
     แบบ ทพ.

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

[    ]  ส ํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย
[    ]  ส ํานักงานทะเบียนพาณิชย
        อํ าเภอ …………………………………………
        จังหวัด ……………………………………….

ค ําขอจดทะเบียน เลขที่คํ าขอเดิม …………………………………………………………………….….…….
ทะเบียนเลขที่  ………………………………………………………………………..……..

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

[1]   ช่ือผูประกอบพาณิชยกิจ………………………...…………………….…………………………อายุ ……..…….... ป  เชื้อชาติ …………………………..……. สัญชาติ  ……………………………………..
        ทีอ่ยูเลขที…่………………..… หมูที่………..….. ตรอก/ซอย……………………………………………. ถนน……………………………….………….……. ตํ าบล/แขวง……….……………………………………….
        อ ําเภอ/เขต………………………………………..…… จังหวัด…………………………………………………… โทรศัพท……….……………..…………………… โทรสาร……………………..………………………………
[2]   ช่ือที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ  ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                           ภาษาตางประเทศ (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
[3]   ชนิดแหงพาณิชยกิจ                                                                                                                        รหัสสํ าหรับเจาหนาที่

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

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

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

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

[4]   จ ํานวนเงินทุนที่นํ ามาใชในการประกอบพาณิชยกิจเปนประจํ า   จํ านวน………………………..………..……. บาท  (………………………………….…………………………..)
[5]   ทีต่ั้งสํ านักงานแหงใหญ  เลขที…่………….………. หมูที่……………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………………………………..
         ถนน…………………………………………………………. ตํ าบล/แขวง………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต…………………………………………………………………………………..
         จังหวดั……………………………………………………………………………………. โทรศัพท……………………………………………………………………….. โทรสาร…………………………………..…….……………..
[6]   ช่ือผูจัดการ ………………………………..……………………………………………………..……… อายุ……………..…….ป สัญชาติ……………………………………………… ทีอ่ยูเลขที่…………………………
         หมูที…่……………… ตรอก/ซอย…………..…………………………………………… ถนน…………………………………………………………..…… ตํ าบล/แขวง…………………………………….………………….
       อ ําเภอ/เขต…………………………………………….. จังหวัด……………………………………………………. โทรศัพท……………….………………………. โทรสาร………………………….………………………..
[7]   วันที่เริ่มตนประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย  ตัง้แตวนัที่……………………………………………………………………………………………………………………….………………………...
[8]   วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……….      
[9]   รับโอนพาณิชยกิจนี้จาก ……………………………………………………..…………………………………….………… สญัชาติ …………………………………… ที่อยูเลขที่…………………………………..
        หมูที ่……….…………. ตรอก/ซอย……………………..…………………………… ถนน………………………………………………………….. ตํ าบล/แขวง……………………………………….……………………..
        อ ําเภอ/เขต……………………….………………….. จังหวัด………………..…………………………………. โทรศัพท………………………………………………… โทรสาร……………………………………………..
        ชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกจิ ……………………………………………………………………………………………………………..โอนเมื่อวันที่ …………………………………………………….……………….
        สาเหตทุีโ่อน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
[10] ทีต่ั้งสํ านักงานสาขา  เลขที ่………………………………..… หมูที่ ………………………………………….……… ตรอก/ซอย………………………………………………………….……………………………
        ถนน …………………………………………………………………. ต ําบล/แขวง……………………………………………………..……………….. อ ําเภอ/เขต………………………….……………………….……………..
        จังหวัด …………………………………………………………………………… โทรศพัท ……………………………………………………………….. โทรสาร……………………………….………………….……….……………
        ที่ตั้งโรงเก็บสินคา เลขที ่………………………………………………. หมูที่ ……………………………………….……. ตรอก/ซอย………………………….………………….………………….………………….
        ถนน …………………………………………………………………. ต ําบล/แขวง………………………………………………………………………. อ ําเภอ/เขต………………………………………………….…….………….
        จังหวัด …………………………………………………………….……………. โทรศพัท ………………………………………………………………… โทรสาร ………………………………….…………………..…….………..



