
     แบบ ทพ.

(เฉพาะเจาหนาที่)
เลขรับที่ ……………………………………………………………………………….………...

รับวันที่ ……………………………………………………………………………….…………..

[    ]  ส ํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย
[    ]  ส ํานักงานทะเบียนพาณิชย
        อ ําเภอ …………………………………………

        จงัหวัด ……………………………………….

ค ําขอจดทะเบียน เลขที่ค ําขอเดิม …………………………………………………………………….….…….

ทะเบียนเลขที่  ………………………………………………………………………..……..

ประเภทคํ าขอ
[    ]  จดทะเบียนพาณิชย (ใหกรอก [1] - [8] สวน [9] - [12] ใหเลือกกรอกตามแตกรณี)
[    ]  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]  ตัง้แตวันที่….………………………เปนดังน้ี (ใหกรอกเฉพาะรายการซึ่งประสงคจะขอเปลี่ยนแปลง)
[    ]  จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกจิ  ตัง้แตวันที่…..………………………………………………….(ใหกรอกรายการเฉพาะใน [1] [2]  และ [5])

[1]   ช่ือผูประกอบพาณิชยกิจ………………………...…………………….…………………………อายุ ……..…….... ป  เช้ือชาติ …………………………..……. สัญชาติ  ……………………………………..

        ทีอ่ยูเลขที…่………………..… หมูที…่……..….. ตรอก/ซอย……………………………………………. ถนน……………………………….………….……. ต ําบล/แขวง……….……………………………………….

        อ ําเภอ/เขต………………………………………..…… จังหวัด…………………………………………………… โทรศัพท……….……………..…………………… โทรสาร……………………..………………………………

[2]   ช่ือที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ  ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                           ภาษาตางประเทศ (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

[3]   ชนิดแหงพาณิชยกิจ                                                                                                                        รหัสสํ าหรับเจาหนาที่

                                                                                                                                                                 

(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                           
(2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

                                                                                                                                                                 
(3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                 
(4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[4]   จํ านวนเงินทุนที่นํ ามาใชในการประกอบพาณิชยกิจเปนประจํ า   จํ านวน………………………..………..……. บาท  (………………………………….…………………………..)

[5]   ทีต่ัง้สํ านักงานแหงใหญ  เลขที…่………….………. หมูที…่…………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………………………………..

         ถนน…………………………………………………………. ต ําบล/แขวง………………………………………………………………… อ ําเภอ/เขต…………………………………………………………………………………..

         จังหวดั……………………………………………………………………………………. โทรศัพท……………………………………………………………………….. โทรสาร…………………………………..…….……………..

[6]   ช่ือผูจัดการ ………………………………..……………………………………………………..……… อายุ……………..…….ป สัญชาติ……………………………………………… ทีอ่ยูเลขที่…………………………

         หมูที…่……………… ตรอก/ซอย…………..…………………………………………… ถนน…………………………………………………………..…… ต ําบล/แขวง…………………………………….………………….

       อ ําเภอ/เขต…………………………………………….. จังหวัด……………………………………………………. โทรศัพท……………….………………………. โทรสาร………………………….………………………..

[7]   วันที่เริ่มตนประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย  ตัง้แตวนัที่……………………………………………………………………………………………………………………….………………………...

[8]   วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……….      

[9]   รับโอนพาณิชยกิจนี้จาก ……………………………………………………..…………………………………….………… สญัชาติ …………………………………… ที่อยูเลขที่…………………………………..

        หมูที ่……….…………. ตรอก/ซอย……………………..…………………………… ถนน………………………………………………………….. ต ําบล/แขวง……………………………………….……………………..

        อ ําเภอ/เขต……………………….………………….. จังหวัด………………..…………………………………. โทรศัพท………………………………………………… โทรสาร……………………………………………..

        ช่ือทีใ่ชในการประกอบพาณิชยกจิ ……………………………………………………………………………………………………………..โอนเมื่อวนัที่ …………………………………………………….……………….

        สาเหตทุีโ่อน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

[10] ทีต่ัง้สํ านักงานสาขา  เลขที ่………………………………..… หมูที ่………………………………………….……… ตรอก/ซอย………………………………………………………….……………………………

        ถนน …………………………………………………………………. ต ําบล/แขวง……………………………………………………..……………….. อ ําเภอ/เขต………………………….……………………….……………..

