอสมควร 
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กจิการค้าทีเ่ป็นพาณชิยกจิต้องจดทะเบียนพาณชิย์ 
ผู้ประกอบพาณชิยกจิ 

1. ความหมายของ “พาณชิยกจิ” 
พาณิชยกิจ หมายถึง กิจการในทางอุตสาหกรรม หตัถกรรม พาณิชยกรรม การบริการหรืออยา่งอ่ืนท่ี

ทาํเป็นการคา้ 
2. กจิการค้าทีเ่ป็นพาณชิยกจิทีต้่องจดทะเบียนพาณชิย์ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์
พ.ศ. 2499 ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจดงัต่อไปน้ีในทุกทอ้งท่ีตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์

(1) การทาํโรงสีขา้ว และการทาํโรงเล่ือยท่ีใชเ้คร่ืองจกัร 
(2) การขายสินคา้ไม่วา่อยา่งใดๆ อยา่งเดียวหรือหลายอยา่งก็ตาม คิดรวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงวนัใดขาย

ไดเ้ป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินคา้ดงักล่าวไวเ้พื่อขายมีค่ารวมทั้งส้ินเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 
(3) การเป็นนายหนา้หรือตวัแทนคา้ต่างซ่ึงทาํการเก่ียวกบัสินคา้ไม่วา่อยา่งใดๆ อยา่งเดียวหรือหลาย

อยา่งก็ตาม และสินคา้นั้นมีค่ารวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงวนัใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป 
(4) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่วา่อยา่งใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอยา่งก็ตาม 

และขายสินคา้ท่ีผลิตไดมี้ค่ารวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงวนัใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือในวนัหน่ึงวนัใดมี
สินคา้ท่ีผลิตไดมี้ค่ารวมทั้งส้ินเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 

(5) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจาํทาง การขนส่งโดยรถไฟ       
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจาํทาง การขายทอดตลาด การรับซ้ือขายท่ีดิน การให้กูย้ืม
เงิน การรับแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การซ้ือหรือขายตัว๋เงิน การธนาคาร การโพยก๊วน    
การทาํโรงรับจาํนาํ และการทาํโรงแรม 

(6) ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบนัทึก วีดิทศัน์ แผน่วีดิทศัน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทศัน์ ระบบดิจิทลั
เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง 

(7)  ขายอญัมณีหรือเคร่ืองประดบัซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณี 
(8)  ซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวธีิการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(9)  การบริการอินเทอร์เน็ต 
(10) การให้เช่าพื้นท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(11) บริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(12) ผลิตรับจา้งผลิตแผน่ซีดี แถบบนัทึกวีดิทศัน์ แผ่นวีดิทศัน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทศัน์ ระบบดิจิทลั

เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง 
(13) การใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชอิ้นเทอร์เน็ต 
(14) การใหบ้ริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 



(15) การใหบ้ริการเคร่ืองเล่นเกมส์ 
(16) การใหบ้ริการตูเ้พลง 
(17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลกัและการทาํหตัถกรรมจากงาชา้ง การคา้ปลีกการคา้ส่งงาชา้ง และ
ผลิตภณัฑจ์ากงาชา้ง 
ในกรณีท่ีผูป้ระกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั     

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 
ประกอบพาณิชยกิจตาม (1)-(5) จะไดรั้บการยกเวน้ ไม่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชยแ์ต่หากประกอบพาณิชยกิจ
ตาม (6)-(17) จะไม่ไดรั้บการยกเวน้ ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์พาณิชยกิจตามลาํดบัท่ี (8)-(11) ถือเป็นการ     
จดทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

3. พาณชิยกจิทีไ่ม่ต้องจดทะเบียนพาณชิย์ 
การประกอบพาณิชยกิจดงัต่อไปน้ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์

พ.ศ. 2499 มาตรา 7  จึงท่ีไม่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์
(1) การคา้เร่ การคา้แผงลอย 
(2) พาณิชยกิจเพื่อการบาํรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล 
(3)พาณิชยกิจของนิติบุคคลซ่ึงไดมี้พระราชบญัญติั หรือพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งข้ึน 
(4) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
(5) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
(6) พาณิชยกิจซ่ึงรัฐมนตรีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4. ผู้ประกอบพาณชิยกจิ 
 ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงประกอบพาณิชยกิจเป็น

อาชีพปกติ และใหห้มายความรวมถึงผูเ้ป็นหุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผดิ กรรมการ หรือผูจ้ดัการดว้ย 
หากผูป้ระกอบพาณิชยกิจในกิจการใดกิจการหน่ึงมีหลายคน กฎหมายกาํหนดให้เจา้ของ

กิจการหรือผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนเป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบจดทะเบียนพาณิชยแ์ละปฏิบติัตามกฎหมายวา่
ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์

ผูเ้ยาวจ์ะเป็นผูป้ระกอบพาณิชยกิจหรือเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วนไดเ้ม่ือปรากฏวา่ผูเ้ยาวมี์
อายไุม่นอ้ยกวา่สิบสองปี และไดรั้บความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ จาํแนกไดเ้ป็น 8 ประเภท ดงัน้ี 
(1) กจิการค้าทีบุ่คคลคนเดียวเป็นเจ้าของ 
ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ คือ เจ้าของกิจการ ในกรณีมีการตั้งผูจ้ ัดการดําเนินกิจการแทน           

ผูป้ระกอบพาณิชยกิจใหห้มายความรวมถึงผูจ้ดัการดว้ย 
(2) ห้างหุ้นส่วนสามัญซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 



ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ คือ ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วน
นั้นทุกคน ในกรณีมีการตั้งผูจ้ดัการดาํเนินการแทนผูป้ระกอบพาณิชยกิจใหห้มายความรวมถึงผูจ้ดัการดว้ย 

(3) กจิการร่วมค้าหรือคณะบุคคลซ่ึงมีลกัษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 
ไม่จดทะเบียนผูป้ระกอบพาณิชยกิจ เป็นไปตาม (2) 

(4) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจํากดั 
ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ คือ ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดัและ

รวมถึงผูเ้ป็นหุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผดิและรวมถึงหุน้ส่วนผูจ้ดัการในห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล
หรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลว้แต่กรณี 

(5) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั 
ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ คือ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด และรวมถึง

กรรมการของบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั แลว้แต่กรณี 
(6) นิติบุคคลทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศทีเ่ปิดสํานักงานสาขาประกอบพาณิชยกิจใน

ประเทศไทย และแต่งตั้งผู้จัดการดําเนินงานในสํานักงานสาขา 
ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ คือ นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการ

หรือผูจ้ดัการสาขาในประเทศไทย 
(7) วสิาหกจิชุมชนตามพระราชบัญญตัิส่งเสริมวสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 

ผูป้ระกอบพาณิชยกิจคือวสิาหกิจชุมชนหรือผูมี้อาํนาจทาํการแทนวสิาหกิจชุมชน 
(8) นิติบุคคลประเภทอืน่ หมายถึง นิติบุคคลประเภทอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไว ้

ประเภทการจดทะเบียนพาณิชย์ 
1. การจดทะเบียนพาณชิย์ มี  3 ประเภท ได้แก่ 

1.1 จดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่)  
ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัเร่ิมประกอบ

พาณิชยกิจ 
1.2 จดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการทะเบียนพาณชิย์ 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนไว ้ผูป้ระกอบพาณิชย กิจต้องยื่นขอ        

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนไวเ้ดิม ไดแ้ก่ 
(1) ช่ือหรือท่ีอยูข่องผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
(2) ช่ือท่ีใชใ้นการประกอบพาณิชยกิจ 
(3) ชนิดแห่งพาณิชยกิจ 
(4) จาํนวนเงินทุนท่ีนาํมาใชใ้นการประกอบพาณิชยกิจ 
(5) ท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ 
(6) ช่ือและท่ีอยูข่องผูจ้ดัการ 



(7) ท่ีตั้งสาํนกังานสาขา โรงเก็บสินคา้ หรือตวัแทนคา้ต่าง 
(8) ผูเ้ป็นหุน้ส่วน จาํนวนเงินลงหุน้ และจาํนวนเงินทุนของหา้งหุน้ส่วน 
(9) จาํนวนเงินทุน จาํนวนหุ้น และมูลค่าหุน้ของบริษทัจาํกดั จาํนวนและมูลค่า 

หุน้ท่ีบุคคลแต่ละสัญชาติถืออยู ่
(10) รายการอ่ืน ๆ 
1.3 การจดทะเบียนเลกิประกอบพาณชิยกจิ 
เม่ือผูป้ระกอบพาณิชยกิจเลิกประกอบพาณิชยกิจตอ้งยื่นขอจดทะเบียน ภายใน 30 วนั 

นบัตั้งแต่วนัเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
2. การยืน่คําขอจดทะเบียน  

เม่ือผูป้ระกอบพาณิชยกิจเร่ิมประกอบกิจการอนัอยูใ่นข่ายตอ้งจดทะเบียนพาณิชยใ์ห้ยื่นจด
ทะเบียนพาณิชยโ์ดยใชแ้บบพิมพค์าํขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ซ่ึงขอไดจ้ากพนกังานเจา้หน้าท่ีหรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th มากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริงแลว้ยื่นคาํขอและเอกสารประกอบคาํขอจาํนวน 
1 ชุด ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ สาํนกังานทะเบียนพาณิชยอ์งคก์ารบริหารส่วนตาํบลมูโนะ 

การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยต่์อพนักงานเจา้หน้าท่ี ผูป้ระกอบพาณิชยกิจจะไปยื่นด้วย
ตนเองหรือจะมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นไปยืน่แทนก็ได ้โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจดว้ย เม่ือยื่นคาํขอแลว้ ถา้นาย
ทะเบียนพาณิชยเ์ห็นวา่ถูกตอ้งก็ใหช้าํระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนพาณิชย ์(แบบ พค.
0403) ให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆ จากท่ีไดจ้ดทะเบียนพาณิชยไ์วแ้ลว้ หรือ
ตอ้งการเลิกประกอบพาณิชยกิจ ให้ใช้แบบพิมพ์คาํขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) และให้กรอกรายการให้
ครบถว้นถูกตอ้งแลว้ยืน่ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

สํานักงานทะเบียนพาณชิย์ พนักงานเจ้าหน้าที ่และนายทะเบียนพาณชิย์ 
1. สํานักงานทะเบียนพาณชิย์  

สาํนกังานทะเบียนพาณิชย ์มีดงัต่อไปน้ี 
(1) สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ์ตั้งอยู่ ณ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์     

มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการจดทะเบียนพาณิชย ์และรวบรวมสถิติผลการจดทะเบียนพาณิชยท์ัว่ประเทศ 
(2) สาํนกังานทะเบียนพาณิชยก์รุงเทพมหานคร 

(2.1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั สังกดักรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ ณ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร มีหนา้ท่ีรับจดทะเบียนพาณิชยข์องผูป้ระกอบพาณิชยกิจท่ีมีสํานกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

(2.2) สํานกังานเขต สังกดักรุงเทพมหานคร มีหนา้ท่ีรับจดทะเบียนพาณิชยข์องผู ้
ประกอบพาณิชยกิจท่ีมีสาํนกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีสาํนกังานเขตนั้น ๆ 
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(3) สํานกังานทะเบียนพาณิชยน์อกเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เมืองพทัยา เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาํบล มีหน้าท่ีรับจดทะเบียนพาณิชยข์องผูป้ระกอบพาณิชยกิจท่ีมีสํานกังานแห่งใหญ่
ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีจงัหวดันั้น หรือเมืองพทัยา แลว้แต่กรณี 
2. พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละนายทะเบียนพาณชิย์  

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 
8) พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2552 และประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง การตั้งสํานกังานทะเบียนพาณิชย ์
แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2552 ไดอ้อก
ประกาศตั้งสาํนกังานทะเบียนพาณิชย ์แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชยไ์วด้งัน้ี 

(10) พนักงานส่วนตาํบลตั้ งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล
มอบหมายเป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัทะเบียน
พาณิชย ์          พ.ศ. 2499 ภายในเขตอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้น 

 
อาํนาจหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละนายทะเบียนพาณชิย์ 

1. ความหมายของ “พนักงานเจ้าหน้าที”่ 
พนักงานเจ้าหน้า ท่ี  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงรัฐมนตรีได้แต่งตั้ งให้ เ ป็นผู ้ปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
2. อาํนาจหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าที่ 

