
         

ขัน้ตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ 
 (กจิการเจ้าของคนเดียว) 

 

 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) 
      1. ผูป้ระกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นค า
ขอต่อเจา้หนา้ท่ี/นายทะเบียน 
      2. เจ้าหน้าท่ี / นายทะเบียนตรวจค าขอ และหลกัฐาน
ต่างๆ 
      3. ผูป้ระกอบการรับใบส าคญัทะเบียนพาณิชย ์ 
และช าระค่าธรรมเนียม 
 

1. กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)  
กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1 - 6 และลงลายมือ 

ช่ือ พร้อมยืน่เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนพาณิชย ์ไดแ้ก่ 
       - ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน
บา้นพร้อมรับรองส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั หรือ 
      - หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีผูป้ระกอบการพาณิชย ์   
ไม่ไดม้าจดทะเบียนดว้ยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อม 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบ 
อ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ  อยา่งละ 1 ฉบบั  

- ส าเนาสญัญาเช่า หรือหนงัสือยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ี  
(กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูใ้ห้ความยินยอมให้ใช้
สถานท่ี  อยา่งละ 1 ฉบบั 
 
 
 

1. กรณีจดเปลีย่นแปลงทะเบียนพาณิชย์  
กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) แลว้แต่กรณี และลง

ลายมือช่ือ พร้อมยื่นเอกสารท่ีตอ้งใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย ์
ไดแ้ก่    

- ใบส าคญัใบทะเบียนพาณิชย ์(ตวัจริง) หรือ 
- เอกสารการแจง้ความ (กรณีใบส าคญัใบทะเบียน -

พาณิชยสู์ญหาย) 
- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน

บา้นพร้อมรับรองส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั หรือ 
          - หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีผูป้ระกอบการพาณิชย ์   
ไม่ไดม้าจดทะเบียนดว้ยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อม
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบ
อ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ  อยา่งละ 1 ฉบบั 

- เอกสารเพิม่เตมิแล้วแต่กรณีการเปลีย่นแปลงต่างๆดงันี ้
2.1 กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ - สกุล กรอกเอกสารค าขอ 

(แบบ ทพ.) ขอ้ 1 และลงลายมือช่ือ มีเอกสารเพ่ิมเติมท่ีตอ้งยื่นใน
การจดเปล่ียนแปลงทะเบียนพาณิชย ์ไดแ้ก่   

- ส าเนาเอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือ – สกลุ 
 

2.2 กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 
(ช่ือร้าน) กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1 และ 2 ลงลายมือช่ือ 
ไม่ตอ้งใชเ้อกสารเพ่ิมเติม 
 

2.3 กรณีเปลีย่นแปลงชนิดแห่งพาณิชยกจิ (วตัถุ 
ประสงค์ของร้าน) กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1 และ 3 ลง
ลายมือช่ือ ไม่ตอ้งใชเ้อกสารเพ่ิมเติม 
 
 
 

2.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินทุนที่น ามาใช้ในการ
ประกอบพาณิชยกิจเป็นประจ า (เงินหมุนเวียนต่อเดือน) กรอก
เอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1 และ 4 ลงลายมือช่ือ ไม่ตอ้งใช้
เอกสารเพ่ิมเติม  

2.5 กรณีเปลีย่นแปลงทีต่ั้งส านักงานแห่งใหญ่ (ทีต่ั้งร้าน) 
หรือ เพิ่มสาขา กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1 และ 5 หรือ 
10 ลงลายมือช่ือ มีเอกสารเพ่ิมเติมท่ีตอ้งยื่นในการจดเปล่ียนแปลง
ทะเบียนพาณิชย ์ไดแ้ก่ 
       - ส าเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี  
(กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูใ้ห้ความยินยอมให้ใช้
สถานท่ี  อยา่งละ 1 ฉบบั 
 

2. กรณียกเลกิทะเบียนพาณิชย์  
กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1, 2, 5 และลงลายมือ

ช่ือ พร้อมยืน่เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนพาณิชย ์ไดแ้ก่ 
       - ใบส าคญัใบทะเบียนพาณิชย ์(ตวัจริง) หรือ 