        ตัวแทนคาตาง  คือ ………………………………….……………………………………………………………………….. ที่อยูเลขที่ …………………………………………………….. หมูที่ …………….………….…
          ตรอก/ซอย  ……………………………………………………………………….. ถนน ……………………………………………………………. ตํ าบล/แขวง………………………………………………………………………
          อ ําเภอ/เขต …………………………………………………. จังหวัด ………………………………………………….. โทรศัพท ………………………………………………. โทรสาร………………………….…………….
[11]  ช่ือ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ตํ าบลที่อยู และจํ านวนทุนลงหุนของผูเปนหุนสวน และจํ านวนเงินทุนของหางหุนสวน
          ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน/ผูเปนหุนสวนเขาใหม มีจํ านวน ………………………..คน  ดังนี้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ ……………...ป เชือ้ชาติ ……………………………..…… สัญชาติ…………………………………………………………..
ทีอ่ยูเลขที ่…………………………………………………………………………………. หมูที่ ………….……... ตรอก/ซอย…………….……………………………………………………………………………………………
ถนน………………………………………………………………………... ต ําบล/แขวง……..………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต……………………………………………………………
จังหวดั ……………………………………………………………………………………….. โทรศัพท …………………………….….…..…..…….. โทรสาร ……………….……………..……………………..……………..
ลงหุนดวย ………………………………………………………. จํ านวน …………………………………………………….บาท (ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………………………………..……..
(2)  ……………………………………………………………………………………………. อายุ …………..…..ป เชื้อชาติ …………………………………… สัญชาติ ………………………………………………………..
ทีอ่ยูเลขที่ ……………………………………………………………………………..…… หมูที…่………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………….……
ถนน ……………………………………………………………………….. ตํ าบล/แขวง………………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต……………………………………………………..…..
จังหวดั ………………………………………………………………………………………… โทรศัพท …………………………………………………… โทรสาร ………………………………………………………..……….…
ลงหุนดวย ………………………………………………………… จํ านวน ………………………………………………….บาท (ลงลายมือชื่อ) …………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………… อายุ ……………...ป เชือ้ชาติ ……………………………….… สัญชาติ……………………………………………………………
ทีอ่ยูเลขที่ ………………………………………………………………………………….. หมูที…่……..…………. ตรอก/ซอย………………….…………………………………………………………………………………….
ถนน ……………………………………………………………………….. ต ําบล/แขวง ………………………………………………………………………. อํ าเภอ/เขต…………………………………….…………………..
จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท ………………………..……………..…………..โทรสาร ………………….…………………..………………………….…
ลงหุนดวย ……………………………………………………….. จํ านวน …………………………………………………บาท (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………………………………..……………...

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

[13]  ผูเปนหุนสวนออกหรือตาย  จํ านวน …………………..คน  ดังนี้  (ใชกรณีขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการตามขอ 11)
(1) …………………………………………………………………………………………..… อายุ ………….……..ป เชื้อชาติ ……………………………………………….. สญัชาติ ………………………..……………….
ทีอ่ยูเลขที่………………………………………………………………………………..……หมูที่ ………………….…. ตรอก/ซอย ……………………………..……………………………………………………………………
ถนน ………………………………………………….…………..……… ต ําบล/แขวง ………………………………………………………….……..……. อ ําเภอ/เขต……………………………………………………………
จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………………….……………… โทรสาร ………………………………………………………..…………..
(2) ………………………………………………………………………………….……….… อายุ …………..…..ป เชื้อชาติ ………………………………..…………..……สัญชาติ ………….………………..……………
ทีอ่ยูเลขที่……………………………………………………………………………….…… หมูที่ ………………….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………..……………………………………………..
ถนน …………………………………………………….………………… ต ําบล/แขวง ……………………………………………………………..……. อ ําเภอ/เขต………………………………………………………………
จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………….……………………… โทรสสาร ………………………………………………………..………..

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

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

                                                                    บันทึกนายทะเบียนพาณิชย
รับจดทะเบียน ณ วันที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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



คําขอที่............................................                                         สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ 

แบบบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์       

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

                                            อําเภอ/เขต………………………. 
                                            จังหวัด……………………………… 

                                       คาํขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสําเนาเอกสาร/ใบแทน 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)................................................................ โทร..............................e-mail………..…………........ 