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.2499 ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 
(1) เข้าไปทาํการตรวจสอบในสํานักงานของผูป้ระกอบพาณิชยกิจเพื่อให้การเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 ในระหวา่งเวลาทาํงาน (มาตรา 17) 
(2) ให้ตรวจดูหรือคดัสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเก่ียวกบัการจดทะเบียนตามพระราชบญัญติั

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 เม่ือมีผูร้้องขอและไดเ้สียค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงแล้ว 
(มาตรา 18) 
3. ความหมายของ “นายทะเบียนพาณชิย์” 

นายทะเบียนพาณิชย ์หมายความวา่ พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงรัฐมนตรีไดแ้ต่งตั้งให้เป็นผูมี้หนา้ท่ีรับจด
ทะเบียนพาณิชยต์ามพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) รับจดทะเบียนพาณิชยแ์ละออกใบทะเบียนพาณิชยใ์หแ้ก่ผูข้อจดทะเบียน (มาตรา 14) 
(2) ออกคาํสั่งเรียกผูป้ระกอบพาณิชยกิจมาสอบสวนขอ้ความอนัเก่ียวกบัการจดทะเบียน (มาตรา 

17) 
(3) เขา้ไปทาํการตรวจสอบในสาํนกังานของผูป้ระกอบพาณิชยกิจเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชยใ์นระหวา่งเวลาทาํงาน (มาตรา 17) 
 



รายละเอยีดคําขอและเอกสารประกอบในการจดทะเบียนพาณชิย์ 
ในการจดทะเบียนพาณิชยแ์ต่ละประเภท ผูข้อจดทะเบียนตอ้งเตรียมคาํขอและเอกสารประกอบ

สาํหรับการจดทะเบียนเร่ืองนั้นๆ ใหค้รบถว้นถูกตอ้งตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง ดงัต่อไปน้ี 
 

ลาํดับ
ที่ 

ประเภทการจด
ทะเบียน 

คําขอ เอกสารประกอบการขอจดทะเบียน 

1 จดทะเบียนพาณชิย์ 
(ตั้งใหม่) 
1.1 บุคคลธรรมดา 

แบบ ทพ. 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
3. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็นเจา้บา้นตอ้งแนบเอกสาร
เพิ่มเติม ดงัน้ี 
(3.1) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ 
(3.2) สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความยนิยอมเป็น       
เจา้บา้น หรือสาํเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ช่าหรือ
เอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอม 
(3.3) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชป้ระกอบพาณิชยกิจ และสถานท่ี
สาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
4. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
5. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
6. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเ้ช่า แผน่ซีดี แถบบนัทึก 
วดิีทศัน์ แผน่วดิีทศัน์ ดีวดีี หรือแผน่วดิีทศัน์ ระบบดิจิทลั เฉพาะท่ี
เก่ียวกบัการบนัเทิง ใหส่้งสาํเนาหนงัสืออนุญาต หรือ หนงัสือ
รับรองใหเ้ป็นผูจ้าํหน่ายหรือใหเ้ช่าสินคา้ดงักล่าวจากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิของสินคา้ท่ีขายหรือใหเ้ช่าหรือสาํเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร หรือหลกัฐานการซ้ือขายจากต่างประเทศ 
7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณีหรือ เคร่ืองประดบัซ่ึง
ประดบัดว้ยอญัมณี ตอ้งดาํเนินการและใหต้รวจสอบและเรียก
หลกัฐานแสดงจาํนวนเงินทุน โดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกิจมาให้
ขอ้เทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุน หรือช้ีแจงเป็นหนงัสือพร้อม
แนบหลกัฐานดงักล่าวแทนก็ได ้
 
 



 1.2 ห้างหุ้นส่วน  
      สามัญ 
1.3 คณะบุคคล 
1.4 กจิการร่วมค้า 

แบบ ทพ. 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน 
3. หนงัสือหรือสัญญาจดัตั้งห้างหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคล 
4. หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ 
5. สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความยนิยอม 
เป็นเจา้บา้นหรือผูข้อเลขท่ีบา้นหรือสาํเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วาม
ยนิยอมเป็นผูเ้ช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วามยนิยอม 
6. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีสาํคญับริเวณ
ใกลเ้คียงโดยสังเขป 
7. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
8. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
9. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเ้ช่า แผน่ซีดี แถบบนัทึก 
วดิีทศัน์ แผน่วดิีทศัน์ ดีวดีี หรือแผน่วดิีทศัน์ระบบดิจิทลั เฉพาะท่ี
เก่ียวกบัการบนัเทิง ใหส่้งสาํเนาหนงัสืออนุญาต หรือหนงัสือ
รับรองใหเ้ป็นผูจ้าํหน่ายหรือใหเ้ช่าสินคา้ดงักล่าวจากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิของสินคา้ท่ีขายหรือ ใหเ้ช่า หรือสาํเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร หรือหลกัฐานการซ้ือขายจากต่างประเทศ 
10. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณีหรือเคร่ืองประดบัซ่ึง
ประดบัดว้ยอญัมณีตอ้งดาํเนินการและใหส่้งเอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 
(10.1) ตรวจสอบและเรียกหลกัฐานแสดงจาํนวนเงินทุนโดยเชิญผู ้
ประกอบพาณิชยกิจมาใหข้อ้เทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุน   
หรือช้ีแจงเป็นหนงัสือพร้อมแนบหลกัฐานดงักล่าวแทนก็ได ้
(10.2) หลกัฐานหรือหนงัสือช้ีแจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วน
จาํพวกไม่จาํกดัความรับผดิหรือกรรมการผูมี้อาํนาจของห้างหุน้ 
ส่วนหรือบริษทั แลว้แต่กรณี 
11.กรณีกิจการร่วมคา้ใหแ้นบหนงัสือรับรองรายการจดทะเบียน 
ของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน (หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลหา้ง
หุน้ส่วนจาํกดั) บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดั แลว้แต่กรณี 
 
 
 