- เอกสารการแจง้ความ (กรณีใบส าคญัใบทะเบียน -
พาณิชยสู์ญหาย) 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน
บา้นพร้อมรับรองส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั หรือ 
      - หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีผูป้ระกอบการพาณิชย ์   
ไม่ไดม้าจดทะเบียนดว้ยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อม
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบ
อ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ  อยา่งละ 1 ฉบบั  

 
 
 



เอกสารประชาสัมพนัธ์  งานจดทะเบียน
พาณชิย์ 

           

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลธุรกจิ 
 

       
1. กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกจิ และยืน่ 
ค าขอต่อเจ้าหน้าที/่นายทะเบยีน 
2. เจ้าหน้าที ่/ นายทะเบยีนตรวจค าขอ และ 
หลกัฐานต่างๆ 

3. ผู้ประกอบการรับเอกสารหรือข้อมูลตามทีข่อรับ 
บริการ และช าระค่าธรรมเนียม 
 

บริการข้อมูลธุรกจิของส านักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขก็น้อย มีดังต่อไปนี ้

 

1. กรณีขอตรวจค้นเอกสาร  กรอกรายการตามแบบบริการ 
ขอ้มูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารท่ีตอ้งใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย ์
ไดแ้ก่ 
       - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน
บา้นพร้อมรับรองส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั 
 

2. กรณีขอรับรองส าเนาเอกสาร กรอกรายการตามแบบ
บริการขอ้มูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารท่ีตอ้งใช้ในการจดทะเบียน
พาณิชย ์ไดแ้ก่ 
       - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน
บา้นพร้อมรับรองส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั 
 

3. กรณีขอใบแทน  กรอกรายการตามแบบบริการขอ้มูล
ธุรกิจพร้อมยื่นเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนพาณิชย ์ไดแ้ก่ 

       - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน
บา้นพร้อมรับรองส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั 

- เอกสารการแจง้ความ (กรณีใบส าคญัใบทะเบียน -
พาณิชยสู์ญหาย) หรือ ใบส าคญัใบทะเบียนพาณิชย ์(ตวัจริง)       
ท่ีเสียหาย 

 

4. กรณีขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรอกรายการ
ตามแบบบริการขอ้มูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการจด
ทะเบียนพาณิชย ์ไดแ้ก่ 
       - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน
บา้นพร้อมรับรองส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั 

- แถบบนัทึกขอ้มูล หรือ Handy  Drive หรือ แผ่น 
Floppy 
 

                                 อตัราค่าธรรมเนียม 
 

- จดทะเบยีนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 50  บาท 

- จดเปลีย่นแปลงทะเบยีนพาณิชย์ 20 บาท 

- จดยกเลกิทะเบยีนพาณิชย์ 20 บาท 

- ขอตรวจค้นเอกสาร 20 บาท 

- ขอรับรองส าเนาเอกสาร 30 บาท 

- ขอใบแทน(ใบส าคญัใบทะเบยีนพาณิชย์) 30 บาท 

- ขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 1,000 บาท/คร้ัง 
   และคดัระเบยีนละ  0.10 บาท 
 

***************************** 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
        

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทรศัพท์  0 - 4400 - 9806 
 โทรสาร   0 - 4400 - 9806 

 

http://www.dontanin.go.th 
 

http://www.dontanin.go.th/


 

ขัน้ตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ 

(คณะบคุคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ) 
 

 

1. กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)  
กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1 – 6 และ ขอ้ 11 

กรอกรายละเอียดในส่วนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน โดยผูถื้อหุ้นทุกคน
จะต้องลงลายมือช่ือส่วนในช่องผู ้ประกอบการพาณิชยกิจให ้         
ผูเ้ป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามญั เป็นผู ้
ลงลายมือช่ือ พร้อมยื่นเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนพาณิชย ์
ไดแ้ก่ 

- ส าเนาหนังสือจดัตั้ งคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน
สามญัติดอากรแสตมป์ 5 บาท โดยตอ้งแจกแจงรายละเอียดช่ือ
คณะบุคคล หรือหา้งหุน้ส่วนสามญั, สถานประกอบการหรือท่ีตั้ง,  
วตัถุประสงค์ในการประกอบการ, รายละเอียดผูถื้อหุ้น, จ านวน
ทุนหุน้, หุ้นส่วนผูจ้ดัการ, และการแบ่งผลก าไรขาดทุนให้ชดัเจน 
พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของ
ผูร่้วมคณะบุคคล หรือผูถื้อหุน้ทุกคน อยา่งละ 1 ฉบบั 

