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



 
หนังสือสัญญาจดัตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 
  ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้ร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ  โดยใช้ชื่อว่า................................. 
 

................................................................ .........................มีเงินทุน..................................................... มีสำนักงาน  

 

ตั้งอยู่เลขที่..............................................................................................................................................................  
 

................................................................................................................... ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ 
  

1....................................................................................................................................... ........................ 
  

2...............................................................................................................................................................  
  

3...............................................................................................................................................................  
  

4.............................................................................................................................................................. . 
มีหุ้นส่วน................คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. ....................................................................... ...........ที่อยู่................................................................... 
....................................................................................ลงหุ้นด้วย............................จำนวน............................บาท 
 2. .................................................................... ..............ที่อยู่................................................................... 
....................................................................................ลงหุ้นด้วย............................จำนวน............................บาท 
 3 ...................................................................... .............ที่อยู่................................................................... 
.....................................................................................ลงหุน้ด้วย............................จำนวน...........................บาท 
   
  ทุกคนได้พร้อมใจกันแต่งตั้งให้.................................................................... เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
มีอำนาจลงนามและทำนิติกรรมใด ๆ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ 
 
     ลงชื่อ ............................................................. หุ้นส่วนผู้จัดการ 
              (.........................................................) 
 
     ลงชื่อ.............................................................  หุ้นส่วน 
            (...........................................................) 
 
     ลงชื่อ.............................................................  หุ้นส่วน 
            (...........................................................) 
      
     ลงชื่อ.............................................................   พยาน  
                    (...........................................................) 
 
     ลงชื่อ.............................................................  พยาน  
                    (...........................................................) 

 

ติดอากร 
แสตมป์ 100 บาท 



หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้า 
 

  ข้าพเจ้า..................................................................................เป็นเจ้าของบ้าน / อาคาร                      

 

ตั้งอยูเ่ลขที่.......................หมู่ที่….........ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................... 

 

ตำบล................................อำเภอ..........................จังหวัดนนทบุรี ซึ่งแนบสำเนาทะเบียนบ้านมาพร้อม
เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมากับหนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้...................................... 
 

.....................................................อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............ถนน.................................... 

 

ตำบล...............................อำเภอ...............................จังหวัด.............................ใช้บ้าน/อาคาร ดังกล่าว 

 

เป็นสถานที่ประกอบการค้าได้   จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 
  หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่...................เดือน..................................พ.ศ...................... 
 
 
    ลงชื่อ ................................................................... เจ้าของบ้าน/อาคาร 
             (..............................................................) 
 
 
    ลงชื่อ .................................................................. พยาน 
            (...............................................................) 
 
 
    ลงชื่อ ................................................................. พยาน 
                            (...............................................................) 
 
 
 
 
 
 
***กรณีเป็นทะเบียนบา้นเปล่า ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาหนังสือสญัญาซ้ือขาย / สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายทัง้สองหน้า) พร้อมเซ็นรับรองสำเนา 



 

                               หนังสือมอบอำนาจ 
 
                                                                                         เขียนที่..................................................... 
                                                                              วันที่....................................................................... 
   

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้..................................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร....................................................เลขที่..........................................................................   ซึ่งออกให้ ณ 
.........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี................................หมู่ที่................................................. 
ตรอก/ซอย...............................................ถนน.............................................แขวง/ตำบล............. ................................ 
เขต/อำเภอ.......................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์........................ ..................... 
(ของผู้รับมอบอำนาจ) เป็นผู้มาขอยื่นจดทะเบียน............................................................................... .......................... 
                                                                       (พาณิชย์  ,  เปลี่ยนแปลง  ,  เลกิพาณิชย์กิจ) 
 

ของ...................................................................... ...............................................ต่อนายทะเบียนพาณิชย์ แทนข้าพเจ้า 
               (ช่ือท่ีใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ  (ชื่อร้านค้า) ) 
 

ตลอดจนให้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำ  หรือข้อความใด ๆ  ในคำขอจดทะเบียนได้ทั้งสิ้น  และให้มีอำนาจรับทราบคำสั่ง
จากนายทะเบียนพาณิชย์แทนข้าพเจ้าได้ด้วย 
 
  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีข้ึนเนื่องจากการรับมอบอำนาจนี้โดยสิ้นเชิง 
 
 
       (ลงลายมือชื่อ)..........................................................................ผู้มอบอำนาจ  
                                                      (.......................................................................) 
 
    (ลงลายมือชื่อ)...........................................................................ผู้รับมอบอำนาจ 
                                                          (........................................................................) 
 
    (ลงลายมือชื่อ) ......................................................................... พยาน 
                                                           (.......................................................................) 
 
