การจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (กิจการเจ้าของคนเดียว)
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)
1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
2. เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคาขอ และ หลักฐานต่างๆ
3. ผู้ประกอบการรับใบสาคัญทะเบียนพาณิชย์ และชาระค่าธรรมเนียม
1. กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
กรอกเอกสารคาขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 – 6 และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้
ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา อย่างละ 1
ฉบับ
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติด
อากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจ อย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้
สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ
2. กรณีจดเปลีย่ นแปลงทะเบียนพาณิชย์
กรอกเอกสารคาขอ (แบบ ทพ.) แล้วแต่กรณี และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้
ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- ใบสาคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
- เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสาคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา อย่างละ 1
ฉบับ

- หนังสือมอบอานาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติด
อากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจ อย่างละ 1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงต่างๆดังนี้
2.1 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล กรอกเอกสารคาขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และลงลายมือ
ชื่อ มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่นในการจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- สาเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
2.2 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ (ชื่อร้าน) กรอกเอก
สารคาขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 2ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
2.3 กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชยกิจ (วัตถุประสงค์ของร้าน) กรอกเอก
สารคาขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 3ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
2.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจานวนเงินทุนที่นามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็น
ประจา (เงินหมุนเวียนต่อเดือน)กรอกเอกสารคาขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 4 ลงลายมือชื่อ ไม่ต้อง
ช้เอกสารเพิ่มเติม
2.5 กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ (ที่ตั้งร้าน) หรือ เพิ่มสาขา กรอก
เอกสารคาขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1และ 5 หรือ 10 ลงลายมือชื่อ มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่นในการจด
เปลี่ยน
แปลงทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- สาเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้
สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ
1. กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์
กรอกเอกสารคาขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1, 2, 5 และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้อง
ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- ใบสาคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
- เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสาคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย)

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา อย่างละ 1
ฉบับ
หนังสือมอบอานาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 10 บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจ อย่างละ 1 ฉบับ
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลธุรกิจ
1. กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ และยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่/นาย
ทะเบียน
2. เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคาขอ และหลักฐานต่างๆ
3. ผู้ประกอบการรับเอกสารหรือข้อมูลตามที่ขอรับบริการ และชาระค่าธรรมเนียม
บริการข้อมูลธุรกิจของสานักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มี
ดังต่อไปนี้
1. กรณีขอตรวจค้นเอกสาร กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารที่
ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ได้แก่
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา อย่าง
ละ 1 ฉบับ
2. กรณีขอรับรองสาเนาเอกสาร กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสาร
ที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา
อย่างละ 1 ฉบับ
3. กรณีขอใบแทน กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ใน
การจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา อย่าง
ละ 1 ฉบับ
- เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสาคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย) หรือ ใบสาคัญใบทะเบียน
พาณิชย์ (ตัวจริง)ที่เสียหาย

4. กรณีขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ
พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา อย่าง
ละ 1 ฉบับ
- แถบบันทึกข้อมูล หรือ Handy Drive หรือ แผ่น Floppy
อัตราค่าธรรมเนียม
- จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

50

บาท

- จดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์

20

บาท

- จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

20

บาท

- ขอตรวจค้นเอกสาร

20

บาท

- ขอรับรองสาเนาเอกสาร

30

บาท

- ขอใบแทน(ใบสาคัญใบทะเบียนพาณิชย์)

30

บาท

- ขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

1,000 บาท/

ครั้ง
ละ

และคัดระเบียน
0.10 บาท

**หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร. 0-7443-4525**
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์(คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ)
1. กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
กรอกเอกสารคาขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 – 6 และ ข้อ 11กรอกรายละเอียดในส่วนของผู้เป็น

หุ้นส่วนโดยผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อ ส่วนในช่องผู้ประกอบการพาณิชยกิจให้ ผู้เป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจด
ทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- สาเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญติดอากรแสตมป์ 5 บาท โดยต้องแจก
แจงรายละเอียดชื่อคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ, สถานประกอบการหรือที่ตั้ง, วัตถุประสงค์ใน
การประกอบการ, รายละเอียดผู้ถือหุ้น, จานวนทุนหุ้น, หุ้นส่วนผู้จัดการ, และการแบ่งผลกาไรขาดทุน
ให้ชัดเจน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วมคณะบุคคล
หรือผู้ถือหุ้นทุกคน อย่างละ 1 ฉบับ
- รายงานการประชุมผู้ร่วมก่อตั้งคณะบุคคล หรือ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ พร้อมรับรองสาเนา อย่างละ 1 ฉบับหรือ
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการคณะ -บุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่ได้
มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ อย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ถ้ามี) พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ
2. กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
กรอกเอกสารคาขอ (แบบ ทพ.) แล้วแต่กรณี และหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคลหรือห้างหุ้น
ส่วนสามัญเป็นผู้ลงลายมือชื่อในช่องผู้ประกอบการพาณิชยกิจ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจด
ทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- ใบสาคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
- เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสาคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ พร้อมรับรองสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ได้มาจด
ทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ อย่างละ 1 ฉบับ