- รายงานการประชุมผู ้ร่วมก่อตั้ งคณะบุคคล หรือ
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ (ถ้าม)ี 
       - ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน
บ้านของหุ้นส่วนผูจ้ ัดการคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ  
พร้อมรับรองส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั หรือ 

- หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีหุน้ส่วนผูจ้ดัการคณะ – 
บุคคล หรือหา้งหุน้ส่วนสามญัไม่ไดม้าจดทะเบียนดว้ยตนเอง) ติด
อากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และ
ส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ  อยา่ง
ละ 1 ฉบบั 

- ส าเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หรือหนงัสือยินยอม
ให้ใช้สถานท่ี  (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบา้นของผูใ้หค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ี  อยา่งละ 1 
ฉบบั 

2. กรณีจดเปลีย่นแปลงทะเบียนพาณิชย์  
กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) แล้วแต่กรณี และ

หุ้นส่วนผู ้จัดการคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นผู ้ลง
ลายมือช่ือในช่องผูป้ระกอบการพาณิชยกิจ    พร้อมยื่นเอกสารท่ี
ตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนพาณิชย ์ไดแ้ก่    

- ใบส าคญัใบทะเบียนพาณิชย ์(ตวัจริง) หรือ 
- เอกสารการแจง้ความ (กรณีใบส าคญัใบทะเบียน -

พาณิชยสู์ญหาย) 
- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน

บ้านของหุ้นส่วนผู ้จัดการคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ 
พร้อมรับรองส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั หรือ 
          - หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีหุ้นส่วนผูจ้ดัการคณะบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนสามญัไม่ไดม้าจดทะเบียนดว้ยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 10 บาทพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนา
ทะเบียนบา้นของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ  อย่างละ 1 
ฉบบั 

- เอกสารเพิม่เตมิแล้วแต่กรณีการเปลีย่นแปลงต่างๆดงันี ้
2.1 กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ – สกุลของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ 

ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จดัการคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามญั  
2.1.1 กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ – สกุลของผู้เป็น

หุ้นส่วน  กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1 และกรอกราย- 
ละเอียดลงลายมือช่ือของผูเ้ป็นหุ้นส่วนท่ีเปล่ียนแปลงในขอ้ 11 มี
เอกสารเพ่ิมเติมท่ีตอ้งยื่นในการจดเปล่ียนแปลงทะเบียนพาณิชย ์
ไดแ้ก่   

- ส าเนาเอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือ – สกลุ 
- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน

บา้นของหุน้ส่วนท่ีเปล่ียนแปลงช่ือสกลุ พร้อมรับรองส าเนา อยา่ง
ละ 1 ฉบบั 

2.1.2 กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ – สกุลของผู้เป็น
หุ้นส่วนผู้จดัการคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ กรอกเอกสาร
ค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1, 6  กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือใน
ขอ้ 11 มีเอกสารเพ่ิมเติมท่ีตอ้งยื่นในการจดเปล่ียนแปลงทะเบียน
พาณิชย ์ไดแ้ก่ 

- ส าเนาเอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือ – สกลุ 
 

2.2 กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 
(ช่ือคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ) กรอกเอกสารค าขอ (แบบ 
ทพ.) ขอ้ 1 และ 2  ไม่ตอ้งใชเ้อกสารเพ่ิมเติม 
 

2.3 กรณีเปลีย่นแปลงชนิดแห่งพาณิชยกจิ (วตัถุ 
ประสงค์ของร้าน) กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1 และ 3  ไม่
ตอ้งใชเ้อกสารเพ่ิมเติม 
 

2.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินทุนที่น ามาใช้ในการ
ประกอบพาณิชยกิจเป็นประจ า (เงินหมุนเวียนต่อเดือน) กรอก
เอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1 และ 4 ไม่ตอ้งใชเ้อกสารเพ่ิมเติม  

