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ภาคผนวก 
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

                             หนา 
ภาคผนวก ก  พระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย พ.ศ. 2499 (ฉบับสมบูรณ) ก-1 

ภาคผนวก ข   พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 ข-1 
ภาคผนวก ค  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ค-1 
  ทะเบียนพาณิชย  พ.ศ. 2499   

ภาคผนวก ง    ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถอน ง-1  
        ใบทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจ   

ภาคผนวก จ  ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง กําหนดพาณิชยกจิ จ-1      
        ที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย  

ภาคผนวก ฉ    ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง กําหนดพาณิชยกจิ ฉ-1 
        ที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499   

ภาคผนวก ช ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และ ช-1 
  นายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2552 
ภาคผนวก ซ ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย ซ-1 
   แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 

ภาคผนวก ฌ   ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย   ฌ-1 
  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 

ภาคผนวก ญ        ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจด                                 ญ-1 
                             ทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

ภาคผนวก ฎ    ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง แตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการ  ฎ-1 
  คณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจ 
ภาคผนวก ฏ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ  พ.ศ. 2549 ฏ-1 
ภาคผนวก ฐ คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย  ที่1/2553  เร่ือง  หลักเกณฑ ฐ-1 
   และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 
ภาคผนวก ฑ  คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 2/2553  เร่ือง ใหจัดสงสถิติและ ฑ-1 
   ขอมูลการจดทะเบียนพาณิชย 
ภาคผนวก ฒ  รายชื่อสถานทีติ่ดตอ และหมายเลขโทรศัพท                              ฒ-1 
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1. fl113JLuU3Jlt18-3fl!l't'l3Jlt111611t1't1~L UtlU'W1W"lftl 

1.1 'Vf:i~'n-lfUtytij'GlYl::LUfJ'U'W1Wtffl ~Y1ii~n':i1tf 24 7 91nu~~1JL~Ei'U~ 29 

'Wqfl~mfJ'U 'W.fl. 24 79 LU'U~U'ULL':in 

1.2 'W':i::':iltfUtytij'GlYl::LUfJ'U'W1Wtffl (~U'U~ 2) 'W.fl. 2490 LU'U~U1JLLfn"ll 

L~2J LGl2J'W':i::':iltfUruWGlYl:: LUfJ'U'W1Wtffl 'WYliiin':iltf 247 9 jj~ a1nu~~'UGf~ LLGii'U ~ 13 
u u • 

a~'Yn~2J 2490 

1.3 'W':i::':i1tfUtytij'GlYl::LUfJ'U'W1Wtffl 'W.fl. 2499 LU'U~U'UfJman'W':i::':i1tfutytij'Gl 

Y1::LUfJ'U'W1Wtffl..r~2 ~U'Uil~~'U jj~alnu~~'UGf~LLGii'U~ 8 n2J.fl1V4wf 'W.fl. 2499 LU'U~'U2Jl• 
1.4 'W':i::':iltfUtytij'GlYl::LUfJ'U'W1Wtffl (~u'U~ 2) 'W.fl. 2549 LU'U~U1JLLfn"ll 

L~2J LGl2J LU'Un1':iLLti1"lln!l'H2JlfJ'h~1fJYI:: LUfJ'U'W1Wtffl jj ~alnu~~'UGf~LLGii'U~ 15 L2JlflfJ'U 

'W.fl. 2549 

2.2 L~m.h::lfJtf'U1'Um':i~1'U~2J'H~mi~La~2J~1'Um':i'W1WtfflLLa::m':iE~a1'Hm':i2J

':i12J..r~ Lu'Um':ia~ La~2J Lfl':ilf~n~"ll E~'lh:: LY1flll1'ti'11'H-Ul~~~'U 

2. 3 ~'lh::n E'U'W1WtffJn~al2Jl':ifllnLu'U'Hamn'U1'Um~n1':i~11~ 
v 

3. fl113J't'l3Jlt1t18-3 "'W1W"lftlfl;;)" 

'W1WtffJn~ 'H2JlfJil~ n~m':il'Um~E~al'Hm':i2J ..r~flm':i2J 'W1WtffJn':i':i2J m':i'U~m':i• 
'H~En~m':imh~~'U~Lu'Um':i~l 

'W':i::':iltfUtytij'GlYl::LUfJ'UvnWtffl 'W.fl. 2499 snern 6 111'ilEn~m':i~~GiE1tJ-d 

(1) m':i~E rnsma m':i"lllfJYlE~~al~ m':iLLamtJ~fJ'U 

(2) m':ill1'L"ih m':ill1'L"ih~E 

(3) m':iLU'U'UlfJ'H-Ul 'H~E~1LLYI'U~lGil~ 

(4) m':i"ll'Ua~ 
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(5) fil~~~~fi~~~ fil~~~al~fi~~~ 

( 6) fi1~-ru,hni1"lla~ 

(7) fi1~ll1tjfi~L~'lJ fi1~-rU41'lh fi1~-rtl'oiil'lJa~ 

(8) fi1~fla~a'lJfll 
I" .& 4 :, .Il:loo 

(9) fi1~-rtlLLafiL'lHifl'lJ ~~a:aa"lllm~'lJ~~l~l~'lh::L fi1~'lfa~~fJ"lllfl~1L~'lJ'YIi"! 

fi1~i'i'lJlfll~ fi1~Lfl~~~vJa~:aLa{ ms1'Wfln1'lJ 

(10) fi1~-rtJ'lh::tl'lJ.nfl 

(11) fiOJfi1~~'lJ~~fi1~'lJ~l~fl'W~::~l'lffiq'If~fi1 l~ijfi1~~~l'W~::~l'lffiq'lf~fi1 

fi1~'lJ~fiOJfi1~LU'lJ'W1W'lfflfiOJ'W.i'l. 2546 L~~LGi~ l~flij~al~u~f1tlL~al'lJ~27 a~~lfl~ 2546 

l~LLfi 

(11.1) rm111tl~fi1~Lfl~a~fla~'W1L~a{L~al~E'lJL'YIa{LiJ~ 

(11.2) fi1~111tl~fi1~-w~L'Wa~LLa::ia~L'Wa~1~flfll~11mfi:: 

(11.3) fi1~111tl~fi1~Lfl~a~ni'lJLfi~a 

(11.4) fi1~ll1tl~fi1~~L'Wa~ 

-r~ ~'lJ ~'1':h rrrs fi~::'YI~1~'WlW'lffl1~aamhem i"!~1 ~ ~1 ~~1 8 LL";~.. 
'W~::~1'lfUflJ(uGi'YI::Liifl'lJ'W1W'lf6 'W.i"!. 2499 1t1~1'lJ'YIfil1'a~~~a~111iJtI~::fiatl'Wlw'lfflfiOJ~~~a

u u 'U It 

"" "" ..
OJ~'YI:: Ltlfl'lJ'Wlfl.1'lffl 

(1) fi1~'Yhl~~a~11 LLa::fi1~'Yhl~~L~aflm~Lfl~a~~m 

(2) fi1~"lllfla'lJfllhjilf1fh~l~ 'l f1fh~L~f.I1~~a~alfla~l~fi~l~ ~~~1~...t~~'lJ 

l'lJl'lJ~~~l'lJl~"lllfll~LU'lJL~'lJ~~LL~ 20 tll'Y1~'lJlt1 ~~aija'lJfll~~mh1HL~a"lllflij~h~1~...t~~'lJ 