        จังหวัด …………………………………………………………………………… โทรศพัท ……………………………………………………………….. โทรสาร……………………………….………………….……….……………

        ที่ตัง้โรงเก็บสินคา เลขที ่………………………………………………. หมูที ่……………………………………….……. ตรอก/ซอย………………………….………………….………………….………………….

        ถนน …………………………………………………………………. ต ําบล/แขวง………………………………………………………………………. อ ําเภอ/เขต………………………………………………….…….………….

        จังหวัด …………………………………………………………….……………. โทรศพัท ………………………………………………………………… โทรสาร ………………………………….…………………..…….………..



        ตวัแทนคาตาง  คือ ………………………………….……………………………………………………………………….. ที่อยูเลขที่ …………………………………………………….. หมูที ่…………….………….…

          ตรอก/ซอย  ……………………………………………………………………….. ถนน ……………………………………………………………. ต ําบล/แขวง………………………………………………………………………

          อ ําเภอ/เขต …………………………………………………. จังหวัด ………………………………………………….. โทรศัพท ………………………………………………. โทรสาร………………………….…………….

[11]  ช่ือ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ต ําบลที่อยู และจํ านวนทุนลงหุนของผูเปนหุนสวน และจํ านวนเงินทุนของหางหุนสวน
          ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน/ผูเปนหุนสวนเขาใหม มีจ ํานวน ………………………..คน  ดงันี้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ ……………...ป เช้ือชาติ ……………………………..…… สัญชาติ…………………………………………………………..

ทีอ่ยูเลขที ่…………………………………………………………………………………. หมูที ่………….……... ตรอก/ซอย…………….……………………………………………………………………………………………

ถนน………………………………………………………………………... ต ําบล/แขวง……..………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต……………………………………………………………

จังหวดั ……………………………………………………………………………………….. โทรศัพท …………………………….….…..…..…….. โทรสาร ……………….……………..……………………..……………..

ลงหุนดวย ………………………………………………………. จํ านวน …………………………………………………….บาท (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………………………………………..……..

(2)  ……………………………………………………………………………………………. อายุ …………..…..ป เช้ือชาติ …………………………………… สัญชาติ ………………………………………………………..

ทีอ่ยูเลขท่ี ……………………………………………………………………………..…… หมูที…่………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………….……

ถนน ……………………………………………………………………….. ต ําบล/แขวง………………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต……………………………………………………..…..

จังหวดั ………………………………………………………………………………………… โทรศัพท …………………………………………………… โทรสาร ………………………………………………………..……….…

ลงหุนดวย ………………………………………………………… จํ านวน ………………………………………………….บาท (ลงลายมือช่ือ) …………………………………………………………………………………

(3) ……………………………………………………………………………………………… อายุ ……………...ป เช้ือชาติ ……………………………….… สัญชาติ……………………………………………………………

ทีอ่ยูเลขท่ี ………………………………………………………………………………….. หมูที…่……..…………. ตรอก/ซอย………………….…………………………………………………………………………………….

ถนน ……………………………………………………………………….. ต ําบล/แขวง ………………………………………………………………………. อํ าเภอ/เขต…………………………………….…………………..

จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท ………………………..……………..…………..โทรสาร ………………….…………………..………………………….…

ลงหุนดวย ……………………………………………………….. จํ านวน …………………………………………………บาท (ลงลายมือช่ือ) ………………………………………………………………..……………...

[12]   จํ านวนเงินทุน จํ านวนหุน และมูลคาหุนของบริษทัจํ ากัด จํ านวนและมูลคาหุนที่บุคคลแตละสัญชาติถืออยู
ทนุจดทะเบยีน ………………………………………………………………………………………บาท แบงออกเปน …………………………………..หุน  มลูคาหุนละ …………………….………………...บาท
สญัชาติ …………………………………………….. ถอืหุน ………………………………………………. หุน     สัญชาติ ……………………………………………. ถอืหุน ………………………………………….หุน
สญัชาติ …………………………………………….. ถอืหุน ………………………………………………. หุน     สัญชาติ ……………………………………………. ถอืหุน ………………………………………….หุน

[13]  ผูเปนหุนสวนออกหรือตาย  จํ านวน …………………..คน  ดงัน้ี  (ใชกรณีขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงรายการตามขอ 11)

(1) …………………………………………………………………………………………..… อายุ ………….……..ป เช้ือชาติ ……………………………………………….. สญัชาติ ………………………..……………….

