
แบบ ทพ. 

[   ]  ส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ 
[   ]  ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ 
        อ าเภอ…………………… 
        จังหวัด………………….. 
 

 

 
ค าขอจดทะเบียน 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 
เลขรับที…่…………………………. 
รับวันที…่………………………….. 
เลขทีค่ าขอเดิม……………………… 
ทะเบียนเลขที…่……………………. 

ประเภทค าขอ 
[   ]  จดทะเบียนพาณิชย์ (ให้กรอก [1] - [8] ส่วน [9] - [12] ให้เลือกกรอกตามแต่กรณี) 
[   ]  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] ตั้งแต่วันที…่………………เป็นดังนี้ (ให้กรอกเฉพาะรายการซ่ึงประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง) 
[   ]  จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตั้งแต่วันที…่……………………(ให้กรอกรายการเฉพาะใน [1] [2] และ [5]) 
 
[1]  ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ…………………………อาย…ุ………ปี เช้ือชาติ………………………สัญชาต…ิ…………………………………… 
      ที่อยู่เลขที…่………..หมู่ที…่……ตรอก/ซอย……….........................ถนน………………………ต าบล/แขวง…………………………………... 
      อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………….โทรศัพท…์………………………โทรสาร…………………………………… 
[2]  ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ  ภาษาไทย…………………………………………………………………………………………………….. 
                                                               ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………… 
[3]  ชนิดแห่งพาณิชยกิจ                                                                                                                                                               รหัสส าหรับเจ้าหน้าที ่
 
       (1)………………………………………………………………………………………………………………………. 
       
      (2)………………………………………………………………………………………………………………………. 
      
      (3)……………………………………………………………………………………………………………………….                
       
     (4)……………………………………………………………………………………………………………………….                
 
[4]  จ านวนเงินทุนที่น ามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจ า  จ านวน………………………..บาท  (…………………………………………..) 
[5]  ที่ตั้งส านักงานแหง่ใหญ่  เลขที…่……………………หมู่ที…่…………ตรอก/ซอย………………………………………………………………. 
       ถนน…………………………….ต าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต………………………………………………. 
       จังหวัด……………………………………………โทรศัพท…์……………………………โทรสาร……………………………………………… 
[6]  ชื่อผู้จัดการ  ……………………………………………………อาย…ุ…………..ปี สัญชาต…ิ………………ที่อยู่เลขที…่……………………... 
       หมู่ที่………………….ตรอก/ซอย……………………………..ถนน…………………………….ต าบล/แขวง………………………………….. 
        อ าเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………..โทรศัพท…์……………………….โทรสาร…………………………….…. 
[7]  วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย  ตั้งแต่วันที…่……………………………………………………………………………………. 
[8]  วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
[9]  รับโอนพาณิชยกิจนี้จาก…………………………………….สัญชาต…ิ…………………………….ที่อยู่เลขที…่……………………………… 
       หมู่ที…่…………..ตรอก/ซอย………………….ถนน……………………………..ต าบล/แขวง……………………………………………….. 
       อ าเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………..โทรศัพท…์………………………โทรสาร………………………………. 
      ช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ…………………………….……………………โอนเมื่อวันที…่……………………………………………. 
       สาเหตุที่โอน………………………………………………….…………………………….……………………………………………………. 
[10]  ที่ตั้งส านักงานสาขา  เลขที…่……………..…หมู่ที…่……….…ตรอก/ซอย………………………………………..…………………………. 
         ถนน………………………………..ต าบล/แขวง……………………………..อ าเภอ/เขต…………………………………………………….. 
         จังหวัด……………………………………….โทรศัพท…์…………………………….โทรสาร……………………………………………… 
         ที่ตั้งโรงเก็บสินค้า  เลขที…่………………หมู่ที…่……………………..ตรอก/ซอย…………………………………………………….…….. 
         ถนน……………………………………….ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………………….. 
         จังหวัด…………………………………….โทรศัพท…์…………………………………โทรสาร………………..…………………………… 
         ตัวแทนค้าต่าง  คือ………………………………………………..……….ที่อยู่เลขที…่……………………………..หมู่ที…่………………… 
         ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………………………ต าบล/แขวง…………………………………………………………………… 
         อ าเภอ/เขต……………………จังหวัด………………………..โทรศัพท…์…………………………โทรสาร………………………………… 
[11]  ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ต าบลที่อยู่ และจ านวนทุนลงหุน้ของผู้เป็นหุ้นส่วน และจ านวนเงินทุนของห้างหุ้นส่วน 
         ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นสว่น/ผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่ มีจ านวน…………………….คน ดังนี ้