LU'lJL~'lJ~~LL~ 500 tll'Y1~'lJlt1 

(3) fi1~LU'lJ'lJlfl~,jl~~a~1LL'YI'lJfll~l~~~'Yilfi1~L~f.I1tltla'lJfllhjilfJ~l~l~ 'l 

a~l~L~f.I1~~a~alflfJ~l~fi~l~ LLa::a'lJfllJ'lJij~h~1~...T~~'lJ1'lJl'lJ~~~l'lJl~ LU'lJ L~'lJ~~LL~ 20 inn 

~'lJlt1 

(4) fi1~t1~::fiatl~~~fi~~~~~afi1~~~al~m~~ 'l a~l~L~f.I1~~ahjila~l~l~ 

~alfla~l~fi~l~ LLa::"ll1fla'lJfll~~a~ 1~ijfil~1~...T~~'lJ1'lJl'lJ~~~l'lJl~LU'lJL~'lJ~~LL~ 20 tll'Y1~'lJ1tI 

~~a1'lJl'lJ~~~l'lJl~ija'lJfll~~a~1~ijfil~1~...T~~'lJLU'lJL~'lJ~~LL~ 500 tll'Y1~'lJlt1 

(5) fi1~"ll'lJa~'YI1~'YI::La fi1~"ll'lJa~ l~m~afia 1vJ ~~aL~afl'lJ~t1~::'oiil'Y11~ fi1~ 

'lJ'lJa~ l~mf:llvJ fi1~"ll'lJa~ l~mml~ fi1~"ll'lJa~ l~m~fl'lJ~t1~::'oiil'Y11~ fi1~"ll1fl'YIa~~al~ fi1~-rtl~a 

"lllfl~~'lJ rrrs111nfi~L~'lJ fi1~-rtlLLafiLt1~fl'lJ~~a~a"ll1m~'lJ~~l~l~t1~::L'YIi"! fi1~~a~~a"lllflGi'1L~'lJ 
'U 

fi1~i'i'lJlfll~ ms1'Wfln1'lJ fi1~'Yil h~-ru'hlh LLa::fi1~'Yil h~LL ~~ 
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 (6) ขาย หรือให้เช่า  แผ่นซีดี แถบบันทกึ วีดิทศัน์ แผ่นวีดิทศัน์ ดีวีดีหรือแผ่น
วีดิทศัน์ระบบดิจิทลัเฉพาะที่เกี่ยวกบัการบันเทงิ 
                          (7) ขายอญัมณหีรือเคร่ืองประดับซ่ึงประดับด้วยอญัมณ ี
                        (8) ซ้ือขายสนิค้าหรือบริการโดยวิธกีารใช้สื่ออเิลก็ทรอนิกสผ่์านระบบเครือข่าย 
อนิเทอร์เนต็  
 (9) การบริการอินเทอร์เนต็ (จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะผู้ประกอบพาณิชยกิจ

เป็นนิติบุคคล) 
 (10) การให้เช่าพ้ืนที่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ

อเิลก็ทรอนิกสผ่์านระบบเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ 
 (12) ผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทกึ วีดิทศัน์ แผ่นวีดิทศัน์ ดีวีดีหรือแผ่น
วีดิทศัน์ระบบดิจิทลัเฉพาะที่เกี่ยวกบัการบันเทงิ 
                          (13) การให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อนิเทอร์เนต็ 
                           (14) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
                           (15) การให้บริการเคร่ืองเล่นเกมส ์
                          (16) การให้บริการตู้ เพลง 
                           (17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทาํหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก 
การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑจ์ากงาช้าง 
 ในกรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกจิเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนจาํกัด 

บริษัทจาํกดั  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  หรือบริษัทมหาชนจาํกดั  ตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจาํกัด ประกอบพาณิชยกิจตาม (1)-(5) จะได้รับการยกเว้น  ไม่ต้องจดทะเบียน

พาณิชย์  แต่หากประกอบพาณิชยกิจตาม (6)-(17) จะไม่ได้รับการยกเว้น  ต้องจดทะเบียน

พาณชิย์ 
 พาณชิยกจิตามลาํดับที่ (8)-(11) ถอืเป็นการจดทะเบียนพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์ 
 

5. พาณิชยกิจทีไ่ม่ตอ้งจดทะเบยีนพาณิชย ์ 
 

  การประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปน้ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติทะเบียน

พาณชิย์ พ.ศ. 2499  มาตรา 7 จึงที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณชิย์  
  (1) การค้าเร่  การค้าแผงลอย 
 (2) พาณชิยกจิเพ่ือการบาํรงุศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 
 (3) พาณชิยกจิของนิติบุคคลซ่ึงได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎกีาจัดตั้งขึ้น 
  (4) พาณชิยกจิของกระทรวง ทบวง กรม  
 (5) พาณชิยกจิของมูลนิธ ิสมาคม สหกรณ ์
 (6) พาณชิยกจิซ่ึงรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา      
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บทที่ 2 
 

สํานักงานทะเบียนพาณิชย  พนักงานเจาหนาที่ และนายทะเบียนพาณิชย 
 
 

1. สํานักงานทะเบียนพาณิชย 
 

               สํานักงานทะเบียนพาณิชย มีดังตอไปนี้                             
   (1) สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย  ตั้งอยู ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย มีหนาที่กํากับดูแลการรับจดทะเบียนพาณิชย และรวบรวมสถิติผลการจดทะเบียนพาณิชยทั่ว
ประเทศ 
 (2) สํานักงานทะเบียนพาณิชยกรุงเทพมหานคร  
                          (2.1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู ณ ศาลา 

วาการกรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงานแหง
ใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

                          (2.2) สํานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีหนาที่รับจดทะเบียนพาณิชย
ของผูประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในทองที่สํานักงานเขตนั้น ๆ

                  (3) สํานักงานทะเบียนพาณิชยเมืองพัทยา มีหนาที่รับจดทะเบียนพาณิชยของผู

ประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในทองที่เมืองพัทยา   
                      (4) สํานักงานทะเบียนพาณิชยเทศบาล สํานักงานทะเบียนพาณิชยองคการบริหาร

สวนตําบล  มีหนาที่รับจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบการพาณิชยกิจที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู

ในทองที่ของเขตเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล  แลวแตกรณี 
                      ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาลใหเทศบาลใหมเปน

สํานักงานทะเบียนพาณิชย  มีหนาที่รับจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงาน
แหงใหญตั้งอยูในเขตทองที่ของเทศบาลนั้น 

 

2. พนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  
 

     ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน

พาณิชย  (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 และประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง 
การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 

2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 และประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  การตั้งสํานักงานทะเบียน

พาณิชย แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2553 ไดออกประกาศตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนาย

ทะเบียนพาณิชยไวดังนี้ 
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    (1) ผูอํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจ ผูอํานวยการสํานักบริการขอมูลธุรกิจ 
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและคดี ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบธุรกิจ และขาราชการพลเรือน

สามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไมนอยกวา 5 ปและระดับชํานาญงานขึ้นไป 

ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสังกัดสาํนักทะเบียนธุรกิจ สํานักบริการขอมูลธุรกิจ 
สํานักกฎหมายและคดี และสํานักตรวจสอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนพนักงานเจาหนาที่

และนายทะเบียนพาณิชยเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499          

ทั่วราชอาณาจักร 
 (2) ขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม

นอยกวา 5 ปและระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสังกัด

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชยเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  ในเขตทองที่จังหวัดนั้น 
 (3) กรณีไมมีขาราชการพลเรือนสามัญตาม (2) หรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได ใหขาราชการพลเรือนสามัญตามลําดับตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน

พาณิชย คือ  
  (3.1) พาณิชยจังหวัด  หรือ 
  (3.2) ผูรักษาราชการแทนพาณิชยจังหวัดสําหรับกรณีที่พาณิชยจังหวัดไมอยู

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือ 
  (3.3) ขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป

ในสังกัดสํานักงานพาณิชยจังหวัดเรียงตามลําดับอาวุโสสําหรับกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทน

พาณิชยจังหวัดหรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
 (4) ขาราชการกรุงเทพมหานครตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไปซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย  พนักงานเมืองพัทยาตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไปซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย และขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไปซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นมอบหมาย 

เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชยเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย 
พ.ศ. 2499  ภายในเขตอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองคการบริหารสวน

จังหวัด  แลวแตกรณี 
 (5) ผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปา ผูอํานวยการสํานักปองกันปราบปรามและ

ควบคุมไฟปา และผูอํานวยการกองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญากรมอุทยาน

แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชยเพ่ือปฏิบัติงานในเขต

ทองที่กรุงเทพมหานคร 
 (6) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการขึ้นไปใน

สังกัดสํานักอนุรักษสัตวปา สํานักปองกันปราบปรามและควบคุมไฟปา และกองคุมครองพนัธุสัตวปา
และพืชปาตามอนุสัญญากรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช เปนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือ

ปฏิบัติงานในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร 
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 (7) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 ถึง 16 ผูอํานวยการสํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษที่ 1 สาขาสระบุรี ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี 
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 สาขาปตตานี ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 
13 สาขาลําปาง และผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแมสะเรียง กรมอุทยาน

แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชยเพ่ือปฏิบัติงานในเขต

ทองที่ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษนั้น    
                     (8) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการขึ้นไปใน

สังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 ถึง 16 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 สาขาสระบุรี สํานักบริหาร 
พ้ืนที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 สาขาปตตานี สํานักบริหารพื้นที่ 
อนุรักษที่ 13 สาขาลําปาง และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแมสะเรียง กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปาและพันธุพืช เปนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานในเขตทองที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษนั้น 
                           (9) พนักงานเทศบาลตั้งแตระดบั 3 ข้ึนไปซึ่งนายกเทศมนตรีเทศบาลมอบหมาย 

เปนพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียน

พาณิชย พ.ศ. 2499  ภายในเขตอํานาจหนาที่ของเทศบาลนั้น 
                     (10) พนักงานสวนตําบลตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไปซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบล

มอบหมายเปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 ภายในเขตอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 

 

3. อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย 
 

 3.1 พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
                         (1) เขาไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผูประกอบพาณิชยกิจเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 ในระหวางเวลาทํางาน 
                         (2) ใหตรวจดูหรือคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 เมื่อมีผูรองขอและไดเสียคาธรรมเนียมตามที่

กําหนดไวในกฎกระทรวงแลว 
 3.2 นายทะเบียนพาณิชย หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้ง

ใหเปนผูมีหนาที่รับจดทะเบียนพาณิชยตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 มีอํานาจ

หนาที่ดังนี้ 
      (1) รับจดทะเบียนพาณิชยและออกใบทะเบียนพาณิชยใหแกผูขอจดทะเบียน 
                             (2) ออกคําส่ังเรียกผูประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวนขอความอันเกี่ยวกับ     

การจดทะเบียน       
   (3) เขาไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผูประกอบพาณิชยกิจเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยในระหวางเวลาทํางาน 
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                      สําหรับพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชยตาม 2. (5) – (8) มีอํานาจ

ออกคําส่ังเรียกผูประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวนขอความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนตาม (2) และใน

ระหวางเวลาทํางานมีอํานาจเขาไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผูประกอบพาณิชยกิจไดตาม (3) 

เฉพาะกรณีที่ผูประกอบพาณิชยกิจเปนโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาชาง 

การคาปลีก การคาสงงาชาง และผลิตภัณฑจากงาชาง 
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บทที ่ 4   
 

แบบพมิพ ์ และอตัราค่าธรรมเนยีม 

 

1. แบบพมิพ ์
 

 แบบพิมพ์ที่เกี่ยวกบัการจดทะเบียนพาณชิย์มี ดังน้ี 
 (1) คําขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)  
    ใช้สาํหรับย่ืนจดทะเบียนพาณชิย์ใหม่  แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการ และเลิกประกอบ 
พาณชิยกจิ  

(2) ใบทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ พค. 0403)  
      ใช้สาํหรับเป็นใบสาํคัญเพ่ือมอบให้กับผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ หรือ

เปล่ียนแปลงรายการที่แตกต่างไปจากรายการในใบทะเบียนพาณิชย์เดิม หรือกรณีขอใบแทน       

ใบทะเบียนพาณชิย์   
 (3) คํารอ้ง   
       ใช้สาํหรับร้องขอให้นายทะเบียนดาํเนินการแก้ไขในเร่ืองอื่นๆ ที่ไม่ต้องจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงรายการ  เช่น การเปล่ียนคาํนาํหน้านาม  ช่ือ  ช่ือสกุล  ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ  หรือ
กรณีที่ทางราชการเปลี่ยนช่ือแขวงหรือเขตของที่ตั้งสาํนักงานใหญ่หรือสาขา โดยผู้ประกอบ