ทีอ่ยูเลขท่ี………………………………………………………………………………..……หมูที ่………………….…. ตรอก/ซอย ……………………………..……………………………………………………………………

ถนน ………………………………………………….…………..……… ต ําบล/แขวง ………………………………………………………….……..……. อ ําเภอ/เขต……………………………………………………………

จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………………….……………… โทรสาร ………………………………………………………..…………..

(2) ………………………………………………………………………………….……….… อายุ …………..…..ป เช้ือชาติ ………………………………..…………..……สัญชาติ ………….………………..……………

ทีอ่ยูเลขท่ี……………………………………………………………………………….…… หมูที ่………………….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………..……………………………………………..

ถนน …………………………………………………….………………… ต ําบล/แขวง ……………………………………………………………..……. อ ําเภอ/เขต………………………………………………………………

จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………….……………………… โทรสสาร ………………………………………………………..………..

[14]  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..…….

                        ขาพเจาขอรับรองวารายการขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

                                           (ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………………………………….ผูประกอบการพาณิชยกิจ
                                                             (…………………………………………..…………………………..)

                                                                    บันทึกนายทะเบียนพาณิชย
รับจดทะเบียน ณ วนัท่ี ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  (ลงลายมือชื่อ)………………………………………..…………………………………นายทะเบียนพาณิชย
                                                            (………………………………………..………………………………..)



คาํขอที่............................................                                         สํานักงานทะบียนพาณิชย์ 

บบบริการข้อมูลทะบียนพาณิชย์       

รับวันที่............................................                                         ............................................     
 

                                            อําภอ/ขต………………………. 

                                            จังหวัด……………………………… 

                                       คําขอตรวจค้นอกสาร/รับรองสํานาอกสาร/฿บทน 
ขຌาพจຌา(นาย/นาง/นางสาว)................................................................ ทร..............................e-mail………..…………........ 

ที่อยู................................................................................................................................................................................................ 
มีความประสงค์ขอขຌอมูล/อกสารทะบียนพาณิชย์ พ่ือ฿ชຌป็นหลักฐานอกสารประกอบสําหรับ 
 

            ศาล             สถานบันการงิน           หนวยงานราชการ           ทํานิติกรรม         อ่ืนๆ ระบุ........................... 
 

ช่ือผูຌประกอบพาณิชยกิจ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทะบียนพาณิชย์ลขที่   

คาํขอจดทะบียนพาณิชย์ลขที่ 
 

       ตรวจค้นอกสารทะบียนพาณิชย์      ป็นจํานวนงิน.................................บาท 
 

       รับรองสาํนาอกสารทะบียนพาณิชย์      จาํนวน..............ฉบับ    ป็นจํานวนงิน..............................บาท 
 

       ฿บทน   ขอ฿หຌออก฿บทน นื่องจาก฿บดิม            ชํารุด             สูญหาย   จาํนวน 1 ฉบับ 
       ป็นจํานวนงิน   บาท 
 

 

 

 

 

 

ขຌอควรทราบ฿นการขอ฿บทน 
1. การขอ฿บทน฿บสําคัญกรณีชํารุด ฿หຌนบ฿บสําคัญที่ชาํรุด
ประกอบคําขอดຌวย   
2. กรณีจຌาของกิจการเมเดຌมาดํานินการดຌวยตนอง ตຌองมี
หนังสือมอบอํานาจจากผูຌมีอํานาจ 

ลงช่ือ..........................................ผูຌขอ 
วันที่........./........./........... 

 

เด้รับการบริการตามคาํขอรียบร้อยล้ว 
ลงช่ือ...................................................ผูຌรับ 

วันที่........./........./...........  
 

