คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
ในการจดทะเบี ย นพาณิช ย์แ ต่ล ะประเภท ผู้ ขอจดทะเบี ยนต้อ งเตรี ยมคาขอและ
เอกสารประกอบส าหรั บ การจดทะเบี ย นเรื่ อ งนั้ น ๆ ให้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏ
ดังต่อไปนี้

1. จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
1.1 บุคคลธรรมดา
ลาดับที่
คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1
แบบ ทพ.
2
สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
3
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้
เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนั ง สื อให้ ความยิ น ยอมใช้ส ถานที่ตั้ง ส านั กงานแห่ งใหญ่ แ ละเอกสารสิ ทธิ์ ของผู้ ใ ห้
การยินยอม หรือ
(2) สาเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และเอกสารสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
4
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
5
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
6
กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี
หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสาเนาหนังสืออนุญาต หรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือ
ให้เช่าหรือสาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
7
กรณี ประกอบพาณิชยกิ จการค้าอัญมณี หรื อ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอั ญมณี ต้อง
ดาเนินการและให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชย
กิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐาน
ดังกล่าวแทนก็ได้
8
กรณีประกอบพาณิชยกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทาหัตถกรรมจากงาช้าง การค้า
ปลีกส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้ส่งสาเนาใบอนุญาตค้างาช้าง
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1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า
ลาดับที่
คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1
แบบ ทพ.
2
สาเนาบัตรประจาตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
3
หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า
4
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้า บ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้
เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนั ง สื อให้ ความยิ น ยอมใช้ส ถานที่ตั้ง ส านั กงานแห่ งใหญ่ แ ละเอกสารสิ ทธิ์ ของผู้ ใ ห้
การยินยอม หรือ
(2) สาเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และเอกสารสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
5
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
6
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
7
กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า
แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสาเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่าย หรือ
ให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือ ให้เช่า หรือสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
8
กรณีป ระกอบพาณิช ยกิจ การค้ าอัญ มณีห รือ เครื่ องประดับซึ่งประดั บด้วยอัญมณี ต้อง
ดาเนินการและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ตรวจสอบและเรียกหลั กฐานแสดงจานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ ประกอบพาณิชยกิจมาให้
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
(2) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด หรือ
กรรมการผู้มีอานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี
9
กรณีประกอบพาณิชยกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทาหัตถกรรมจากงาช้าง การค้า
ปลีกส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้ส่งสาเนาใบอนุญาตค้างาช้าง
10 กรณีกิจการร่วมค้าให้แนบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ นิ ติ บุ ค คลห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด) บริ ษัท จ ากัด หรือ บริ ษั ทมหาชนจ ากั ด
แล้วแต่กรณี
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1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ลาดับที่
คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1
แบบ ทพ.
2
สาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ
(กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
3
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้
เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนั ง สื อให้ ความยิ น ยอมใช้ส ถานที่ตั้ง ส านั กงานแห่ งใหญ่ แ ละเอกสารสิ ทธิ์ ของผู้ ใ ห้
การยินยอม หรือ
(2) สาเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และเอกสารสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
4
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
5
สาเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุที่ประสงค์
ทุน ที่ตั้งสานักงาน รายชื่อกรรมการ และอานาจกรรมการ
6
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินกิจการในประเทศ
7
ใบอนุญาตทางานของผู้รับผิดชอบดาเนินกิจการในประเทศ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
8
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา (ถ้ามี)
9
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
10 กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี
หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสาเนาหนังสืออนุญาต หรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่า หรือ สาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ
11 กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้อง
ดาเนินการและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
(2) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัด ความรับผิดหรือ
กรรมการผู้มีอานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี
12 กรณีป ระกอบพาณิ ช ยกิจ โรงงานแปรสภาพ แกะสลั ก และการทาหั ตถกรรมจากงาช้า ง
การค้าปลีกส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้ส่งสาเนาใบอนุญาตค้างาช้าง
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนที่เป็นภาษา ต่างประเทศ (เอกสารตามข้อ (5) และ
ข้อ (6)) ให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องของคาแปลตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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1.4 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัด
และบริษัทมหาชนจากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกาหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ลาดับที่
คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1
แบบ ทพ.
2
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
3
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
4
หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการของนิติบุคคล (ถ้ามี)
5
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้
เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนั ง สื อให้ ความยิ น ยอมใช้ส ถานที่ตั้ง ส านั กงานแห่ งใหญ่ แ ละเอกสารสิ ทธิ์ ของผู้ ใ ห้
การยินยอม หรือ
(2) สาเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และเอกสารสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
6
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
7
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
8
กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี
หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสาเนาหนังสืออนุญาต หรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่า หรือสาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ
9
กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้อง
ดาเนินการและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
(2) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัด ความรับผิดหรือ
กรรมการผู้มีอานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี
10 กรณีป ระกอบพาณิ ช ยกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลั ก และการทาหั ตถกรรมจากงาช้า ง
การค้าปลีกส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้ส่งสาเนาใบอนุญาตค้างาช้าง
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2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
2.1 บุคคลธรรมดา
ลาดับที่
คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1
แบบ ทพ.
2
สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
3
ใบทะเบียนพาณิชย์
4
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้เป็น
เจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม (เฉพาะการขอจดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่) ดังนี้
(1) หนั ง สื อให้ ความยิ น ยอมใช้ส ถานที่ตั้ง ส านั กงานแห่ งใหญ่ แ ละเอกสารสิ ทธิ์ ของผู้ ใ ห้
การยินยอม หรือ
(2) สาเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และเอกสารสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
5
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้ เคียงโดยสั งเขป
(เฉพาะการขอจดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่)
6
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