พาณชิยกจิไม่ได้ย้ายสาํนักงาน  หรือการเปล่ียนสญัชาติโดยได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว 
 (4) แบบบริการขอ้มูลทะเบยีนพาณิชย ์ 
       ใช้สาํหรับตรวจดูเอกสาร คัดสาํเนา และรับรองสาํเนาเอกสารเกี่ยวกับการจด

ทะเบียนพาณชิย์ที่นายทะเบียนเกบ็รักษาไว้ และขอให้นายทะเบียนออกใบแทนใบทะเบียนพาณชิย์    
 (5) เอกสารประกอบการจดทะเบยีนพาณิชยอิ์เล็กทรอนกิส ์(1 คาํขอ ต่อ 1 เวบ็ไซต์)   
       ใช้สาํหรับประกอบคาํขอจดทะเบียนพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์
 

2. อตัราค่าธรรมเนยีม 
 

 อตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณชิย์  มีดังน้ี 
 (1) การจดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่) ให้เรียกเกบ็   50  บาท 
 (2) การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ ให้เรียกเกบ็คร้ังละ   20  บาท 
 (3) การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกจิ ให้เรียกเกบ็   20  บาท 
 (4) ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณชิย์  
ให้เรียกเกบ็ฉบับละ  30 บาท  
 (5) ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกบัการจดทะเบียนพาณชิย์ 
ของผู้ประกอบพาณชิยกจิรายหน่ึง ให้เรียกเกบ็คร้ังละ   20  บาท 
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 6. คาธรรมเนียมการขอใหคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ 
การจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ใหเรียกเก็บฉบับละ  30 บาท  
(ในกรณีเอกสารทางทะเบียน ในรายหนึ่งมีหลายคําขอและผูขอประสงคจะใหคัดสําเนา 
ทุกคําขอ แตละคําขอจะถือวาเปนฉบับหนึ่งซึ่งจะตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมอีก ฉบับละ  30 บาท )  
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ตวัอย่างแบบพมิพ ์
 

1. แบบ ทพ. 
2. แบบ พค.0403  
3. คํารอ้ง 
4. แบบบริการขอ้มูลทะเบยีน

พาณิชย ์
5. เอกสารประกอบการจดทะเบยีน

พาณิชยอิ์เล็กทรอนกิส ์
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บทที่  5 
รายละเอียดคําขอและเอกสารประกอบในการจดทะเบียนพาณิชย 

 
 ในการจดทะเบียนพาณิชยแตละประเภท  ผูขอจดทะเบียนตองเตรียมคําขอและ

เอกสารประกอบสําหรับการจดทะเบียนเร่ืองนั้นๆ ใหครบถวนถูกตองตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน

ตาราง ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับที่ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

1. จดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม)    

     1.1 บุคคลธรรมดา 

แบบ ทพ.  

1. สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ            

2. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ 

3. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบานตองแนบ

เอกสารเพ่ิมเติม ดังนี ้

      (3.1)  หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้ง

สํานักงานแหงใหญ    

     (3.2)  สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูให

ความยินยอมเปนเจาบาน  หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูให

ความยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปน

เจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอม   

     (3.3)  แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจ    

และสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป    

   4. หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

5. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

6. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีด ี 

แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดิทัศน 

ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง ใหสงสําเนา

หนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือ

ใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาท่ีขายหรือ

ใหเชาหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือ

หลักฐานการซื้อขายจากตางประเทศ 

7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ 

เคร่ืองประดบัซึ่งประดบัดวยอัญมณี ตองดาํเนนิการและ

ใหตรวจสอบและเรียกหลกัฐานแสดงจาํนวนเงินทุน โดย

เชิญผูประกอบพาณิชยกิจมาใหขอเท็จจริงของแหลงท่ีมา

ของเงินทุน หรือช้ีแจงเปนหนังสือพรอมแนบหลักฐาน

ดังกลาวแทนก็ได 
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ลําดับที่ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

     

 

      1.2 หางหุนสวนสามัญ 

      1.3 คณะบุคคล 

      1.4 กิจการรวมคา 

แบบ ทพ. 1. สําเนาบัตรประจําตัวของผูเปนหุนสวนทุกคน 

2. สําเนาทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน 

3. หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนสามัญหรือ  

คณะบคุคล หรือกิจการรวมคา 

4. หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ 

5. สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอม

เปนเจาบานหรือผูขอเลขท่ีบานหรือสําเนาสัญญาเชา โดยมี

ผูใหความยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนท่ี  

ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอม 

6. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานท่ี 

สําคญับริเวณใกลเคียงโดยสังเขป 

7. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  

8. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

9. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา  

แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือ

แผนวีดิทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง  

ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองใหเปนผู

จําหนาย หรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์

ของสินคาท่ีขายหรือ ใหเชา หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม

ประมวลรัษฎากร  หรือหลักฐานการซื้อขายจาก 

ตางประเทศ      

10. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ 

เคร่ืองประดบัซึง่ประดบัดวยอัญมณี ตองดําเนินการและให 

สงเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี ้

       (10.1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวน 

เงินทุน  โดยเชิญผูประกอบพาณิชยกิจมาใหขอเท็จจริง

ของแหลงท่ีมาของเงินทุน หรือช้ีแจงเปนหนังสือพรอม

แนบหลักฐานดังกลาวแทนก็ได 

       (10.2) หลักฐานหรือหนังสือช้ีแจงการประกอบ

อาชีพหุนสวนจําพวกไมจาํกัดความรับผดิ หรือกรรมการผู

มีอํานาจของหางหุนสวนหรือบริษัท แลวแตกรณ ี

11. กรณีกิจการรวมคาใหแนบหนังสือรับรองรายการจด
ทะเบียนของหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญ
นิติบุคคลหางหุนสวนจํากดั) บริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด แลวแตกรณ ี
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ลําดับที่ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

    

       1.5 นติบิุคคลทีต่ั้งข้ึน

ตามกฎหมายตางประเทศ 

แบบ ทพ. 1. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับผดิชอบในการประกอบ

กิจการในประเทศ 

2. สําเนาทะเบียนบานของผูรับผดิชอบในการประกอบ

กิจการในประเทศ 

3. หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ 

4. ภาพถายสําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูให

ความยินยอมเปนเจาบานหรือผูขอเลขท่ีบาน หรือสําเนา

สัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสาร

สิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความ

ยินยอม 

5. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานท่ี

สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป               

6. สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเปนนิตบิุคคล ซึ่ง

มีรายการเก่ียวกับช่ือ วัตถุท่ีประสงค  ทุน ท่ีตั้งสํานักงาน 

รายช่ือกรรมการ และอํานาจกรรมการ 

7. หนังสือแตงตั้งผูรับผดิชอบดาํเนินกิจการในประเทศ 

เอกสารตามขอ (6) และ ขอ (7) หากทําข้ึนในตางประเทศ  

จะตองมีคํารับรองของโนตารีพับบลิคหรือบุคคลซ่ึง

กฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งใหเปนผูมีอํานาจรับรอง

เอกสารพรอมดวยคํารับรองของเจาหนาท่ีกงสุลหรือ

สถานทูตไทย 

8. ใบอนญุาตทํางานของผูรับผดิชอบดาํเนินกิจการใน

ประเทศ (กรณีเปนบคุคลตางดาว) 

9. ใบอนญุาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือหนังสือ

รับรองการใชสิทธิตามสนธิสัญญา (ถามี) 

10.  หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

11. สําเนาบตัรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
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ลําดับที่ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.6 

12. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชาแผนซดี ี 

แถบบันทึกวีดทัิศน แผนวีดทัิศน  ดีวีด ีหรือแผนวีดิทัศน  

ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบนัเทิง ใหสงสําเนา

หนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนาย

หรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาท่ี

ขายหรือใหเชา หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล

รัษฎากร หรือหลักฐานการซือ้ขายจากตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณี หรือ 

เคร่ืองประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี ตองดําเนนิการและ

ใหสงเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี ้

 (13.1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดง

จํานวนเงนิทุน โดยเชิญผูประกอบพาณิชยกิจมาให

ขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุน หรือช้ีแจงเปน

หนังสือพรอมแนบหลักฐานดังกลาวแทนก็ได 

 (13.2) หลักฐานหรือหนังสือช้ีแจงการประกอบ

อาชีพหุนสวนจําพวกไมจํากัด ความรับผิดหรือกรรมการผูมี

อํานาจของหางหุนสวนหรือบริษัทแลวแตกรณี 

 

1. แบบ ทพ. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของหางหุนสวน

หรือบริษัท 

หางหุนสวนจด

ทะเบียน (หางหุนสวนสามัญ

นิตบิุคคลและหางหุนสวน

จํากัด)  บริษทัจํากัด และ

บริษัทมหาชนจํากัด   ท่ี

ประกอบพาณิชยกิจชนิดท่ี

กฎหมายกําหนดใหตองจด

ทะเบียนพาณชิย 

2.  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูขอจดทะเบียน 

3. สําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน  

4.  กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน ตองแนบ

เอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้     

     (4.1) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้ง

สํานักงานแหงใหญ    

     (4.2) สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความ 

ยินยอมเปนเจาบาน  หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความ

ยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอม    

     (4.3) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจ

และสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป               

5.  หนงัสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

6. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
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วิสาหกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ทพ. 

 

7. กรณีประกอบพาณชิยกิจการขาย หรือใหเชาแผนซีด ี 

แถบบันทึกวีดทัิศน แผนวีดทัิศน  ดีวีด ีหรือแผนวีดิทัศน  

ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบนัเทิง ใหสงสําเนา

หนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนาย

หรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาท่ี

ขายหรือใหเชา หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล

รัษฎากร หรือหลักฐานการซือ้ขายจากตางประเทศ 

8. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณี หรือ 

เคร่ืองประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี ตองดําเนนิการและ

ใหสงเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี ้

 (8.1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจาํนวน

เงินทุน โดยเชิญผูประกอบพาณิชยกิจมาใหขอเท็จจริง

ของแหลงท่ีมาของเงินทุน หรือช้ีแจงเปนหนังสือพรอม

แนบหลักฐานดังกลาวแทนก็ได 

 (8.2) หลักฐานหรือหนังสือช้ีแจงการประกอบอาชีพ

หุนสวนจําพวกไมจํากัด ความรับผิดหรือกรรมการผูมีอํานาจ

ของหางหุนสวนหรือบริษัทแลวแตกรณี 

 

1. สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

2.  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูขอจดทะเบียน 

3. สําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน  

4.  กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน ตองแนบ

เอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้     

     (4.1) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้ง

สํานักงานแหงใหญ    

     (4.2) สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความ 

ยินยอมเปนเจาบาน  หรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความ

ยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอม    

     (4.3) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจ

และสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป               

5.  หนงัสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

6. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การจดทะเบียนเปล่ียนแปลง

รายการ               

     2.1 บุคคลธรรมดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.2 หางหุนสวนสามัญ 

      2.3 คณะบุคคล 

      2.4 กิจการรวมคา 

 

 

 

แบบ ทพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ทพ. 

 

 

 

1. สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ 

2. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ 

3. ใบทะเบียนพาณิชย 

4. สําเนาหลักฐานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ (ใชในกรณี

แกไขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ)ไดแก 

 (4.1) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้ง

สํานักงานแหงใหญ                                               

 (4.2) สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูให

ความยินยอมเปน  เจาบานหรือผูขอเลขท่ีบาน หรือ

สําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา หรือ

เอกสารสิทธิ์อยางอื่นท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูให

ความยินยอม   

 (4.3) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและ

สถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป    

5. หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

6. สําเนาบตัรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

 

1. สําเนาบัตรประจําตัวของหุนสวนผูจดัการ 

2. สําเนาทะเบียนบานของหุนสวนผูจดัการ 

3. ใบทะเบียนพาณิชย 

4. สัญญาหรือขอตกลงแกไขของหางหุนสวนสามัญ หรือ

คณะบุคคล หรือกิจการรวมคา 

5. สํา เนาหลักฐานที่ตั ้ง สํานักงานแหงใหญ (ใชใน

กรณีแกไขเพิ่มเติมท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ) ไดแก  

    (5.1) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้ ง

สํานักงานแหงใหญ      

     (5.2) สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความ

ยินยอมเปนเจาบานหรือผูขอเลขที่บาน หรือสําเนาสัญญาเชา

โดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิ์อยางอื่นท่ี

ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอม 

     (5.3) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและ

สถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป      

6. หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

7. สําเนาบตัรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี)   
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      2.5 

 

แบบ ทพ. นิตบิุคคลท่ีตั้งข้ึนตาม

กฎหมายตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.6 หางหุนสวนจดทะเบยีน 

(หางหุนสวนสามัญนติิบคุคลและ

หางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด 

และบริษัทมหาชนจํากัด  

ท่ีประกอบพาณิชยกิจชนิดท่ี

กฎหมายกําหนดใหตอง 

จดทะเบียนพาณิชย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ทพ. 