 1.5 นิติบุคคลทีต่ั้ง 
     ขึน้ตามกฎหมาย 
     ต่างประเทศ 

แบบ ทพ. 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกิจการ 
ในประเทศ 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกิจการ 
ในประเทศ 
3.หนงัสือใหค้วามยนิยอมให้ใชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่  
4. สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความยนิยอมเป็นเจา้
บา้นหรือผูข้อเลขท่ีบา้นหรือสาํเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วาม
ยนิยอมเป็นผูเ้ช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วามยนิยอม 
5. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีสาํคญับริเวณ
ใกลเ้คียงโดยสังเขป 
6. สาํเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซ่ึงมีรายการ
เก่ียวกบัช่ือ วตัถุท่ีประสงค ์ทุน ท่ีตั้งสาํนกังาน รายช่ือกรรมการและ
อาํนาจกรรมการ 
7. หนงัสือแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบดาํเนินกิจการในประเทศ 
8.ใบอนุญาตทาํงานของผูรั้บผดิชอบดาํเนินกิจการในประเทศ   
(กรณีเป็นบุคคลต่างดา้ว) 
9. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วหรือหนงัสือรับรองการ
ใชสิ้ทธิตามสนธิสัญญา (ถา้มี) เอกสารตามขอ้ (6)และขอ้ (7)       
หากทาํข้ึนในต่างประเทศ จะตอ้งมีคาํรับรองของโนตารีพบับลิค 
หรือบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งใหเ้ป็นผูมี้อาํนาจ
รับรองเอกสารพร้อมดว้ยคาํรับรองของเจา้หนา้ท่ีกงสุลหรือ 
สถานทูตไทย 
10. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
11.สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
12. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเ้ช่าแผน่ซีดี แถบบนัทึก
วดิิทศัน์ แผน่วดิีทศัน์ ดีวดีี หรือแผน่วดิีทศัน์ ระบบดิจิทลั เฉพาะท่ี
เก่ียวกบัการบนัเทิง ใหส่้งสาํเนาหนงัสืออนุญาต หรือหนงัสือ
รับรองใหเ้ป็นผูจ้าํหน่าย หรือใหเ้ช่าสินคา้ดงักล่าวจากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิของสินคา้ท่ีขายหรือใหเ้ช่า หรือสาํเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือหลกัฐานการซ้ือขายจากต่างประเทศ 
 



13. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณี หรือเคร่ืองประดบัซ่ึง
ประดบัดว้ยอญัมณี ตอ้งดาํเนินการและใหส่้งเอกสารเพิ่มเติม     
ดงัน้ี 
(13.1) ตรวจสอบและเรียกหลกัฐานแสดงจาํนวนเงินทุนโดยเชิญผู ้
ประกอบพาณิชยกิจมาใหข้อ้เทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุน  
หรือช้ีแจงเป็นหนงัสือพร้อมแนบหลกัฐานดงักล่าวแทนก็ได ้
(13.2) หลกัฐานหรือหนงัสือช้ีแจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วน
จาํพวกไม่จาํกดัความรับผดิหรือกรรมการผูมี้อาํนาจของห้างหุน้ 
ส่วนหรือบริษทัแลว้แต่กรณี 

 1.6 ห้างหุ้นส่วน    
จดทะเบียน       
(ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นิติบุคคลและห้าง 
หุ้นส่วนจํากดั) 
บริษัทจํากดั และ 
บริษัทมหาชนจํากดั 
ทีป่ระกอบพาณชิย
กจิชนิดทีก่ฎหมาย 
กาํหนดให้ต้องจด
ทะเบียนพาณชิย์ 

แบบ ทพ. 1. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อจดทะเบียน 
3. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อจดทะเบียน 
4. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็นเจา้บา้นตอ้งแนบเอกสาร
เพิ่มเติม ดงัน้ี 
(4.1) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ 
(4.2) สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความยนิยอมเป็น   
เจา้บา้น หรือสาํเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ช่าหรือ
เอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอม 
(4.3) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชป้ระกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี    
สาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
5. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
6. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

2 การจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงรายการ 
2.1 บุคคลธรรมดา 

แบบ ทพ. 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
3. ใบทะเบียนพาณิชย ์
4. สาํเนาหลกัฐานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ (ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิ่มเติม
ท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่) ไดแ้ก่ 
(4.1) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่  
(4.2) สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความยนิยอมเป็น   
เจา้บา้นหรือผูข้อเลขท่ีบา้นหรือสาํเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้ความ
ยนิยอมเป็นผูเ้ช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของ



กรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วามยนิยอม 
(4.3) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีสาํคญับริเวณ
ใกลเ้คียงโดยสังเขป 
5. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
6. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 2.2 ห้างหุ้นส่วน 
      สามัญ 
2.3 คณะบุคคล 
2.4 กจิการร่วมค้า 

แบบ ทพ. 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
3. ใบทะเบียนพาณิชย ์
4. สัญญาหรือขอ้ตกลงแกไ้ขของหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคล 
5. สาํเนาหลกัฐานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ (ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิ่มเติม
ท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่) ไดแ้ก่ 
(5.1) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ 
(5.2) สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความยนิยอมเป็นเจา้
บา้นหรือผูข้อเลขท่ีบา้นหรือสาํเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วาม
ยนิยอมเป็นผูเ้ช่าหรือเอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ
เป็นผูใ้หค้วามยนิยอม 
(5.3) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีสาํคญับริเวณ
ใกลเ้คียงโดยสังเขป 
(5.4) ภาพถ่ายท่ีตั้งสาํนกังานท่ีปรากฏเลขท่ีบา้น 
6. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
7. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 2.5 นิติบุคคลที่
ตั้งขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

แบบ ทพ. 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกิจการ 
ในประเทศ 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกิจการ 
ในประเทศ 
3.ใบทะเบียนพาณิชย ์
4. สาํเนาหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบดาํเนินกิจการในประเทศ 
กรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการสาขาใน 
ประเทศไทย 
5. สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวัและหรือช่ือสกุล    
(ถา้มี) 
 



6. สาํเนาหลกัฐานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ (ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิ่มเติม
ท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่) ไดแ้ก่ 
(6.1) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่  
(6.2) สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความยนิยอมเป็นเจา้
บา้นหรือผูข้อเลขท่ีบา้น หรือสาํเนาเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วาม
ยนิยอมเป็นผูเ้ช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรม 
สิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วามยนิยอม 
(6.3) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีสาํคญับริเวณ
ใกลเ้คียงโดยสังเขป 
7. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
8. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 2.6 ห้างหุ้นส่วน    
จดทะเบียน 
(ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลและ 
ห้างหุ้นส่วนจํากดั) 
บริษัทจํากดัและ
บริษัทมหาชนจํากดั 
ทีป่ระกอบพาณชิย
กจิชนิดทีก่ฎหมาย
กาํหนดให้ต้อง 
จดทะเบียนพาณชิย์ 

