
รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอการจดทะเบียนพาณิชย 

 

 ในการจดทะเบียนพาณิชยแตละประเภท  ูผขอจดทะเบียนตองเตรียมคําขอและ

เอกสารประกอบสําหรับการจดทะเบียนเรื่องนั้นๆ ใหครบถวนถูกตองตามรายละเอียดที่ปรากฏ 

ดังตอไปน้ี 

1. จดทะเบียนพาณิชย ( ัตงใหม) 
 1.1 บคุคลธรรมดา 

ลําดบัที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 แบบ ทพ. 

2 สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ              

3 สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ 

4 กรณ ูผี ประกอบพาณิชยก ิมจิ ไดเป็นเจาบานตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท ตัี งสํานักงานแหงใหญ  

(2) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเป็นเจาบาน  หรือสําเนาสัญญา

เชาโดยม ูผี ใหความยินยอมเป็นผูเชา หรือเอกสารสิทธ์ิอยางอ่ืนท ูผี เป็นเจาของกรรมสิทธ์ิเป็นผูให

ความยินยอม 

(4.3) แผนที่แสดงสถานท ึซี งใชประกอบพาณิชยกิจ    และสถานท ํสี าคัญบริเวณใกลเคียง

โดยสังเขป    

5 หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

6 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บมอบอํานาจ (ถาม)ี 

7 กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี 

หรือแผนวีดิทัศน ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ 

หนังสือรับรองใหเป็นผ ํจู าหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธ์ิของสินคาที่ขายหรือ

ใหเชาหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากตางประเทศ 

8 กรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ เครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี ตอง

ดําเนินการและใหตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผูประกอบพาณิชย

กิจมาใหขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพรอมแนบหลักฐาน

ดังกลาวแทนก็ได 
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 1.2 หางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล กิจการรวมคา 

ลําดบัที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 แบบ ทพ. 

2 สําเนาบัตรประจําตัวของผูเป็นหุนสวนทุกคน 

3 สําเนาทะเบียนบานของผูเป็นหุนสวนทุกคน 

4 หนงัสือหรือสัญญาจัดต้ังหางหุนสวนสามัญหรือ 

คณะบุคคล 

5 หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท ตัี งสํานักงานแหงใหญ

6 สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเป็นเจาบานหรือผูขอเลขท บี านหรือ

สําเนาสัญญาเชา โดยม ูผี ใหความยินยอมเป็นผูเชา หรือเอกสารสิทธ์ิอยางอื่นที่  ูผเป็นเจาของ

กรรมสิทธ์ิเป็นผูใหความยินยอม

7 แผนท่ีแสดงท ตัี งสํานักงานแหงใหญและสถานที่ 

สําคญับริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป 

8 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

9 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บมอบอํานาจ (ถามี) 

10 กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรอืใหเชา  

แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดิทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะที่

เกี่ยวกับการบันเทิง  ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองใหเป็นผ ํจู าหนาย หรือ

ใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธ์ิของสินคาที่ขายหรือ ใหเชา หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน

ตามประมวลรัษฎากร  หรอืหลักฐานการซื้อขายจาก 

ตางประเทศ 

11 กรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ เคร่ืองประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี ตอง

ดําเนินการและให ส งเอกสารเพ มติเมิ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผูประกอบพาณิชยกิจมาให

ขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุน หรือช้ีแจงเป็นหนังสือพรอมแนบหลักฐานดังกลาวแทนก็ได 

(2) หลักฐานหรือหนังสือช้ีแจงการประกอบอาชีพหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด หรือ

กรรมการผ อํีมู านาจของหางหุนสวนหรือบร ทัษิ  แลวแตกรณี 

12 กรณีกิจการรวมคาใหแนบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของหางหุนสวนจดทะเบียน 

(หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

แลวแตกรณี 
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 1.3 ุบิติน คคลท ัตี งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

ลําดบัที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 แบบ ทพ. 

2 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ 

3 สําเนาทะเบียนบานของผ ัรู บผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ 

4 หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท ตัี งสํานักงานแหงใหญ

5 ภาพถายสําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเป็นเจาบานหรือผ ีทขลเอขู

บาน หรือสําเนาสัญญาเชาโดยม ูผี ใหความยินยอมเป็นผูเชา หรอืเอกสารสทิธ์ิอยางอ่ืนท ูผี เป็น

เจาของกรรมสิทธ์ิเป็นผูให ยิมาวค นยอม

6 แผนทีแ่สดงท ตัี งสํานักงานแหงใหญและสถานท ํสี าคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป 

7 สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นน บุติิ คคล ึซงมีรายการเกี่ยวกับชอื  วัตถ ีทุ ประสงค  

