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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอ 
 -พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 
............................................................................................................................................................................. 
ขั้นตอนและระยะการให้บรกิาร 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ผู้ประสงค์ขอรับใบทะเบียนพำณิชย์ยื่นค ำขออนุญำต ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (ระยะเวลำ ๓๐ นำที) 
๒. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   พร้อมรับช ำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน  
   (ระยะเวลำ ๑ วัน) 
๓. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เสนอนำยทะเบียนพำณิชย์พิจำรณำ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ลงนำมรับรองค ำขอและลงนำมใบอนุญำตประกอบกิจกำร 
   พำณิชย์ (ระยะเวลำ ๓๐ นำที) 
๔. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งมอบทะเบียนพำณิชย์แก่ผู้ยื่นค ำขอ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ทั้งนี้ภายใตเ้งื่อนไข : คอมพวิเตอร์และระบบ Internet พร้อมใช้งานและผู้ประสงคข์อรับใบทะเบียน
พาณชิย์ยื่นหลักฐานครบถว้น 

........................................................................................................................................................................
ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้นไม่เกิน ๒ วัน 

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

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้   
ในกำรจดทะเบียนพำณิชย์แต่ละประเภทผู้ขอจดทะเบียนต้องเตรียมค ำขอและเอกสำรประกอบ

ส ำหรับกำรจดทะเบียนเรื่องนั้นๆให้ครบถ้วนถูกต้องตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏดังต่อไปนี้ 
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๑. จดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่) 
 ๑.๑ บุคคลธรรมดา 
ล าดั
บที ่

เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

๑. แบบทพ.  
๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้ประกอบพำณิชยกิจ 
๓. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ประกอบพำณิชยกิจ 
๔. กรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจมิได้เป็นเจ้ำบ้ำนต้องแนบเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) หนังสือใหค้วำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ ่
(2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้
ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำหรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอม 
 

๕. หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี  
๖. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี  
๗. กรณีประกอบพำณิชยกิจกำรขำยหรือให้เช่ำแผ่นซีดแีถบบนัทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดิ

ทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพำะที่เกีย่วกับกำรบันเทิงให้ส่งส ำเนำหนังสืออนุญำตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้
จ ำหน่ำยหรือให้เช่ำสินค้ำดังกล่ำวจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรอืให้เช่ำหรือส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกรหรือหลักฐำนกำรซื้อขำยจำกต่ำงประเทศ 

๘. กรณีประกอบพำณิชยกิจกำรค้ำอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณีต้องด ำเนินกำรและให้
ตรวจสอบและเรียกหลักฐำนแสดงจ ำนวนเงินทุนโดยเชิญผู้ประกอบพำณิชยกิจมำให้ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มำของเงินทุนหรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลกัฐำนดังกล่ำวแทนก็ได้ 

๙. แผนที่แสดงสถำนที่ซึ่งใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่ส ำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
 
๑.๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า 

ล าดับที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 
๑. แบบทพ.  
๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
๓. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
๔. หนังสือหรือสัญญำจัดต้ังห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือคณะบุคคล 
๕. หนังสือให้ควำมยินยอมใหใ้ช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ ่
๖. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือผู้ขอเลขที่บ้ำนหรือส ำเนำ

สัญญำเช่ำโดยมีผู้ใหค้วำมยินยอมเป็นผู้เช่ำหรือเอกสำรสทิธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ควำมยินยอม 

๗. แผนที่แสดงทีต่ั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่ส ำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
๘. หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)  
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ล าดับที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 
๙. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี   

 
๑๐. กรณีประกอบพำณิชยกิจกำรขำยหรือให้เช่ำแผ่นซีดแีถบบนัทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่น

วีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพำะทีเ่กี่ยวกับกำรบันเทิงให้ส่งส ำเนำหนังสืออนุญำตหรือหนังสือรับรองให้
เป็นผู้จ ำหน่ำยหรือให้เช่ำสินค้ำดังกล่ำวจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำหรือส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกรหรือหลักฐำนกำรซื้อขำยจำกต่ำงประเทศ 