 
 

บันทึกนายทะบียน/พนักงานจ้าหน้าที่ 
เดຌรับคาธรรมนียมครบถຌวนลຌว ฿หຌบริการออกอกสารหรือตรวจคຌนอกสารตามคําขอเดຌ 

           ลงช่ือ................................................ 
            (นายทะบียน/พนักงานจຌาหนຌาที่) 
                 วันที่........./........./........... 



 
 
 
 
   
 
   
 
 

                              คํ า ร อ ง 
คํารองที่...............................                สาํนกังานทะเบียนพาณิชย 
รับวันที ่......../...................../..........                อําเภอ......................................... 
เรื่อง.........................................................                จังหวัด....................................... 
 

                                                                            เขียนที่...........................................................................
                                                                            วันที.่.........เดอืน................................พ.ศ.25.................   

                            ขาพเจา..............................................เชื้อชาติ......................สญัชาติ..............................
ทีอ่ยูเลขที่........................ถนน................................................ตําบล..........................................................

อําเภอ.............................................................จังหวัด................................................................................

ชื่อที่ใชเรียกในการประกอบพาณิชยกิจ....................................................................................................
ไดจดทะเบียนพาณิชยคําขอที่................................................ทะเบียนที่.................................................. 
ขอยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่ทะเบียนพาณิชย  ดงัตอไปนี้ :- 

   ดวย................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 หมายเหตุ :-  ใหลงลายมือช่ือผูยื่นคํารองและผูเขียนขางทายคํารองดวย 
            

CLEAR  ALL



 เอกสารแนบ แบบ ทพ. 

 

ช่ือผูประกอบพาณิชยกิจ……………………………..................……………..............……ทะเบียนเลขที่………………...................……

ประกอบคําขอจดทะเบียน เลขรับที่………………………………...................................…รับวันที่………………........………….........… 

*** เฉพาะขอ 1 – ขอ 4  กรุณาระบุขอความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *** 
รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต 

1.  ช่ือผูประกอบการ  

 (Owner Name)  

2.  ช่ือที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ  

 (Company  Name)  

3.  ทีอ่ยูตามใบทะเบียนพาณิชย  

 

 (Address)  

 

4.  ช่ือเว็บไซต 
(Website) 

 

5.  โปรดเลือกหมวดหมูของเว็บไซต 
(Type Of  Business) 

 

 

 

» คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต » ทองเที่ยว » แฟชั่น/เคร่ืองแตงกาย/เคร่ืองประดบั 

» เกมส/ของเลน/ของขวัญ/เบ็ดเตล็ด » การแพทย และสุขภาพ  » เคร่ืองมือเคร่ืองใชอุตสาหกรรม 

» บนัเทิง และนันทนาการ » อสังหาริมทรัพย/ออกแบบ/ตกแตง/บานและสวน » การศึกษา 
» ยานยนต » การเงิน กฎหมาย และบัญชี  » เคร่ืองมือสื่อสาร/กลอง  » อาหาร และเครือ่งดื่ม 

» บคุคล/สงัคม/มนุษยวิทยา » ขาว – สื่อ » ศลิปะและวัฒนธรรม » กีฬา และสันทนาการ 
» อื่น ๆ  (โปรดระบุ............................................................................................................................................ ) 

6.  ชนิดแหงพาณิชยกิจ 
(ระบุขอความเพิ่มเติมจากขอ 5 วาเว็บไซตของ
ทานดําเนินธรุกิจซือ้ขายสินคาหรือบริการใด) 

 

 

7.  ระบบสั่งจอง/สัง่ซื้อสินคาที่ใช » ระบบตะกรา » ระบบกรอกฟอรม » e-Mail  » โทรศัพท » โทรสาร 
» อื่น ๆ  (โปรดระบุ............................................................................................................................................ )  

8.  วิธกีารชําระเงิน » ชําระเงินแบบออฟไลน (โอนเงินผานธนาคาร ชําระเงินทางไปรษณีย ชําระเงินกบัพนักงาน เปนตน) 

» ชําระเงินออนไลน ผานบัตรเครดิต » ชําระเงินออนไลน ผานระบบ e-Banking 

» ชําระเงินออนไลน ผานตัวกลางชําระเงิน เชน PayPal, PaySbuy เปนตน   

» อื่น ๆ  (โปรดระบุ............................................................................................................................................ )  
9.  วิธกีารสงสินคา » บริษัทขนสง » ไปรษณีย » พนักงานสงสินคา » Download » e-Mail 