7
กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี
หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสาเนาหนังสืออนุญาต หรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่า หรือสาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ
8
กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้อง
ดาเนินการและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
(2) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัด ความรับผิดหรือ
กรรมการผู้มีอานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี
9
กรณีป ระกอบพาณิ ช ยกิจ โรงงานแปรสภาพ แกะสลั ก และการทาหั ตถกรรมจากงาช้า ง
การค้าปลีกส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้ส่งสาเนาใบอนุญาตค้างาช้าง
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2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า
ลาดับที่
คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1
แบบ ทพ.
2
สาเนาบัตรประจาตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
3
ใบทะเบียนพาณิชย์
4
สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า
5
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้เป็น
เจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม (เฉพาะการขอจดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่) ดังนี้
(1) หนั ง สื อให้ ความยิ น ยอมใช้ส ถานที่ตั้ง ส านั กงานแห่ งใหญ่ แ ละเอกสารสิ ทธิ์ ของผู้ ใ ห้
การยินยอม หรือ
(2) สาเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และเอกสารสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
6
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้ เคียงโดยสั งเขป
(เฉพาะการขอจดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่)
7
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
8
กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า
แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสาเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่าย หรือ
ให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือ ให้เช่า หรือสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
9
กรณีป ระกอบพาณิช ยกิจ การค้ าอัญ มณีห รือ เครื่ องประดับซึ่งประดั บด้วยอัญมณี ต้อง
ดาเนินการและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ตรวจสอบและเรียกหลั กฐานแสดงจานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ ประกอบพาณิชยกิจมาให้
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
(2) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด หรือ
กรรมการผู้มีอานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี
10 กรณีประกอบพาณิชยกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทาหัตถกรรมจากงาช้าง การค้า
ปลีกส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้ส่งสาเนาใบอนุญาตค้างาช้าง
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2.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ลาดับที่
คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1
แบบ ทพ.
2
สาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีมอบอานาจให้
จดทะเบียน)
3
ใบทะเบียนพาณิชย์
5
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินกิจการในประเทศกรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอ
เปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศไทย
5
สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
6
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้เป็น
เจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม (เฉพาะการขอจดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่) ดังนี้
(1) หนั ง สื อให้ ความยิ น ยอมใช้ส ถานที่ตั้ง ส านั กงานแห่ งใหญ่ แ ละเอกสารสิ ทธิ์ ของผู้ ใ ห้
การยินยอม หรือ
(2) สาเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และเอกสารสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
7
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้ เคียงโดยสั งเขป
(เฉพาะการขอจดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่)
8
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
9
กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี
หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสาเนาหนังสืออนุญาต หรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่า หรือ สาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ
10 กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้อง
ดาเนินการและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
(2) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัด ความรับผิดหรือ
กรรมการผู้มีอานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี
11 กรณีป ระกอบพาณิ ช ยกิ จโรงงานแปรสภาพ แกะสลั ก และการทาหั ตถกรรมจากงาช้า ง
การค้าปลีกส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้ส่งสาเนาใบอนุญาตค้างาช้าง
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2.4 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัด
และบริษัทมหาชนจากัด
ลาดับที่
คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1
แบบ ทพ.
2
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
3
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
4
หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการของนิติบุคคล (ถ้ามี)
5
ใบทะเบียนพาณิชย์
6
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้เป็น
เจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม (เฉพาะการขอจดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่) ดังนี้
(1) หนั ง สื อให้ ความยิ น ยอมใช้ส ถานที่ตั้ง ส านั กงานแห่ งใหญ่ แ ละเอกสารสิ ทธิ์ ของผู้ ใ ห้
การยินยอม หรือ
(2) สาเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และเอกสารสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
7
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้ เคียงโดยสั งเขป
(เฉพาะการขอจดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่)
8
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
9
กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี
หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสาเนาหนังสืออนุญาต หรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่า หรือ สาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ
10 กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้อง
ดาเนินการและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
(2) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัด ความรับผิดหรือ
กรรมการผู้มีอานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี
11 กรณีป ระกอบพาณิ ช ยกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลั ก และการทาหั ตถกรรมจากงาช้า ง
การค้าปลีกส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้ส่งสาเนาใบอนุญาตค้างาช้าง
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3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
3.1 บุคคลธรรมดา
ลาดับที่
คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1
แบบ ทพ.
2
สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยื่นคาขอแทน หรือผู้แทนตาม
คาสั่งศาล (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
3
ใบทะเบียนพาณิชย์
4
สาเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)/ สาเนาคาสั่งศาล
(กรณีวิกลจริต, สาบสูญ)
5
สาเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งถึงแก่กรรม/
คาสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก
6
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
3.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า
ลาดับที่
คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1
แบบ ทพ.
2
สาเนาบัตรประจาตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
3
สัญญาหรือข้อตกลงให้เลิกห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
4
ใบทะเบียนพาณิชย์
5
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
3.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ลาดับที่
คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1
แบบ ทพ.
2
สาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับผิดชอบดาเนินการในประเทศ (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
3
ใบทะเบียนพาณิชย์
4
หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
5
สาเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ
6
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)

๑๐

3.4 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้า งหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัด
และบริษัทมหาชนจากัด
ลาดับที่
คาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1
แบบ ทพ.
2
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
3
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
4
หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้จดั การของนิติบุคคล (ถ้ามี)
5
ใบทะเบียนพาณิชย์
6
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)