นุท  ตัีท งสํานักงาน รายช่ือกรรมการ และอํานาจกรรมการ 

8 หนงัสือแตงต้ังผ ัรู บผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศ 

9 ใบอนุญาตทํางานของผ ัรู บผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศ (กรณีเป็นบุคคลตางดาว) 

10 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือหนังสือรับรองการใช ิส ทธิตามสนธ ัสิ ญญา (ถามี) 

11 หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

12 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บมอบอํานาจ (ถามี) 

13 กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชาแผนซีดี  แถบบันทึกวีดิทัศน แผนวีดิทัศน  ดีวีดี 

หรอืแผนว ัทดิี ศน  ระบบด ลัทิจิ  เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให ส งสําเนาหนังสืออนุญาต อืรห  

หนังสือรับรองใหเป็นผ ํจู าหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธ์ิของสินคาที่ขาย

หรือใหเชา หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก

ตางประเทศ 

14 กรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี ตอง

ดําเนินการและให ส งเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผูประกอบพาณิชยกิจมาให

ขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุน หรือช้ีแจงเป็นหนังสือพรอมแนบหลักฐานดังกลาวแทนก็ได 

(2) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุนสวนจําพวกไมจํากัด ความรับผิดหรือ

กรรมการผ อํีมู านาจของหางหุนสวนหรือบร ัษิ ทแลวแตกรณี 

       เอกสารตามลําดับที่ 7 และลาํดับที่ 8 หากทําข ตนในึ างประเทศ จะตองมีคํารับรองของ

โนตารีพับบลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตังใหเป็นผ อํีมู านาจรับรองเอกสาร

พรอมดวยคํารับรองของเจาหนาที่กงสุลหรือสถานทูตไทย 
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 1.4 หางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด 

และบร ัษิ ทมหาชนจํากัด ีทประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดให ต องจดทะเบียนพาณิชย 

ลําดบัที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 แบบ ทพ. 

2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของหางหุนสวนหรือบร ทัษิ  

3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอจดทะเบียน 

4 สําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน 

5 กรณ ูผี ประกอบพาณิชยกิจมิไดเป็นเจาบาน ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้    

(1) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท ตัี งสํานักงานแหงใหญ    

(2) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเป็นเจาบาน  หรือสําเนาสัญญา

เชาโดยม ูผี ใหความยินยอมเป็นผูเชา หรือเอกสารสิทธ์ิอยางอื่นท ูผี เป็นเจาของกรรมสิทธ์ิเป็น

ูผใหความยินยอม   

(3) แผนที่แสดงสถานท ึซี งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท ํสี าคัญบริเวณใกลเคียง

โดยสังเขป 

6 หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

7 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บมอบอํานาจ (ถามี) 

 

2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 
 2.1 บุคคลธรรมดา 

ลําดบัที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 แบบ ทพ. 

2 สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ 

3 สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ 

4 ใบทะเบียนพาณิชย

5 สําเนาหลักฐานท ตัี งสํานักงานแหงใหญ (ใชในกรณีแกไขเพิ่มเติมท ตัี งสํานักงานแหงใหญ)

ไดแก 

(1) หนงัสือใหความย หใมอยนิ ใชสถานท ตัี งสํานักงานแหงใหญ                                      

(2) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเป็น  เจาบานหรือผูขอเลขท บี าน 

หรือสําเนาสัญญาเชาโดยม ูผี ใหความยินยอมเป็นผูเชา หรือเอกสารสิทธ์ิอยางอื่นท ูผี เป็น

เจาของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใหความยินยอม   

(3) แผนที่แสดงท ตัี งสํานักงานแหงใหญ ํสีทนาถสะลแ าคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป 

6 หนงัสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

7 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บมอบอํานาจ (ถามี) 
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 2.2 หางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล กิจการรวมคา 

ลําดบัที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 แบบ ทพ. 

2 สําเนาบัตรประจําตัวของหุนสวนผ ัจู ดการ 

3 สําเนาทะเบียนบานของหุนสวนผ ัจู ดการ 

4 ใบทะเบียนพาณิชย 

5 สัญญาหรือขอตกลงแกไขของหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคล 

6 สําเนาหลักฐานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ (ใชในกรณีแกไขเพิ่มเติมท ตัี งสํานักงานแหงใหญ) 

ไดแก  

(1) หนงัสือใหความย หใมอยนิ ใชสถานท ตัี งสํานักงานแหงใหญ     

(2) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเป็นเจาบานหรือผูขอเลขท บี าน หรือ

สําเนาสัญญาเชาโดยม ูผี ใหความยินยอมเป็นผูเชา หรือเอกสารสิทธ์ิอยางอ่ืนท ูผี เป็นเจาของ

กรรมสิทธ์ิเป็นผูใหความยินยอม    

(3) แผนที่แสดงท ตัี งสํานักงานแหงใหญ ํสีทนาถสะลแ าคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป      

(4) ภาพถายท ตัี งสํานักงานที่ปรากฏเลขท บี าน 

7 หนงัสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

8 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บมอบอํานาจ (ถามี)   

 

 2.3 ุบิติน คคลท ัตี งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

ลําดบัที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 แบบ ทพ. 