 

 

 

 

 

 

 

1. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับผดิชอบในการประกอบ

กิจการในประเทศ 

2. สําเนาทะเบียนบานของผูรับผดิชอบในการประกอบ

กิจการในประเทศ 

3.ใบทะเบียนพาณิชย 

4. สําเนาหนังสือแตงตั้งผูรับผดิชอบดาํเนนิกิจการในประเทศ

กรณีนิติบคุคลตางประเทศขอเปล่ียนแปลงผูจัดการสาขา

ในประเทศไทย 

5.  สําเนาหนังสือสําคญัแสดงการเปลี่ยนช่ือตัวและหรือช่ือ

สกุล  (ถามี) 

6. สําเนาหลักฐานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ (ใชในกรณี

แกไขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ) ไดแก        

   (6.1) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้ง 

สํานักงานแหงใหญ     

       (6.2) สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูให

ความยินยอมเปนเจาบานหรือผูขอเลขท่ีบาน หรือสําเนา

สัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสาร

สิทธิ์อยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความ

ยินยอม                                                             

    (6.3) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและ

สถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป                 

7. หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

8.  สําเนาบตัรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

                                                                      

1.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของหางหุนสวน

หรือบริษัท 

2.  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูขอจดทะเบียน 

3.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน 

4. ใบทะเบียนพาณิชย 

5. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน ตองแนบ

เอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้        

     (5.1) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้ง

สํานักงานแหงใหญ                                                
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 2.7 วิสาหกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ทพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (5.2) สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูให

ความยินยอมเปนเจาบาน  หรือ สําเนาสัญญาเชาโดยมี

ผูใหความยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิอ์ยางอ่ืนท่ีผู

เปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอม                  

     (5.3) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจ

และสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป               

6. หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

7. สําเนาบตัรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี)  

   

1. สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

2.  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูขอจดทะเบียน 

3.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน 

4. ใบทะเบียนพาณิชย 

5. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน ตองแนบ

เอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้        

     (5.1) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้ง

สํานักงานแหงใหญ                                                

 (5.2) สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูให

ความยินยอมเปนเจาบาน  หรือ สําเนาสัญญาเชาโดยมี

ผูใหความยินยอมเปนผูเชา หรือเอกสารสิทธิอ์ยางอ่ืนท่ีผู

เปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอม                  

     (5.3) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจ

และสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป               

6. หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

7. สําเนาบตัรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี)  
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การจดทะเบียนเลิกประกอบ

พาณิชยกิจ           

แบบ ทพ. 
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3. 

     3.1 บุคคลธรรมดา    
 
 
 
 
 
 
  
 
      3.2 หางหุนสวนสามัญ 

      3.3 คณะบุคคล 

      3.4 กิจการรวมคา 
 
 
 
 
      3.5 นติบิุคคลทีต่ั้งข้ึนตาม

กฎหมายตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
      3.6 หางหุนสวนจด

ทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติ

บุคคลและหางหุนสวนจํากัด) 

บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน

จํากัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบ ทพ. 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ทพ. 

 

 

 

 

 

 

แบบ ทพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ หรือ

ทายาทท่ีย่ืนคาํขอแทน  

2. ใบทะเบียนพาณิชย 

3. สําเนาใบมรณบัตรของผูประกอบพาณชิยกิจ (กรณีถึง

แกกรรม) 

4. สําเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาทของผูลงช่ือแทน

ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแกกรรม 

5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

6. สําเนาบตัรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

 

 

1. สําเนาบัตรประจําตัวของหุนสวนผูจดัการ  

2. ใบทะเบียนพาณิชย 

3. สําเนาสัญญาหรือขอตกลงของผูเปนหุนสวนทุกคนให

เลิกหางหุนสวน คณะบุคคล หรือกิจการรวมคา 

4.  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

5. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอาํนาจ (ถามี) 

 

1. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับผดิชอบดาํเนินการใน

ประเทศ 

2. ใบทะเบียนพาณิชย 

หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 3. 

4. สําเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ 

5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

6. สําเนาบตัรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

 

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของหาง

หุนสวนหรือบริษัท  

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอจดทะเบียน 

3. สําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน 

4. ใบทะเบียนพาณิชย 

5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

6. สําเนาบตัรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
 
 

 

 



ลําดับที่ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 

 

 

3.7 วิสาหกิจชุมชน แบบทพ. 1. สําเนาหลักฐานการเลิกกิจการ 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอจดทะเบียน 

3. สําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน 

4. ใบทะเบียนพาณิชย 

5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

6. สําเนาบตัรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา 44/100  ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 0 2547 4446-7 0 2547 4939  regis_c@dbd.go.th

11000 0 2547 4939

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา สํานักงานพาณิชยจังหวัดกระบี่  99/1  ถ.ศรีตรัง 0 7563 2376 0 7563 2377  krabi@dbd.go.th   

จังหวัดกระบี่ ต.กระบี่ใหญ  อ.เมือง  จ.กระบี่   81000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี  100/21 ม.3 0 3456 4297 0 3462 2125  kanchanaburi@dbd.go.th

จังหวัดกาญจนบุรี ถ.ริมแมน้ําแมกลอง  ต.ปากแพรก  อ.เมือง 0 3456 4301

จ.กาญจนบุรี   71000 0 3451 6856

0 3456 4314

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 3/3  ถ.บายพาสทุงมน  ต.กาฬสินธุ  อ.เมือง 0 4381 1435 0 4381 1431  kalasin@dbd.go.th

จังหวัดกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ   46000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา อาคารศูนยราชการจังหวัด ชั้น 1  ถ.กําแพงเพชร-สุโขทัย 0 5571 0171 0 5571 0172  kamphaengphet@dbd.go.th

จังหวัดกําแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 0 5571 0172 0 5571 0173

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 4/1   ถ.หนาศูนยราชการ  ต.ในเมือง  อ.เมือง 0 4324 1184 0 4324 1162  khonkaen@dbd.go.th

จังหวัดขอนแกน จ. ขอนแกน   40000 0 4333 2056 0 4324 3415

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 1162/2   ถ.ทาแฉลบ   ต.ตลาด   อ.เมือง 0 3930 1611 0 3931 1990  chanthaburi@dbd.go.th

จังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี   22000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 246/3  ถ.มรุพงษ  ต.หนาเมือง  อ.เมือง 0 3851 2223 0 3851 2223  chachoengsao@dbd.go.th

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา     24000 0 3851 6781 0 3881 4482

0 3881 4436

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 43/16 ถ.โรงพยาบาลเกา  ต.บางปลาสรอย 0 3827 9169 0 3827 9521  chonburi@dbd.go.th

จังหวัดชลบุรี อ.เมือง  จ.ชลบุรี   20000 0 3827 4812

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 116  หมู 4  ต.บานกลวย  อ.เมือง  จ. ชัยนาท 0 5642 1315 0 5642 1315  chainat@dbd.go.th 

จังหวัดชัยนาท 17000 0 5642 1316 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ศาลากลางจังหวัด(หลังเกา) ชั้น 2 ถ.บรรณาการ 0 4483 0490 0 4483 0489  chaiyaphum@dbd.go.th

จังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ    3600 0 4483 0491

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.อาภากร ต.นาชะอัง 0 7750 2233 0 7750 3097  chumphon@dbd.go.th

จังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 0 7750 3097
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สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา อาคารพาณิชยจังหวัด   ถ.อุตรกิจ   ต.เวียง 0 5374 4116 0 5371 2526  chiangrai@dbd.go.th

จังหวัดเชียงราย อ.เมือง   จ.เชียงราย    57000 0 5371 4761

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา อาคารศูนยราชการ  ชั้น 2  ถ.โชตนา 0 5311 2736 0 5311 2738  chiangmai@dbd.go.th

จังหวัดเชียงใหม ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม   50300 0 5311 2737

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 28   ถ.วิเศษกุล  ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง 0 7521 5107 0 7521 5108  trang@dbd.go.th

จังหวัดตรัง จ.ตรัง 92000 0 7521 5108 

0 7521 5266

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 322/1  หมู 5   ถ.ดอนจวบ-บานลาง 0 3951 1530 0 3952 0704  trat@dbd.go.th

จังหวัดตราด  ต.หนองเสม็ด  อ.เมือง  จ.ตราด  23000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 82/2   ถ.มหาดไทยบํารุง  ต.ระแหง  อ.เมือง 0 5551 4582 0 5551 2546   tak@dbd.go.th

จังหวัดตาก จ.ตาก    63000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2(หลังเดิม) ถ.สุวรรณศร 0 3731 3181 0 3731 3181  nakhonnayok@dbd.go.th

จังหวัดนครนายก ต.ทาชาง  อ.เมือง  จ.นครนายก  26000 0 3731 2262

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เลขที่ 284  ถ. เทศา  ต.พระประโทน 0 3425 0620 0 3421 3529  nakhonpathom@dbd.go.th

จังหวัดนครปฐม อ.เมืองนครปฐม   จ.  นครปฐม   73000 0 3424 3652

0 3425 0620

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ศาลากลางจังหวัดหลังเกาชั้น 3  ถ.อภิบาลบัญชา 0 4251 3957 0 4251 3888  nakhonphanom@dbd.go.th

จังหวัดนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครพนม  48000 0 4251 1887

0 4251 3888

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 624/10 ถ.ชางเผือก 0 4425 9806   0 4425 9806   korat@dbd.go.th

จังหวัดนครราชสีมา ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 0 4425 9807   0 4425 9807 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 86  หมูท่ี 1   ถ.มะขามชุม  ต.นาเคียน 0 7534 5415 0 7534 5416  nakhonsi@dbd.go.th

จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 0 7534  0065

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 400/65   ถ.สวรรควิถี   ต.นครสวรรคตก 0 5622 4560 0 5622 3713  nakhonsawan@dbd.go.th

จังหวัดนครสวรรค อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 0 5622 3713 0 5622 4560

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 133 หมู 8  ถ.รัตนาธิเบศร  ต.บางกระสอ 0 2591 7882  0 2580 1071  nonthaburi@dbd.go.th

จังหวัดนนทบุรี อ.เมือง  จ.นนทบุรี   11000 0 2589 7958

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา อาคารสํานักงานพาณิชยจังหวัด  ถ.วรคามพิพิธ 0 7351 4734 0 7551 4734  narathiwat@dbd.go.th

จังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง   จ.นราธิวาส   96000 0 7351 4355
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สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 4/16  ถ.รอบกําแพงเมืองทิศตะวันตก 0 5477 4033 0 5477 4034  nan@dbd.go.th

จังหวัดนาน ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.นาน    55000 0 5477 4034

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เลขที่ 47/103-104  ถ.ธานี  ต.ในเมือง อ.เมือง 0 4461 1941 0 4462 5104  buriram@dbd.go.th 

จังหวัดบุรีรัมย จ.บุรีรัมย  31000 0 4461 4812

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 35/2 หมู 1 ซ.วัดเสด็จ ถ.ปทุม-รังสิต 0 2567 0399 0 2567 3146  pathumthani@dbd.go.th

จังหวัดปทุมธานี ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 0 2567 0344

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 61 ถ.สุขใจ  ต.ประจวบ  อ.เมือง 0 3261 1528 0 3261 1528  prachuap@dbd.go.th

จังหวัดประจวบคีรีขันธ จ.ประจวบคีรีขันธ 77000 0 3260 3495 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ศูนยราชการจังหวัด(แหงใหม) ถ. สุวินทวงศ 0 3745 4070 0 3745 4070  prachinburi@dbd.go.th

จังหวัดปราจีนบุรี ต.ไมเค็ด อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000 0 3745 4071 0 3745 4071

0 3745 4072

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 12  ถ.เจริญประดิษฐ  ซอย 5   ต. สะบารัง 0 7333 3603 0 7333 3606  pattani@dbd.go.th

จังหวัดปตตานี อ.เมือง  จ.ปตตานี  94000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 42/2  ถ.สายเอเชีย   ต.คลองสวนพลู 0 3534 6227 0 3534 6229  ayuthaya@dbd.go.th  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา    13000 0 3534 6230

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ศูนยราชการจังหวัด  ถ.พหลโยธิน  ต.บานตอม 0 5448 4370 0 5448 4327  payaow@dbd.go.th

จังหวัดพะเยา อ.เมือง   จ.พะเยา   56000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 647/1    ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง   อ.เมือง 0 7644 0635 0 7644 0636  phangnga@dbd.go.th  

จังหวัดพังงา จ.พังงา     82000 0 7644 0636

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 62/17-18 หมู 1 ถ.ไชยบุรี  ต.คูหาสวรรค 0 7461 5162 0 7461 1344  phathalung@dbd.go.th 

จังหวัดพัทลุง อ.เมือง   จ.พัทลุง 93000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 29/27  ถ.คลองคะเชนทร   ต.ในเมือง 0 5665 2890  0 5665 2891  phichit@dbd.go.th

จังหวัดพิจิตร อ.เมือง  จ.พิจิตร   66000 0 5665 2891 

0 5661 4930 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 965/2   ถ.วังจันทน  ต.ในเมือง  อ.เมือง 0 5521 6780 0 5521 6779  phitsanulok@dbd.go.th

จังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  65000 0 5521 6779 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 263   หมู 2   ถ.คีรีรัฐยา  ต.ธงชัย  อ.เมือง 0 3240 0773 0 3240 0773  phetchaburi@dbd.go.th

จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี    76000 0 3240 0771
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สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 193 หมูท่ี 11  ถ.สระบุรี-หลมสัก  ต.สะเคียง 0 5673 7042   0 5673 7043  phetchabun@dbd.go.th

จังหวัดเพชรบูรณ อ.เมือง จ. เพชรบูรณ  67000 0 5673 7044

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 35   ถ.เจริญเมือง   ต.ในเวียง   อ.เมือง 0 5452 2051 0 5452 2052  phrae@dbd.go.th