2.5 กรณีเปลีย่นแปลงทีต่ั้งส านักงานแห่งใหญ่ (สถาน
ประกอบการหรือทีต่ั้ง) หรือเพิม่สาขา กรอกเอกสารค าขอ (แบบ 
ทพ.) ขอ้ 1 และ 5 หรือ 10 มีเอกสารเพ่ิมเติมท่ีตอ้งยื่นในการจด
เปล่ียนแปลงทะเบียน -พาณิชย ์ไดแ้ก่ 
       - ส าเนาสญัญาเช่าสถานประกอบการ หรือหนงัสือ
ยินยอมให้ใชส้ถานท่ี (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน



เอกสารประชาสัมพนัธ์  งานจดทะเบียน
พาณชิย์ 

และส าเนาทะเบียนบา้นของผูใ้ห้ความยินยอมให้ใชส้ถานท่ี  
อยา่งละ 1 ฉบบั 
 

2.6 กรณีผู้ถอืหุ้นถงึแก่กรรม หรือเปลีย่นแปลงผู้ถอืหุ้น 
หรือเพิม่ผู้ถือหุ้น กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1, กรอก
รายละเอียดของผูเ้ป็นหุ้นส่วนใหม่ในขอ้ 11 ให้ผูเ้ป็นหุ้นส่วน
ใหม่ลงลายมือช่ือ และกรอกรายละเอียดผูเ้ป็นหุ้นส่วนออกหรือ
ถึงแก่กรรมในขอ้ 13 มีเอกสารเพ่ิมเติมท่ีตอ้งยื่นในการจด
เปล่ียนแปลงทะเบียนพาณิชย ์ไดแ้ก่ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน
บา้นของผูเ้ป็นหุ้นส่วนใหม่  พร้อมรับรองส าเนา อยา่งละ 1 
ฉบบั 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน
บา้นของผูเ้ป็นหุ้นส่วนออก พร้อมรับรองส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั 
(กรณีผู้ถอืหุ้นออก) หรือ 

- ส าเนาใบมรณะบตัร พร้อมให้ทายาทรับรองส าเนา  
อยา่งละ 1 ฉบบั (กรณีผู้ถอืหุ้นถงึแก่กรรม) 

- ส าเนาหนงัสือสญัญาจดัตั้งคณะบุคคล (ฉบบัเพ่ิม
เต่ิม) กรณีเพิม่ผู้ถอืหุ้น โดยตอ้งแจกแจงรายละเอียดสถาน – 
ประกอบการหรือท่ีตั้ง, รายละเอียดของผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อหุ้น
เพ่ิมเติม, หุ้นส่วนผูจ้ดัการ, และการแบ่งผลก าไรขาดทุนใหม่ให้
ชดัเจนพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน
บา้นของผูร่้วมคณะบุคคล หรือผูถื้อหุ้นทุกคน อยา่งละ 1 ฉบบั 
 

3. กรณียกเลกิทะเบยีนพาณิชย์  
กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ขอ้ 1, 2, 5 พร้อมยื่น

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนพาณิชย ์ไดแ้ก่ 
       - ใบส าคญัใบทะเบียนพาณิชย ์(ตวัจริง) หรือ 

- เอกสารการแจง้ความ (กรณีใบส าคญัใบทะเบียน - 
พาณิชยสู์ญหาย) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียน
บา้นของหุ้นส่วนผูจ้ดัการคณะบุคคลหรือห้างหุน้ส่วนสามญั 
พร้อมรับรองส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั หรือ 
      - หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีหุ้นส่วนผูจ้ดัการคณะ –
บุคคลหรือห้างหุ้นส่วน  ไม่ไดม้าจดทะเบียนดว้ยตนเอง) ติด
อากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ  
อยา่งละ 1 ฉบบั  
 
 

  หมายเหต ุ   ท่านสามารถดูรายละเอียดการจดทะเบียนพาณิชย ์
    Download แบบฟอร์ม  ตลอดจนข่าวบริการ และงานบริการ
ดา้นอ่ืนๆ   
    ขององคก์ารบริหารส่วนส่วนต าบลดอนตะหนิน ไดจ้าก 
    เวป็ไซด ์ http://www.dontanin.go.th 
        หากมข้ีอสงสัยตดิต่อสอบถาม โทร. 0-4400-9806 
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