» อื่น ๆ  (โปรดระบุ............................................................................................................................................ )  
10.  จํานวนเงินทุน 

 (ทีใ่ชในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส) 
 

11.  หมายเลขโทรศัพท  (Telephone)  

12.  หมายเลขโทรสาร (Fax)  

13.  e-Mail  (ทีใ่ชในการขอรับ Source Code)  

14.  ช่ือผูจดัการ  

15.  วันที่เริ่มตนประกอบพาณิชยกิจ  

16.  สํานักงานที่จดทะเบียน  

17.  เลขทะเบียนนิติบคุคล    (ถามี)  

18.  เลขประจําตัวผูเสียภาษี  (ถามี)  

19.  วันที่จดทะเบียน (Registered Date)  

 



แบบ ท.พ. 

ปดอากร 
10 บาท 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

 

 เขียนท่ี ...............................................................  

 วันท่ี................................................................................................  

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาขอมอบอํานาจให .............................................................................................................................  

.................................................................................  ซ่ึงเปนผูถือบัตร...................................................................................................  

เลขท่ี ................................................................................  ซ่ึงออกให ณ ................................................................................................  

.................................................................................  เมื่อวันท่ี ..............................................................................................................  

อยูบานเลขที่..............................................................  ตรอก/ซอย ..........................................................................................................  

ถนน ..........................................................................  แขวง (ตําบล) ......................................................................................................  

เขต (อําเภอ)...................................................................................  จังหวัด...........................................................................................  

หมายเลขโทรศัพท ..........................................................................................................................(ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมาขอยื่น 

จดทะเบียน .............................................................................................................................................................................................  

(พาณิชย, เปลี่ยนแปลง, เลิกพาณิชยกิจ) 

ของ .............................................................................................................................................. ตอนายทะเบียนพาณิชย แทนขาพเจา 

 (ชือ่ท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ) 

ตลอดจนใหมีอํานาจแกไขถอยคําหรือขอความใดๆ ในคําขอจดทะเบียนไดท้ังส้ิน และใหมีอํานาจรับทราบคําส่ังจากนายทะเบียนพาณิชย
แทนขาพเจาดวย 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการรับมอบอํานาจนี้โดยสิ้นเชิง 

 (ลงลายมือชื่อ)..............................................................................ผูมอบอํานาจ 

 (.............................................................................. ) 

 (ลงลายมือชื่อ)..............................................................................ผูมอบอํานาจ 

 (.............................................................................. ) 

 (ลงลายมือชื่อ)..............................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

 (.............................................................................. ) 

 (ลงลายมือชื่อ)..............................................................................พยาน 

 (.............................................................................. ) 

 



หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ 

ขຌาพจຌา............................................................................................................................. ..... 
อยูบຌานลขทีไ....................หมูทีไ..............ตรอก/ซอย.........................................ถนน......................................... 
ต าบล/ขวง.............................อ าภอ/ขต...........................................จังหวัด................................................. 
ป็นจຌาของ(บຌาน/อาคาร)ตัๅงอยูลขทีไ.................หมูทีไ.................ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน.............................ต าบล/ขวง.....................................อ าภอ/ขต.......................................................... 
จังหวัด.................................... 

ขอท าหนังสือฉบับนีๅขึๅนเวຌพืไอสดงวาขຌาพจຌายินยอม฿หຌ................................................................... 
.................................................฿ชຌอาคารดังกลาวป็นสถานประกอบการคຌา ละพืไอป็นหลักฐานจึงเดຌลง
ลายมือชืไอตอหนຌาพยานขຌางทຌายเวຌป็นส าคัญ 

หนังสือฉบับนีๅท าขึๅนมืไอวันทีไ....................ดือน.....................................พ.ศ......................... 

ลงชืไอ....................................................................ผูຌยินยอม฿หຌ฿ชຌสถานทีไ 
 (..................................................................) 

ลงชืไอ....................................................................ผูຌ฿ชຌสถานทีไ 
 (..................................................................) 

ลงชืไอ....................................................................พยาน 
 (..................................................................) 

ลงชืไอ....................................................................พยาน 
 (.................................................................) 
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