(1)  ………………………………………………………อาย…ุ………………ปี เช้ือชาต…ิ………………….สัญชาติ……………………… 
ที่อยู่เลขที…่…………..……………….หมู่ที…่……….…………ตรอก/ซอย……………………………..…………………………………… 
ถนน…………………………………ต าบล/แขวง………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………………………… 
จังหวัด………………………………………โทรศัพท…์………………...……………….โทรสาร……………………………………………. 
ลงหุ้นด้วย……………………………จ านวน………………………………….บาท (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………… 
(2) ………………………………………………………อาย…ุ………………ปี เช้ือชาต…ิ………………….สัญชาติ……………………… 
ที่อยู่เลขที…่…………..……………….หมู่ที…่……….…………ตรอก/ซอย……………………………..…………………………………… 
ถนน…………………………………ต าบล/แขวง………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………………………… 
จังหวัด………………………………………โทรศัพท…์………………...……………….โทรสาร……………………………………………. 
ลงหุ้นด้วย……………………………จ านวน………………………………….บาท (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………… 
(3) ………………………………………………………อาย…ุ………………ปี เช้ือชาต…ิ………………….สัญชาติ……………………… 
ที่อยู่เลขที…่…………..……………….หมู่ที…่……….…………ตรอก/ซอย……………………………..…………………………………… 
ถนน…………………………………ต าบล/แขวง………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………………………… 
จังหวัด………………………………………โทรศัพท…์………………...……………….โทรสาร……………………………………………. 
ลงหุ้นด้วย……………………………จ านวน………………………………….บาท (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………… 

[12]  จ านวนเงินทุน จ านวนหุ้น และมูลค่าหุน้ของบรษิัทจ ากัด จ านวนและมูลค่าหุ้นทีบุ่คคลแต่ละสัญชาติถืออยู ่
        ทุนจดทะเบียน…………………………………………บาท แบ่งออกเป็น………………………….หุ้น  มูลค่าหุ้นละ…………………….บาท 
        สัญชาติ……………………………ถือหุ้น…………………หุ้น     สัญชาติ……….…………………ถือหุ้น……………………………….หุ้น 
        สัญชาติ……………………………ถือหุ้น…………………หุ้น     สัญชาติ……….…………………ถือหุ้น……………………………….หุ้น 



 
[13]  ผู้เป็นหุ้นส่วนออกหรือตาย  จ านวน………………………..คน ดังนี้ (ใช้กรณีขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการตามข้อ 11) 

(1)  ………………………………………………………อาย…ุ………………ปี เช้ือชาต…ิ………………….สัญชาติ……………………… 
ที่อยู่เลขที…่…………..……………….หมู่ที…่……….…………ตรอก/ซอย……………………………..…………………………………… 
ถนน…………………………………ต าบล/แขวง………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………………………… 
จังหวัด………………………………………โทรศัพท…์………………...……………….โทรสาร……………………………………………. 
(2) ………………………………………………………อาย…ุ………………ปี เช้ือชาต…ิ………………….สัญชาติ……………………… 
ที่อยู่เลขที…่…………..……………….หมู่ที…่……….…………ตรอก/ซอย……………………………..…………………………………… 
ถนน…………………………………ต าบล/แขวง………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………………………… 
จังหวัด………………………………………โทรศัพท…์………………...……………….โทรสาร……………………………………………. 

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

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการข้างตน้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

                                                                                                     (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ 
                                                                                                                             (………………………………………….) 
 
 

 
บันทึกนายทะเบียนพาณิชย์ 

 
 
                    รับจดทะเบียน ณ วันที…่………………………………………………………………………………… 
 
 

                                                                                                     (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………นายทะเบียนพาณิชย์ 
                                                                                                                                (………………………………………….) 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ท.พ. 
ปดอากร 
10 บาท 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

 

 เขียนที่ ...............................................................  

 วันที่................................................................................................  

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาขอมอบอํานาจให .............................................................................................................................  

.................................................................................  ซึ่งเปนผูถือบัตร...................................................................................................  

เลขท่ี ................................................................................  ซึ่งออกให ณ ................................................................................................  

.................................................................................  เมื่อวันที่ ..............................................................................................................  

อยูบานเลขที่..............................................................  ตรอก/ซอย ..........................................................................................................  

ถนน ..........................................................................  แขวง (ตําบล) ......................................................................................................  

เขต (อําเภอ)...................................................................................  จังหวัด...........................................................................................  

หมายเลขโทรศัพท ..........................................................................................................................(ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมาขอยื่น 

จดทะเบียน .............................................................................................................................................................................................  

(พาณิชย, เปลี่ยนแปลง, เลิกพาณิชยกิจ) 

ของ .............................................................................................................................................. ตอนายทะเบียนพาณิชย แทนขาพเจา 

 (ชื่อท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ) 

ตลอดจนใหมีอํานาจแกไขถอยคําหรือขอความใดๆ ในคําขอจดทะเบียนไดทั้งส้ิน และใหมีอํานาจรับทราบคําส่ังจากนายทะเบียนพาณิชย
แทนขาพเจาดวย 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการรับมอบอํานาจนี้โดยสิ้นเชิง 

 (ลงลายมือชื่อ)..............................................................................ผูมอบอํานาจ 

 (.............................................................................. ) 

 (ลงลายมือชื่อ)..............................................................................ผูมอบอํานาจ 

 (.............................................................................. ) 

 (ลงลายมือชื่อ)..............................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

 (.............................................................................. ) 

 (ลงลายมือชื่อ)..............................................................................พยาน 

 (.............................................................................. ) 

 