2 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ 

3 สําเนาทะเบียนบานของผ ัรู บผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ 

4 ใบทะเบียนพาณิชย 

5 สําเนาหนังสือแตงต้ังผ ัรู บผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศกรณ บุตินีิ คคลตางประเทศขอ

เปลี่ยนแปลงผ ัจู ดการสาขาในประเทศไทย 

6 สําเนาหนังสือสาํคัญแสดงการเปล่ียนช่ือตัวและหรือช่ือสกุล  (ถามี) 

7 สําเนาหลักฐานท ตัี งสํานักงานแหงใหญ (ใชในกรณีแกไขเพ่ิมเติมท ตัี งสํานักงานแหงใหญ) ไดแก      

(1) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท ตัี งสํานักงานแหงใหญ                                      

(2) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเป็นเจาบานหรือผ บีทขลเอขู าน 

หรอืสําเนาสัญญาเชาโดยม ูผี ใหความยินยอมเป็นผูเชา หรอืเอกสารสิทธ์ิอยางอ่ืนท ูผี เป็น

เจาของกรรมสิทธ์ิเป็นผูให ยิมาวค นยอม                                                                 

(3) แผนที่แสดงท ตัี งสํานักงานแหงใหญ ํสีทนาถสะลแ าคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป 

8 หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

9 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บมอบอํานาจ (ถามี) 
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 2.4 หางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด 

และบร ัษิ ทมหาชนจํากัด  

ลําดบัที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 แบบ ทพ. 

2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของหางหุนสวนหรือบร ทัษิ  

3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอจดทะเบียน 

4 สําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน 

5 ใบทะเบียนพาณิชย 

6 กรณ ูผี ประกอบพาณิชยกิจมิไดเป็นเจาบาน ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1)  หนงัสือใหความยินยอมใหใชสถานท ตัี งสํานักงานแหงใหญ     

(2) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเป็นเจาบาน  อืรห  สําเนาสญัญา

เชาโดยม ูผี ใหความยินยอมเปน็ผูเชา หรือเอกสารสทิธ์ิอยางอ่ืนท ูผี เป็นเจาของกรรมสิทธ์ิเป็นผูให

ความยินยอม                                                                               

(3) แผนที่แสดงสถานท ึซี งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท ํสี าคญับริเวณใกลเคียงโดยสังเขป    

7 หนงัสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

8 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บมอบอํานาจ (ถามี) 
 

3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
 3.1 บุคคลธรรมดา 

ลําดบัที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 แบบ ทพ. 

2 สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ หรอืทายาทท ยืี นคําขอแทน 

3 ใบทะเบียนพาณิชย 

4 สําเนาใบมรณบัตรของผูประกอบพาณิชยกิจ (กรณ ึถี งแก มรรก ) 

5 สําเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผูลงช่ือแทนผูประกอบพาณิชยก ึซจิ งถึงแก มรรก  

6 หนงัสือมอบอํานาจ (ถามี) 

7 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บมอบอํานาจ (ถามี) 
 

 3.2 หางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล กิจการรวมคา 

ลําดบัที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 แบบ ทพ. 

2 สําเนาบัตรประจําตัวของหุนสวนผ ัจู ดการ 

3 ใบทะเบียนพาณิชย 

4 หนงัสือมอบอํานาจ (ถามี) 

5 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บมอบอํานาจ (ถามี) 
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 3.3 ุบิติน คคลท ัตี งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

ลําดบัที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 แบบ ทพ. 

2 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บผิดชอบดําเนินการในประเทศ 

3 ใบทะเบียนพาณิชย 

4 หนงัสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 

5 สําเนาเอกสารการส่ังเลิกประกอบกิจการในประเทศ 

6 หนงัสือมอบอํานาจ (ถามี) 

7 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บมอบอํานาจ (ถามี) 
 

 3.4 หางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด 

และบร ัษิ ทมหาชนจํากัด  

ลําดบัที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 แบบ ทพ. 

2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของหางหุนสวนหรือบร ทัษิ  

3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอจดทะเบียน 

4 สําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน 

5 ใบทะเบียนพาณิชย 

6 หนงัสือมอบอํานาจ (ถามี) 

7 สําเนาบัตรประจําตัวของผ ัรู บมอบอํานาจ (ถามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