    (ลงลายมือชื่อ) ......................................................................... พยาน 
                                                           (.......................................................................) 
 
 
 
                    หมายเหต ุ  :   ผู้รับมอบอำนาจถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา 

ติดอากรแสตมป์ 

10 บาท 



      

 
***เฉพาะข้อ 1 – ข้อ 4   กรุณาระบุข้อความภาษาองักฤษ *** 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัเวบ็ไซต์ 

1.  ช่ือผูป้ระกอบการ  (Owner Name)       

2.  ช่ือท่ีใชใ้นการประกอบพาณิชยกิจ 

     (Company  Name) 

 

3.  ท่ีอยูต่ามใบทะเบียนพาณิชย ์

      (Address) 

 

4.  ช่ือเวบ็ไซต ์ (Website)  

5.  โปรดเลือกหมวดหมู่ของเวบ็ไซต ์

(Type Of  Business) 

 

 

 

 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และซอฟแวร์             จดโดเมน/ออกแบบเวบ็ไซต ์               บนัเทิง และนนัทนาการ 

 เกมส์/ของเล่น/ของขวญั/เบด็เตลด็             เคร่ืองมือเคร่ืองใชอุ้ตสาหกรรม         การแพทย ์และสุขภาพ  

 ท่องเท่ียว/จองตัว๋/จองโรงแรม/เช่ารถ                  ออกแบบตกแต่งอาคารและสถานท่ี    การศึกษา 

 การเงิน กฎหมาย บญัชี และใหค้าํปรึกษาอ่ืนๆ   ยานยนตแ์ละอะไหล่                         เคร่ืองมือส่ือสาร/กลอ้ง   

 แฟชัน่/เคร่ืองแต่งกาย/เคร่ืองประดบั                    อาหาร และเคร่ืองด่ืม                          ศิลปะและวฒันธรรม                                                        

 บริการใหเ้ช่าอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองยนต์  เคร่ืองอุปโภค/บริโภคประจาํวนั          ข่าว/ส่ือ/โฆษณา     

 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง                           อุปกรณ์กีฬา/สนัทนาการ    

 วสัดุก่อสร้าง/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ก่อสร้าง              ธุรกิจอ่ืน 

6.  ชนิดแห่งพาณิชยกิจ 

(ระบุขอ้ความเพ่ิมเติมจากขอ้ 5 วา่เวบ็ไซตข์อง

ท่านดาํเนินธุรกิจซ้ือขายสินคา้หรือบริการใด) 

 ขายปลีกสินคา้......................................................................................................      

 ขายส่งสินคา้.........................................................................................................       

 บริการ …………………………………………………………….…………… 

 บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)   

  ใหเชาพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Web Hosting) 

บริการตลาดกลางในการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ (E-Marketplace) 

7.  ระบบสัง่จอง/สัง่ซ้ือสินคา้ท่ีใช ้  ระบบตะกร้า  ระบบกรอกฟอร์ม  e-Mail   โทรศพัท ์  โทรสาร 

 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ............................................................................................................................................   

8.  วธีิการชาํระเงิน  ชาํระเงินแบบออฟไลน์ (โอนเงินผา่นธนาคาร ชาํระเงินทางไปรษณีย ์ชาํระเงินกบัพนกังาน เป็นตน้) 

 ชาํระเงินออนไลน์ ผา่นบตัรเครดิต  ชาํระเงินออนไลน์ ผา่นระบบ e-Banking 

 ชาํระเงินออนไลน์ ผา่นตวักลางชาํระเงิน เช่น PayPal, PaySbuy เป็นตน้   

 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ............................................................................................................................................   

9.  วธีิการส่งสินคา้ 
 บริษทัขนส่ง  ไปรษณีย ์  พนกังานส่งสินคา้  Download  e-Mail 

 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ............................................................................................................................................   

10.  จาํนวนเงินทุน 

 (ท่ีใชใ้นการทาํพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์) 

 

11.  หมายเลขโทรศพัท ์ (Telephone)  

12.  หมายเลขโทรสาร (Fax)  

13.  e-Mail  (ท่ีใชใ้นการขอรับ Source Code)  

14.  ช่ือผูจ้ดัการ  

15.  สาํนกังานท่ีจดทะเบียน  

 

เอกสารแนบ แบบ ทพ. 
 

เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ช่ือผูป้ระกอบพาณิชยกิจ……………………………..................……………..............……ทะเบียนเลขท่ี………………...................…… 

* 1 คําขอ : 1 เว็บไซต 



 
 
 
 
   
 
   
 
 

                              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 

            

CLEAR  ALL
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