แบบ ทพ. 1.สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อจดทะเบียน 
3. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อจดทะเบียน 
4. ใบทะเบียนพาณิชย ์
5. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็นเจา้บา้นตอ้งแนบเอกสาร
เพิ่มเติม ดงัน้ี 
(5.1) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่  
(5.2) สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความยนิยอมเป็นเจา้
บา้น หรือ สาํเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ช่า หรือ
เอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอม  
(5.3) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชป้ระกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี    
สาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
(6) หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
(7) สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

3 การจดทะเบียน   
เลกิประกอบ 
พาณชิยกจิ 
3.1 บุคคลธรรมดา 

แบบ ทพ. 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทท่ียืน่
คาํขอแทน 
2. ใบทะเบียนพาณิชย ์
3. สาํเนาใบมรณบตัรของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) 
4. สาํเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาทของผูล้งช่ือแทนผูป้ระกอบ 
พาณิชยกิจซ่ึงถึงแก่กรรม 



5. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
6. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 3.2 ห้างหุ้นส่วน 
      สามัญ 
3.3 คณะบุคคล 
3.4 กจิการร่วมค้า 

แบบ ทพ. 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย ์
3. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
4. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 3.5 นิติบุคคลที่
ตั้งขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

แบบ ทพ. 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บผดิชอบดาํเนินการในประเทศ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย ์
3. หนงัสือรับฝากบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชี 
4. สาํเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ 
5. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
6. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 3.6 ห้างหุ้นส่วน    
จดทะเบียน 
(ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลและ 
ห้างหุ้นส่วนจํากดั) 
บริษัทจํากดัและ
บริษัทมหาชนจํากดั 

แบบ ทพ. 1. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของหา้งหุน้ส่วนหรือ
บริษทั 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อจดทะเบียน 
3. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อจดทะเบียน 
4. ใบทะเบียนพาณิชย ์
5. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
6. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาตหรือที่เกีย่วข้อง 
1) กฎกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.

2499 
2) คาํสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ์ท่ี 1/2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดเลขทะเบียน

พาณิชยแ์ละเลขคาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์
3) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการขอ้มูลทะเบียน

พาณิชย ์พ.ศ.2555 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท่ี 83 (พ.ศ. 2515) เร่ือง กาํหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของ

กฎหมายวา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง กาํหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.2499 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การตั้ งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ี และนาย

ทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 9) พ.ศ.2552 และ (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ.2553 
7) พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 

ช่องทางการให้บริการ 
 สถานท่ีใหบ้ริการ : สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมูโมะ  
 โทรศพัท/์โทรสาร : 073-621020-2 
 ติดต่อดว้ยตนเอง :  ณ อาคารเลขท่ี 49/1 หมู่ท่ี 1 ตาํบลมูโนะ อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 
 ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ : เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด)  
         ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ช่องทางการร้องเรียน 
 ศูนยบ์ริการประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี : เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต  
            กรุงเทพมหานคร 10300 
 สายด่วน : 1111 
 เวบ็ไซต ์: www.1111.go.th 
 ตูป้ณ. : 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 เวบ็ไซตห์น่วยงาน : www.munok.go.th  

สายตรงสาํนกังานอบต. โทรศพัท/์โทรสาร : 073-621020-2 
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร/ศูนยย์ติุธรรมชุมชน/ศูนยด์าํรงธรรมอบต.มูโนะ : เลขท่ี 49/1 หมู่ท่ี 1 ตาํบลมูโนะ 
อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 

 ตูรั้บเร่ืองราวร้องทุกข ์: หนา้สาํนกังานอบต. 

http://www.1111.go.th/
http://www.munok.go.th/
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ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ปฏิบติังานในฐานะนายทะเบียน ซึงไม่จาํเป็นตอ้งใชผู้ส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา โดยตอ้งกาํกบั

แนะนาํ ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูร่้วมปฏิบติังาน โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ชาํนาญงานดา้นการพาณิชย ์ค่อนขา้งสูง มีงานในความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย ปฏิบติังานท่ีตอ้งตดัสินใจ
หรือแกปั้ญหาในงานท่ีค่อนขา้งยากมาก 

โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกบัการรับจดทะเบียนการคา้ การออกใบอนุญาต การออกหนงัสือ

รับรองต่างๆ  
(2) ตรวจสอบ วเิคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามประเมินผล และจดัทาํรายงาน เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลใน

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ  
(3) ศึกษา คน้ควา้ เพื่อปรับปรุงระบบงาน หลกัเกณฑ์ หรือแนวทางในการปฏิบติังานดา้นการจด

ทะเบียนพาณิชย ์
(4) ตรวจสอบทะเบียนพาณิชย ์เพื่อกาํกบัดูแลการจดทะเบียน นิติบุคคล การจดทะเบียนพาณิชย ์

และการจดัทาํบญัชีธุรกิจใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
(5) รวบรวมการจดทะเบียนด้านการพาณิชย์แต่ละประเภท และส่งทะเบียนไปยงัหน่วยงาน             

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
(6) ร่วมประชุมช้ีแจง ให้ขอ้คิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทาํงานต่างๆ เพื่อให้เกิด

เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามท่ีส่วนราชการกาํหนด 
2. ด้านการกาํกบัดูแล 
(1) ควบคุม กาํกบัตรวจสอบ และติดตามผล พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานเพื่อให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบติัการ และบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 
(2) ตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
(3) ประสานสัมพนัธ์ รวมทั้งใหค้าํปรึกษาแนะนาํ พฒันาวธีิการปฏิบติังาน 
(4) วางแผน หรือร่วมดาํเนินการวางแผนงาน โครงการของส่วนราชการ เพื่อให้การดาํเนินงาน       

เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีกาํหนด  
3. ด้านการบริการ 
(1) ให้คาํปรึกษาแนะนาํในประเด็นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน ให้แก่ผูป้ระกอบการ บุคคลทัว่ไป 

รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูล และสามารถดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 



(2) ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ขา้ราชการ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน รวมทั้งฝึกอบรม 
สัมมนาแก่ผูป้ระกอบการ บุคคลทัว่ไป เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังาน  

(3) ประสานงานกบับุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจและความร่วมมือในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 

วธิีการติดตามและประเมนิผลการปฏบิัติงานจดทะเบียนพาณชิย์ 
*ใชแ้บบสอบถาม 
* วิธีสังเกต สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานและการรายงานต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
* ประเมินผล  เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองโดยเจา้หนา้ท่ี ผูป้ฏิบติั หวัหนา้งาน และปลดัอบต. 
* ออกสาํรวจความคิดเห็น ความตอ้งการของประชาชน ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและนาํไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในชีวติได ้
* ปรับปรุงใชแ้บบสอบทานเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลรวมทั้งการใชร้ะบบสารสนเทศโดยดาํเนินการ
ติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองและรายงานผูบ้งัคบับญัชาใหท้ราบ 
* รายงานสถิติและขอ้มูลทะเบียนพาณิชยใ์นแต่ละเดือนให ้สพค. จงัหวดั ทาง e-mail address ภายในวนัท่ี 
15 ของเดือนถดัไป ยกเวน้ ไดน้าํเขา้บนัทึกขอ้มูลการจดทะเบียนพาณิชยใ์นระบบจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูล
ทะเบียนพาณิชยใ์นระบบจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลทะเบียนพาณิชยท์างระบบอินเตอรืเน็ตแลว้ไม่ตอ้งรายงาน
อีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณชิย์ 
 

ลาํดับ
ที่ 

ประเภทการจด
ทะเบียน 

คําขอ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการขอจดทะเบียน ระยะเวลา
ให้บริการ 

1 จดทะเบียนพาณชิย์ 
(ตั้งใหม่) 
1.1 บุคคลธรรมดา 

แบบ ทพ. 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยืน่แบบ
คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์    
(แบบ ท.พ.)  พร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อตรวจพิจารณา 
2. เจา้หนา้ท่ีรับแบบคาํขอ และ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีเสนอนายทะเบียน
พาณิชย ์
4. ผูย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียม 
และรับใบทะเบียนพาณิชย ์
 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
3. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็นเจา้บา้นตอ้งแนบ
เอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 
(3.1) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้ง
สาํนกังานแห่งใหญ่ 
(3.2) สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความ
ยนิยอมเป็นเจา้บา้น หรือสาํเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้
ความยนิยอมเป็นผูเ้ช่าหรือเอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วามยนิยอม 
(3.3) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชป้ระกอบพาณิชยกิจ 
และสถานท่ีสาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
4. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
5. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
6. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเ้ช่าแผน่ซีดี 
แถบบนัทึก วดิีทศัน์ แผน่วดิีทศัน์ ดีวดีี                     
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หรือแผน่วีดิทศัน์ ระบบดิจิทลั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการ
บนัเทิง ใหส่้งสาํเนาหนงัสืออนุญาต หรือหนงัสือ
รับรองใหเ้ป็นผูจ้าํหน่ายหรือใหเ้ช่าสินคา้ดงักล่าวจาก
เจา้ของลิขสิทธ์ิของสินคา้ท่ีขายหรือให้เช่าหรือสาํเนา
ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลกัฐานการ
ซ้ือขายจากต่างประเทศ 
7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณี หรือ
เคร่ืองประดบัซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณี ตอ้งดาํเนินการ
และใหต้รวจสอบและเรียกหลกัฐานแสดงจาํนวน
เงินทุน โดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกิจมาใหข้อ้เทจ็จริง
ของแหล่งท่ีมาของเงินทุน หรือช้ีแจงเป็นหนงัสือพร้อม
แนบหลกัฐานดงักล่าวแทนก็ได ้

 1.2 ห้างหุ้นส่วน  
      สามัญ 
1.3 คณะบุคคล 
1.4 กจิการร่วมค้า 

แบบ ทพ. 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยืน่  
แบบคาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์
(แบบ ท.พ.)  พร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อตรวจพิจารณา 
2. เจา้หนา้ท่ีรับแบบคาํขอ และ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีเสนอนายทะเบียน
พาณิชย ์

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน 
3. หนงัสือหรือสัญญาจดัตั้งห้างหุน้ส่วนสามญัหรือ
คณะบุคคล 
4. หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังาน
แห่งใหญ่ 
5. สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความ
ยนิยอม 
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4. ผูย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียม 
และรับใบทะเบียนพาณิชย ์

เป็นเจา้บา้นหรือผูข้อเลขท่ีบา้นหรือสาํเนาสัญญาเช่า
โดยมีผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ช่า หรือเอกสารสิทธ์ิ
อยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอม 
6. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ี
สาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
7. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
8. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
9. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเ้ช่าแผน่ซีดี 
แถบบนัทึก วดิีทศัน์ แผน่วดิีทศัน์ ดีวดีี หรือแผน่วดิี
ทศัน์ระบบดิจิทลั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง ใหส่้ง
สาํเนาหนงัสืออนุญาต หรือหนงัสือรับรองให้เป็นผู ้
จาํหน่ายหรือให้เช่าสินคา้ดงักล่าวจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ
ของสินคา้ท่ีขายหรือ ใหเ้ช่า หรือสาํเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากร หรือหลกัฐานการซ้ือขายจาก
ต่างประเทศ 
10. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณีหรือ
เคร่ืองประดบัซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณีตอ้งดาํเนินการและ
ใหส่้งเอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 
(10.1) ตรวจสอบและเรียกหลกัฐานแสดงจาํนวน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงินทุนโดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกิจมาใหข้อ้เทจ็จริง
ของแหล่งท่ีมาของเงินทุนหรือช้ีแจงเป็นหนงัสือพร้อม
แนบหลกัฐานดงักล่าวแทนก็ได ้
(10.2) หลกัฐานหรือหนงัสือช้ีแจงการประกอบอาชีพ
หุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผดิหรือกรรมการผูมี้
อาํนาจของหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทั แลว้แต่กรณี 
11.กรณีกิจการร่วมคา้ใหแ้นบหนงัสือรับรองรายการ
จดทะเบียนของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน (หา้งหุน้    
ส่วนสามญันิติบุคคลหา้งหุน้ส่วนจาํกดั) บริษทัจาํกดั 
หรือบริษทัมหาชนจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 1.5 นิติบคคลทีต่ั้ง 