ที่อยู่................................................................................................................................................................................................ 
มีความประสงค์ขอข้อมูล/เอกสารทะเบียนพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเอกสารประกอบสําหรับ 
 

            ศาล             สถานบันการเงิน           หน่วยงานราชการ           ทํานิติกรรม         อื่นๆ ระบุ........................... 
 

ช่ือผู้ประกอบพาณิชยกิจ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่   

คําขอจดทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 
 
       ตรวจค้นเอกสารทะเบียนพาณิชย์      เป็นจํานวนเงิน.................................บาท 
 
       รับรองสาํเนาเอกสารทะเบียนพาณิชย์      จํานวน..............ฉบับ    เป็นจํานวนเงิน..............................บาท 
 
       ใบแทน   ขอให้ออกใบแทน เนื่องจากใบเดิม            ชํารุด             สูญหาย   จํานวน 1 ฉบับ 
       เป็นจํานวนเงิน   บาท 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรทราบในการขอใบแทน 
1. การขอใบแทนใบสําคัญกรณีชํารุด ให้แนบใบสําคัญที่ชาํรุด
ประกอบคําขอด้วย   
2. กรณีเจ้าของกิจการไม่ได้มาดําเนินการด้วยตนเอง ต้องมี
หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจ 

ลงช่ือ..........................................ผู้ขอ 
วันที่........./........./........... 

 
ได้รับการบริการตามคาํขอเรียบร้อยแล้ว 
ลงช่ือ...................................................ผู้รับ 

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

 
 

บันทึกนายทะเบียน/พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้รับค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว ให้บริการออกเอกสารหรือตรวจค้นเอกสารตามคําขอได้ 

           ลงช่ือ................................................ 
            (นายทะเบียน/พนักงานเจ้าหน้าที่) 
                 วันที่........./........./........... 



 
 
 
 
   
 
   
 
 

                              คํ า ร อ ง 
คํารองที่...............................                สํานกังานทะเบียนพาณิชย 
รับวันที่ ......../...................../..........                อําเภอ......................................... 
เรื่อง.........................................................                จังหวัด....................................... 
 

                                                                            เขียนที่...........................................................................
                                                                            วันที่..........เดอืน................................พ.ศ.25.................   
                            ขาพเจา..............................................เชื้อชาติ......................สัญชาติ..............................
ที่อยูเลขที่........................ถนน................................................ตําบล..........................................................
อําเภอ.............................................................จังหวัด................................................................................
ชื่อที่ใชเรียกในการประกอบพาณิชยกิจ....................................................................................................
ไดจดทะเบียนพาณิชยคําขอที่................................................ทะเบียนที่.................................................. 
ขอยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่ทะเบียนพาณิชย  ดังตอไปนี้ :- 

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

 หมายเหตุ :-  ใหลงลายมือช่ือผูยื่นคํารองและผูเขียนขางทายคํารองดวย 

            



 เอกสารแนบ แบบ ทพ. 

 

ช่ือผูประกอบพาณิชยกิจ……………………………..................……………..............……ทะเบียนเลขที่………………...................……
ประกอบคําขอจดทะเบียน เลขรับที่………………………………...................................…รับวันที่………………........………….........… 

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

รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต 
1.  ช่ือผูประกอบการ  

 (Owner Name)  

2.  ช่ือที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ  

 (Company  Name)  

3.  ที่อยูตามใบทะเบียนพาณิชย  
 

 (Address)  
 

4.  ช่ือเว็บไซต 
(Website) 

 

5.  โปรดเลือกหมวดหมูของเว็บไซต 
(Type Of  Business) 

 
 
 

 คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  ทองเที่ยว  แฟชั่น/เครื่องแตงกาย/เคร่ืองประดบั 
 เกมส/ของเลน/ของขวัญ/เบ็ดเตล็ด  การแพทย และสุขภาพ   เคร่ืองมือเคร่ืองใชอุตสาหกรรม 
 บันเทิง และนันทนาการ  อสังหาริมทรัพย/ออกแบบ/ตกแตง/บานและสวน  การศึกษา 
 ยานยนต  การเงิน กฎหมาย และบัญชี   เคร่ืองมือสื่อสาร/กลอง   อาหาร และเครื่องดื่ม 
 บุคคล/สังคม/มนุษยวิทยา  ขาว – สื่อ  ศิลปะและวัฒนธรรม  กีฬา และสันทนาการ 
 อื่น ๆ  (โปรดระบุ............................................................................................................................................ ) 

