
         ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย 
           (กิจการเจาของคนเดียว) 

 
 

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย (บุคคลธรรมดา) 
     1. ผปูระกอบการกรอกรายการตามแบบ  ทพ. และยื่น
คําขอตอเจาหนาที่/นายทะเบียน 
     2. เจาหนาที/่นายทะเบียนตรวจคําขอ  และหลักฐาน 
ตางๆ 
     3. ผปูระกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชยและ 
ชําระคาธรรมเนียม 
 
กรณีจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) 
     กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) ขอ 1 - 6 และ 
ลงลายมือชื่อ พรอมยื่นเอกสารที่ตองใชในการจดทะเบียน
พาณิชย  ไดแก 
     - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา 
ทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา อยางละ 1 ฉบับ หรือ 
     - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการพาณิชย 
ไมไดมาจดทะเบียนดวยตนเอง) ติดอากรแสตมป 10 บาท  
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียน 
บานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  
อยางละ 1 ฉบับ 
     - สําเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
(กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความ
ยินยอมให้ใช้สถานที่  อย่างละ  1  ฉบับ 
 
 
 

กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย 
 

     กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) แลวแตกรณี และลง 
ลายมือชื่อ พรอมยื่นเอกสารที่ตองใชในการจดทะเบียน
พาณิชย  ไดแก 
- ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย (ตัวจริง) หรือ 
- เอกสารการแจงความ (กรณีใบสําคัญใบทะเบียน - 
พาณิชยสูญหาย) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
พรอมรับรองสําเนา อยางละ 1 ฉบับ หรือ 
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการพาณิชย 
ไมไดมาจดทะเบียนดวยตนเอง) ติดอากรแสตมป 10 บาท 
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา 
ทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  
อยางละ 1 ฉบับ 
 

- เอกสารเพิ่มเติมแลวแตกรณีการเปลี่ยนแปลง 
ตางๆ ดังนี้ 
     2.1 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล  กรอกเอกสาร 
คําขอ (แบบ ทพ.) ขอ 1 และลงลายมือชื่อ มีเอกสารเพ่ิมเติม
ที่ตองยื่นในการจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย ไดแก 
- สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล 
     2.2 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อที่ใชในการประกอบ พาณิชย
กิจ (ช่ือร้าน) กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 2 
ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 
     2.3 กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชยกิจ 
(วัตถุประสงค์ของร้าน) กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.)  
ข้อ 1 และ 3 ลงลายมือชื่อไม่ต้องใช้เอกสารเพ่ิมเติม 
 
 
 

     2.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินทุนที่นํามาใชใน 
การประกอบพาณิชยกิจเปนประจํา (เงินหมุนเวียนตอ 
เดือน) กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) ขอ 1 และ 4  
ลงลายมือชื่อ ไมตองใชเอกสารเพิ่มเติม 
     2.5 กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ 
(ที่ตั้งราน ) หรือ เพิ่มสาขา กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) 
ขอ 1 และ 5 หรือ 10 ลงลายมือชื่อมีเอกสารเพ่ิมเติมที่ตอง
ยื่นในการจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย ไดแก 
      - สําเนาสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที่ 
(กรณีไมใชบานของตนเอง) (ถาม)ี พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูใหความ
ยินยอมใหใชสถานที่ อยางละ 1 ฉบับ  กรอกเอกสารคําขอ 
(แบบ ทพ.) ขอ 1, 2, 5 และลงลายมือชื่อ พรอมยื่นเอกสาร
ที่ตองใชในการจดทะเบียนพาณิชย   ไดแก 
 

กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย 
     กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1,2,5 และลง
ลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
พาณิชย์  ได้แก่ 
     - ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย (ตัวจริง) หรือ 
     - เอกสารการแจงความ (กรณีใบสําคัญใบทะเบียน - 
พาณิชยสูญหาย) 
     - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรองสําเนา  อย่างละ  1  ฉบับ  หรือ 
     - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์     
ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์  10  บาท 
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อย่างละ 1 ฉบับ 
 
 



 
   ขั้นตอนการขอรับบริการขอมูลธุรกิจ 
 
 

     1. กรอกรายการตามแบบบริการขอมูลธุรกิจและยื่น 
คําขอตอเจาหนาที่/นายทะเบียน 
     2. เจาหนาที/่นายทะเบียนตรวจคําขอ และหลักฐาน  
ตางๆ ผูประกอบการรับเอกสารหรือขอมูลตามที่ขอรับ
บริการและชําระคาธรรมเนียม 
 

บริการขอมูลธุรกิจของสํานักงานทะเบียนพาณิชย 
องคการบริหารสวนตําบลแชชาง มีดังตอไปนี้ 

 

1. กรณีขอตรวจคนเอกสาร  กรอกรายการตามแบบ
บริการขอมูลธุรกิจ พรอมยื่นเอกสารที่ตองใชในการจด
ทะเบียนพาณิชย  ไดแก 
     - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน 
บานพรอมรับรองสําเนา  อยางละ 1 ฉบับ  

 

2. กรณีขอรับรองสําเนาเอกสาร  กรอกรายการตาม 
แบบบริการขอมูลธุรกิจ พรอมยื่นเอกสารที่ตองใชในการจด 
     - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน 
บานพรอมรับรองสําเนา อยางละ 1 ฉบับ  
 

3. กรณีขอใบแทน  กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูล
ธุรกิจพร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์  
ได้แก่ 
     - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน 
บานพรอมรับรองสําเนา อยางละ 1 ฉบับ  
     - เอกสารการแจงความ (กรณีใบสําคัญใบทะเบียน - 
พาณิชยสูญหาย) หรือ ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย (ตัวจริง) 
ที่เสียหาย 

 
4. กรณีขอถายขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร   
กรอกรายการตามแบบบริการขอมูลธุรกิจพรอมยื่นเอกสาร
ที่ตองใชในการจดทะเบียนพาณิชย์  ไดแก 
     - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียน 
บานพรอมรับรองสําเนา อยางละ  1  ฉบับ 
     - แถบบันทึกขอมูล หรือ Handy Drive หรือ แผน 
Floppy 
 

 
                อัตราคาธรรมเนียม 
 
 

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย (จดต้ังใหม)่          
50 บาท 

 

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ  
     ครั้งละ  20  บาท 
 

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ           
20 บาท  

 

  ค่าธรรมเนียม ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนใบ
ทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท 

 

  ค่าธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียน
พาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท 

 

  ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสําเนาและรับรอง
สําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ของผู้
ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ฉบับละ 50 บาท 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการจดทะเบยีนพาณิชย์ 

(กิจการเจา้ของคนเดียว) 

และการขอรบับรกิารข้อมลูธรุกจิ 

 
 
 

 

 

งานทะเบียนพาณิชย อบต.ท่าพล 
สํานักปลัด อบต.ท่าพล 

โทรศัพท์ 056736587 ต่อ  10 
Email : thaphon_abt@hotmail.com 

เอกสารประชาสััมพันธ์ 

งานจดทะเบียนพาณิชย์ 