     ขึน้ตามกฎหมาย 
     ต่างประเทศ 

แบบ ทพ. 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยืน่แบบ
คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์    
(แบบ ท.พ.)  พร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อตรวจพิจารณา 
2. เจา้หนา้ท่ีรับแบบคาํขอ และ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีเสนอนายทะเบียน
พาณิชย ์
4. ผูย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียม 
และรับใบทะเบียนพาณิชย ์

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บผดิชอบในการ
ประกอบกิจการในประเทศ 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บผดิชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ 
3.หนงัสือใหค้วามยนิยอมให้ใชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังาน
แห่งใหญ่  
4. สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความ
ยนิยอมเป็นเจา้บา้นหรือผูข้อเลขท่ีบา้นหรือสาํเนา
สัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ช่า หรือ
เอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้ห้
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ความยนิยอม 
5. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ี
สาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
6. สาํเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล   
ซ่ึงมีรายการเก่ียวกบัช่ือ วตัถุท่ีประสงค ์ทุน ท่ีตั้ง
สาํนกังาน รายช่ือกรรมการและอาํนาจกรรมการ 
7. หนงัสือแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบดาํเนินกิจการในประเทศ 
8.ใบอนุญาตทาํงานของผูรั้บผดิชอบดาํเนินกิจการใน
ประเทศ (กรณีเป็นบุคคลต่างดา้ว) 
9. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วหรือ
หนงัสือรับรองการใชสิ้ทธิตามสนธิสัญญา (ถา้มี) 
เอกสารตามขอ้ (6)  และขอ้ (7) หากทาํข้ึนใน
ต่างประเทศ จะตอ้งมีคาํรับรองของโนตารีพบับลิค 
หรือบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งใหเ้ป็นผูมี้
อาํนาจรับรองเอกสารพร้อมดว้ยคาํรับรองของ
เจา้หนา้ท่ีกงสุลหรือสถานทูตไทย 
10. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
11.สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
12. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเ้ช่าแผน่
ซีดี แถบบนัทึกวิดิทศัน์ แผน่วดิีทศัน์ ดีวีดี หรือแผน่วดิี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทศัน์ ระบบดิจิทลั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง ใหส่้ง
สาํเนาหนงัสืออนุญาต หรือหนงัสือรับรองให้เป็นผู ้
จาํหน่าย หรือให้เช่าสินคา้ดงักล่าวจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ
ของสินคา้ท่ีขายหรือใหเ้ช่าหรือสาํเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากรหรือหลกัฐานการซ้ือขายจาก
ต่างประเทศ 
13. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณีหรือเคร่ือง 
ประดบัซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณี ตอ้งดาํเนินการและให้
ส่งเอกสารเพิ่มเติม  ดงัน้ี 
(13.1) ตรวจสอบและเรียกหลกัฐานแสดงจาํนวน
เงินทุนโดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกิจมาใหข้อ้เทจ็จริง
ของแหล่งท่ีมาของเงินทุน หรือช้ีแจงเป็นหนงัสือพร้อม
แนบหลกัฐานดงักล่าวแทนก็ได ้
(13.2) หลกัฐานหรือหนงัสือช้ีแจงการประกอบอาชีพ
หุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผดิหรือกรรมการผูมี้
อาํนาจของหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทัแลว้แต่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.6 ห้างหุ้นส่วน    

จดทะเบียน       
(ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นิติบุคคลและห้าง 

แบบ ทพ. 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยืน่แบบ
คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์    
(แบบ ท.พ.)  พร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อตรวจพิจารณา 

1. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของหา้ง
หุน้ส่วนหรือบริษทั 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อจดทะเบียน 
3. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อจดทะเบียน 
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หุ้นส่วนจํากดั) 
บริษัทจํากดั และ 
บริษัทมหาชนจํากดั 
ทีป่ระกอบพาณชิย
กจิชนิดทีก่ฎหมาย 
กาํหนดให้ต้องจด
ทะเบียนพาณชิย์ 

2. เจา้หนา้ท่ีรับแบบคาํขอ และ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีเสนอนายทะเบียน
พาณิชย ์
4. ผูย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียม 
และรับใบทะเบียนพาณิชย ์

4. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็นเจา้บา้นตอ้งแนบ
เอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 
(4.1) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้ง
สาํนกังานแห่งใหญ่ 
(4.2) สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความ
ยนิยอมเป็นเจา้บา้น หรือสาํเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้
ความยนิยอมเป็นผูเ้ช่าหรือเอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วามยนิยอม 
(4.3) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชป้ระกอบพาณิชยกิจ
และสถานท่ีสาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
5. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
6. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 

2 การจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงรายการ 
2.1 บุคคลธรรมดา 

แบบ ทพ. 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยืน่แบบ
คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์    
(แบบ ท.พ.)  พร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อตรวจพิจารณา 
2. เจา้หนา้ท่ีรับแบบคาํขอ และ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีเสนอนายทะเบียน
พาณิชย ์

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
3. ใบทะเบียนพาณิชย ์
4. สาํเนาหลกัฐานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ (ใชใ้นกรณี
แกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่) ไดแ้ก่ 
(4.1) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้ง
สาํนกังานแห่งใหญ่  
(4.2) สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความ
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4. ผูย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียม 
และรับใบทะเบียนพาณิชย ์

ยนิยอมเป็นเจา้บา้นหรือผูข้อเลขท่ีบา้นหรือสาํเนา
สัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ช่า หรือ
เอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้ห้
ความยนิยอม 
(4.3) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ี
สาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
5. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
6. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 2.2 ห้างหุ้นส่วน 
      สามัญ 
2.3 คณะบุคคล 
2.4 กจิการร่วมค้า 

แบบ ทพ. 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยืน่แบบ
คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์    
(แบบ ท.พ.)  พร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อตรวจพิจารณา 
2. เจา้หนา้ท่ีรับแบบคาํขอ และ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีเสนอนายทะเบียน
พาณิชย ์
4. ผูย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียม 
และรับใบทะเบียนพาณิชย ์