๑๑. กรณีประกอบพำณิชยกิจกำรค้ำอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณีต้องด ำเนินกำรและ
ให้ส่งเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้ 
(1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐำนแสดงจ ำนวนเงินทุนโดยเชิญผู้ประกอบพำณิชยกิจมำให้ข้อเท็จจริง
ของแหล่งที่มำของเงินทุนหรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐำนดังกล่ำวแทนก็ได้ 
(2) หลักฐำนหรือหนังสือชี้แจงกำรประกอบอำชีพหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดหรือกรรมกำร
ผู้มีอ ำนำจของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี 

๑๒. กรณีกิจกำรร่วมค้ำให้แนบหนังสือรับรองรำยกำรจดทะเบียนของห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้ำง
หุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดแล้วแต่กรณี 

 
๒. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 
 ๒.๑ บุคคลธรรมดา 
ล าดับที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

๑. แบบทพ.  
๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้ประกอบพำณิชยกิจ 
๓. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ประกอบพำณิชยกิจ 
๔. ใบทะเบียนพำณิชย ์
๕. ส ำเนำหลักฐำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ ่(ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ)่ได้แก ่

(1) หนังสือใหค้วำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ ่
(2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นวำ่ผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือผู้ขอเลขที่บำ้นหรือ
ส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำหรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอื่นที่ผู้เป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอม 
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่ส ำคญับริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 

๖. หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)  
๗. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี  
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๒.๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า 
ล าดับที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

๑. แบบทพ.  
๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
๓. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
๔. ใบทะเบียนพำณิชย ์
๕. สัญญำหรือข้อตกลงแก้ไขของห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือคณะบุคคล 
๖. ส ำเนำหลักฐำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ ่(ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ)่ ได้แก ่

(1) หนังสือใหค้วำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ ่
(2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนทีแ่สดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือผู้ขอเลขที่บ้ำนหรือ
ส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำหรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอื่นที่ผู้เป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอม 
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่ส ำคญับริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
(4) ภำพถ่ำยที่ต้ังส ำนักงำนที่ปรำกฏเลขที่บ้ำน 

๗. หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)  
๘. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี  

 
๓. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
 ๓.๑ บุคคลธรรมดา 
ล าดับที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

๑. แบบทพ.  
๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้ประกอบพำณิชยกิจหรือทำยำทที่ยื่นค ำขอแทน 
๓. ใบทะเบียนพำณิชย ์
๔. ส ำเนำใบมรณบัตรของผู้ประกอบพำณิชยกิจ (กรณีถึงแกก่รรม)  
๕. ส ำเนำหลักฐำนแสดงควำมเป็นทำยำทของผู้ลงช่ือแทนผู้ประกอบพำณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม 
๖. หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)  
๗. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี  

 
 ๓.๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า 
ล าดับที ่ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

๑. แบบทพ.  
๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
๓. ใบทะเบียนพำณิชย ์
๔. หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)  
๕. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี  
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
กำรขอด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ. ทะเบียนพำณิชย์ฯ จะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมประเภทของกำรด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้  
1 จดทะเบียนพำณิชย์ต้ังใหม่ 50 บำท  
2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน ครั้งละ 20 บำท  
3 จดทะเบียนเลิกประกอบพำณิชยกิจ 20 บำท  
4 ขอให้ออกใบแทนใบทะเบยีนพำณิชย์ ฉบับละ 30 บำท  
5 ขอตรวจเอกสำรของผู้ประกอบพำณิชยกิจรำยหนึ่ง ครั้งละ 20 บำท  
6 ขอให้เจ้ำหน้ำที่คัดส ำเนำและรับรองส ำเนำเอกสำรของผู้ประกอบพำณิชยกิจ ฉบับละ 30 บำท  
(หนึ่งค ำขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ) 
............................................................................................................................................................................. 
ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
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