6.  ชนิดแหงพาณิชยกิจ 
(ระบุขอความเพิ่มเติมจากขอ 5 วาเว็บไซตของ
ทานดําเนินธุรกิจซื้อขายสินคาหรือบริการใด) 

 
 

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

8.  วิธีการชําระเงิน  ชําระเงินแบบออฟไลน (โอนเงินผานธนาคาร ชําระเงินทางไปรษณีย ชําระเงินกับพนักงาน เปนตน) 
 ชําระเงินออนไลน ผานบัตรเครดิต  ชําระเงินออนไลน ผานระบบ e-Banking 
 ชําระเงินออนไลน ผานตัวกลางชําระเงิน เชน PayPal, PaySbuy เปนตน   
 อื่น ๆ  (โปรดระบุ............................................................................................................................................ )  

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

10.  จํานวนเงินทุน 
 (ที่ใชในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส) 

 

11.  หมายเลขโทรศัพท  (Telephone)  

12.  หมายเลขโทรสาร (Fax)  

13.  e-Mail  (ที่ใชในการขอรับ Source Code)  

14.  ช่ือผูจัดการ  

15.  วันที่เริ่มตนประกอบพาณิชยกิจ  

16.  สํานักงานที่จดทะเบียน  

17.  เลขทะเบียนนิติบุคคล    (ถามี)  

18.  เลขประจําตัวผูเสียภาษี  (ถามี)  

19.  วันที่จดทะเบียน (Registered Date)  

 



ต.5 

หนังสือมอบอํานาจ 
 
เขียนที่................................................................... 

วันที่ ............. เดือน ........................................ พ.ศ. .............. 
 

โดยหนงัสือฉบับนี้  ขาพเจา .............................................................................. อายุ ................ ป 
เชื้อชาติ ................  สัญชาติ ................ อยูบานเลขที่.......... หมูที่ ............. ตรอก/ ซอย.............................
ถนน ...........................................ตําบล/แขวง .................................อําเภอ/เขต .........................................
จังหวดั.....................................หมายเลขโทรศัพท.......................... 
ปจจุบันอาศยัอยูที่....................................................................................................................................... 
ไดมอบอํานาจให.......................................... ................................................................... อายุ ............... ป 
เชื้อชาติ ................  สัญชาติ .............. อยูบานเลขที่............ หมูที่ ........... ตรอก/ ซอย...............................
ถนน ...............................................ตําบล/แขวง ..............................อําเภอ/เขต .......................................
จังหวดั.................................หมายเลขโทรศัพท................................... 
เปนผูมีอํานาจ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................แทนขาพเจา 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาการกระทําที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปนั้น  ใหถือเสมือนหนึ่งเปน      
การกระทําของขาพเจา และเพื่อเปนหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้  ผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ   
ตางไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  
 
 

ลงชื่อ................................................ผูมอบอํานาจ 
         (................................................) 
 
ลงชื่อ................................................ผูรับมอบอํานาจ 
         (...............................................) 
 
ลงชื่อ................................................พยาน 
         (..............................................) 
 
ลงชื่อ................................................พยาน 
         (..............................................) 



หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ 

ข้าพเจ้า............................................................................................................................. ..... 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย.........................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................. 
เป็นเจ้าของ(บ้าน/อาคาร)ตั้งอยู่เลขท่ี.................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน.............................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวัด.................................... 

ขอท าหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพ่ือแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้................................................................... 
.................................................ใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานประกอบการค้า และเพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลง
ลายมือชื่อต่อหน้าพยานข้างท้ายไว้เป็นส าคัญ 

หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่....................เดือน.....................................พ.ศ......................... 

ลงชื่อ....................................................................ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ 
 (..................................................................) 

ลงชื่อ....................................................................ผู้ใช้สถานที่ 
 (..................................................................) 

ลงชื่อ....................................................................พยาน 
 (..................................................................) 

ลงชื่อ....................................................................พยาน 
 (.................................................................) 
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