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
3. ใบทะเบียนพาณิชย ์
4. สัญญาหรือขอ้ตกลงแกไ้ขของหา้งหุน้ส่วนสามญั
หรือคณะบุคคล 
5. สาํเนาหลกัฐานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ (ใชใ้นกรณี
แกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่) ไดแ้ก่ 
(5.1) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้ง
สาํนกังานแห่งใหญ่ 
(5.2) สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความ
ยนิยอมเป็นเจา้บา้นหรือผูข้อเลขท่ีบา้นหรือสาํเนา
สัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ช่าหรือเอกสาร
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สิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอม 
(5.3) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ี
สาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
(5.4) ภาพถ่ายท่ีตั้งสาํนกังานท่ีปรากฏเลขท่ีบา้น 
6. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
7. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 2.5 นิติบคคลที่
ตั้งขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

แบบ ทพ. 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยืน่แบบ
คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์    
(แบบ ท.พ.)  พร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อตรวจพิจารณา 
2. เจา้หนา้ท่ีรับแบบคาํขอ และ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีเสนอนายทะเบียน
พาณิชย ์
4. ผูย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียม 
และรับใบทะเบียนพาณิชย ์

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บผดิชอบในการ
ประกอบกิจการในประเทศ 
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บผดิชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ 
3.ใบทะเบียนพาณิชย ์
4. สาํเนาหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบดาํเนินกิจการใน
ประเทศ 
กรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ
สาขาในประเทศไทย 
5. สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวัและหรือ
ช่ือสกุล (ถา้มี) 
6. สาํเนาหลกัฐานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ (ใชใ้นกรณี
แกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่) ไดแ้ก่ 
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(6.1) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้ง
สาํนกังานแห่งใหญ่  
(6.2) สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความ
ยนิยอมเป็นเจา้บา้นหรือผูข้อเลขท่ีบา้น หรือสาํเนาเนา
สัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ช่า หรือ
เอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรม 
สิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วามยนิยอม 
(6.3) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ี
สาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
7. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
8. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 2.6 ห้างหุ้นส่วน    
จดทะเบียน(ห้างหุ้น 
ส่วนสามัญนิติบุคคล
และห้างหุ้นส่วน
จํากดั) บริษัทจํากดั
และบริษัทมหาชน
จํากดัทีป่ระกอบ
พาณชิยกจิชนิดที่
กฎหมายกาํหนดให้

แบบ ทพ. 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยืน่แบบ
คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์    
(แบบ ท.พ.)  พร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อตรวจพิจารณา 
2. เจา้หนา้ท่ีรับแบบคาํขอ และ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีเสนอนายทะเบียน
พาณิชย ์
4. ผูย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียม 

1.สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของหา้ง
หุน้ส่วนหรือบริษทั 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อจดทะเบียน 
3. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อจดทะเบียน 
4. ใบทะเบียนพาณิชย ์
5. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็นเจา้บา้นตอ้งแนบ
เอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 
(5.1) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้ง
สาํนกังานแห่งใหญ่  
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ต้องจดทะเบียน 
พาณชิย์ 

และรับใบทะเบียนพาณิชย ์ (5.2) สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความ
ยนิยอมเป็นเจา้บา้น หรือสาํเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้
ความยนิยอมเป็นผูเ้ช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผู ้
เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้หค้วามยนิยอม  
(5.3) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชป้ระกอบพาณิชยกิจ
และสถานท่ีสาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 
(6) หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
(7) สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

3 การจดทะเบียน   
เลกิประกอบ 
พาณชิยกจิ 
3.1 บุคคลธรรมดา 

แบบ ทพ. 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยืน่แบบ
คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์    
(แบบ ท.พ.)  พร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อตรวจพิจารณา 
2. เจา้หนา้ท่ีรับแบบคาํขอ และ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีเสนอนายทะเบียน
พาณิชย ์
4. ผูย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียม 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูป้ระกอบพาณิชยกิจหรือ
ทายาทท่ียืน่คาํขอแทน 
2. ใบทะเบียนพาณิชย ์
3. สาํเนาใบมรณบตัรของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ (กรณี
ถึงแก่กรรม) 
4. สาํเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาทของผูล้งช่ือ
แทนผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงถึงแก่กรรม 
5. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
6. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
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 3.2 ห้างหุ้นส่วน 
      สามัญ 
3.3 คณะบุคคล 

แบบ ทพ. 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยืน่แบบ
คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์    
(แบบ ท.พ.)  พร้อมเอกสาร

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย ์
3. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
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3.4 กจิการร่วมค้า ประกอบเพื่อตรวจพิจารณา 
2. เจา้หนา้ท่ีรับแบบคาํขอ และ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีเสนอนายทะเบียน
พาณิชย ์
4. ผูย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียม 

4. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 3.5 นิติบคคลที่
ตั้งขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

แบบ ทพ. 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยืน่แบบ
คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์    
(แบบ ท.พ.)  พร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อตรวจพิจารณา 
2. เจา้หนา้ท่ีรับแบบคาํขอ และ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีเสนอนายทะเบียน
พาณิชย ์
4. ผูย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียม 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บผดิชอบดาํเนินการใน
ประเทศ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย ์
3. หนงัสือรับฝากบญัชีและเอกสารประกอบการ
ลงบญัชี 
4. สาํเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ 
5. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
6. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
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 3.6 ห้างหุ้นส่วน    
จดทะเบียน(ห้างหุ้น 
ส่วนสามัญนิติบุคคล
และห้างหุ้นส่วน
จํากดั) บริษัทจํากดั

แบบ ทพ. 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจยืน่แบบ
คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์    
(แบบ ท.พ.)  พร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อตรวจพิจารณา 
2. เจา้หนา้ท่ีรับแบบคาํขอ และ

1. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของหา้ง
หุน้ส่วนหรือบริษทั 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อจดทะเบียน 
3. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อจดทะเบียน 
4. ใบทะเบียนพาณิชย ์
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และบริษัทมหาชน
จํากดั 

ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจา้หนา้ท่ีเสนอนายทะเบียน
พาณิชย ์
4. ผูย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียม 

5. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 
6. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