จังหวัดแพร จ.แพร    54000 0 5452 1616

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 38/12  ถ.รัตนโกสินทร 200 ป  ต.ตลาดเหนือ 0 7621 7406 0 7622 4419  phuket@dbd.go.th 

จังหวัดภูเก็ต อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 0 7621 7746

0 7621 6578

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 19/1 (มหาชัยดําริห ซ. 21)  ต.ตลาด 0 437 5251 0 4374 0329  sarakham@dbd.go.th

จังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา อาคารพาณิชยจังหวัด ชั้น 1 ศูนยราชการจังหวัด 0 4263 2733 0 4263 2734  mukdaharn@dbd.go.th

จังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 0 4261 4201

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 122/10  ถ.ขุนลุมประพาส  ต.จองคํา  อ.เมือง 0 5361 2742 0 5361 2743  maehongson@dbd.go.th

จังหวัดแมฮองสอน จ.แมฮองสอน    58000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 125 หมูท่ี 5  ถ.แจงสนิท  ต.สําราญ  อ.เมือง 0 4571 4069 0 4571 4069  yasothon@dbd.go.th

จังหวัดยโสธร จ. ยโสธร    35000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 34  ถ.กาญจนา 1  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 0 7324 7100 0 7324 7100   yala@thairegistration.com

จังหวัดยะลา 95000 0 7324 3016

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 58  ถ.รัฐกิจไคลคลา  ต.ในเมือง  อ.เมือง 0 4351 3736  0 4351 3736  roiet@dbd.go.th

จังหวัดรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด   45000 0 4351 3738 

0 4351 8089

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 15/16  ถ.ลุวัง  ต.เขานิเวศน  อ.เมือง 0 7782 3743  0 7782 1674  ranong@dbd.go.th 

จังหวัดระนอง จ.ระนอง   85000 0 7782 1674 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ศูนยราชการจังหวัด (ชั้น 2)  ถ.สุขุมวิท 0 3869 4053 0 3869 4054  rayong@dbd.go.th

จังหวัดระยอง ต.มาบตาพุด  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 0 3869 4054 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 45  ถ.อําเภอ  ต.หนาเมือง   อ.เมือง 0 3232 7586 0 3232 7586  ratchaburi@dbd.go.th 

จังหวัดราชบุรี จ.ราชบุรี    70000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 2/3  ถ.พหลโยธิน  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง 0 3642 1347 0 3641 3390  lopburi@dbd.go.th

จังหวัดลพบุรี จ.ลพบุรี   15000 0 3641 3390 0 3641 3168

ฒ-4



ชื่อหนวยงาน ที่อยู โทรสาร E-mail addressโทรศัพท

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา อาคารพาณิชยจังหวัด   ถ.บุญวาทย 0 5432 3040 0 5423 0110  lampang@dbd.go.th 

จังหวัดลําปาง ต.หัวเวียง  อ.เมือง  จ. ลําปาง   52000 0 5423 0110

0 5423 0132

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา อาคารพาณิชยจังหวัด   ถ.หนาวัดพระยืน 0 5356 1483 0 5356 1483  lamphun@dbd.go.th 

จังหวัดลําพูน ต.เวียงยอง  อ.เมือง  จ.ลําพูน  51000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 302/9   ถ.เลย - เชียงคาน   ต.กุดปอง 0 4281 2759 0 4281 2719  loei@dbd.go.th

จังหวัดเลย อ.เมือง   จ.เลย     42000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 428/4  ถ.ขุนอําไพอุทิศ   ต.เมืองเหนือ 0 4561 4063 0 4561 4063  sisaket@dbd.go.th 

จังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ   33000 0 4562 3016

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 4/4  ถ.ใสสวาง  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง 0 4271 5090 0 4271 5090  sakonnakhon@dbd.go.th

จังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร    47000 0 4271 6537

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 225 อาคารยูนิต้ีปารค ชั้น 2   ถนนสัจจกุล 0 7425 9015 0 7425 016  songkhla@dbd.go.th

จังหวัดสงขลา ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา   90110 0 7425 017

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 4  ถ.บุรีวานิช   ต.พิมาณ   อ.เมือง   จ.สตูล 0 7473 0227 0 7473 0227  satun@dbd.go.th

จังหวัดสตูล 91000 0 7473 0228

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 6/212-213  ถ.ศรีนครรินทร   ต.บางเมือง 0 2385 6525 0 2385 6583  samutprakan@dbd.go.th

จังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270 0 2385 6583

0 2385 6584

0 2385 6521

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 892/11  หมู 1   ถ.เอกชัย   ต.ลาดใหญ 0 3471 6746 0 3471 6746  samutsongkhram@dbd.go.th

จังหวัดสมุทรสงคราม อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม    75000 0 3471 1228

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 1092 / 90 กข.   ถ.เอกชัย   ต.มหาชัย 0 3482 0268 0 3482 0267  samutsakhon@dbd.go.th

จังหวัดสมุทรสาคร อ.เมือง   จ.สมุทรสาคร 74000 0 3442 7529

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา หอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัด  ถ.สุวรรณศร 0 3742 5042 0 3742 5043  srakae@dbd.go.th

จังหวัดสระแกว ต.สระแกว  อ.เมือง  จ.สระแกว    27000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 81  หมู 1    ถ.เลี่ยงเมือง   ต.โคกสวาง 0 3622 0293 0 3622 0294  saraburi@dbd.go.th

จังหวัดสระบุรี อ.เมือง    จ.สระบุรี   18000 0 3622 0294

0 3622 3205 
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สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ศูนยราชการจังหวัด อาคารพาณิชยจังหวัด 0 3653 9550 0 3653 9549 singburi@dbd.go.th

จังหวัดสิงหบุรี ต.บางมัญ   อ.เมือง   จ.สิงหบุรี   16000 0 3653 9679   

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 9   ถ. ศรีอินทราทิตย   ต.ธานี   อ.เมือง 0 5561 1742 0 5561 1801  sukhothai@dbd.go.th

จังหวัดสุโขทัย จ.สุโขทัย     64000 0 5561 2822 

0 5561 2558

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 9/9 หมู 4 ถนนมาลัยแมน-บางลี่  ต.รั้วใหญ 0 3554 5705 0 3554 5705  suphanburi@dbd.go.th

จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง  จ.  สุพรรณบุรี   72000 0 3555 5025 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 27/8   ถ.ตลาดใหม  ต.ตลาด   อ.เมือง 0 7728 1328  0 7728 2584  suratthani@dbd.go.th   

จังหวัดสุราษฎรธานี จ. สุราษฎรธานี    84000 0 7721 0303

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 15   ถ.เทศบาล 4  ต.ในเมือง  อ.เมือง 0 4451 2807 0 4451 2807  surin@dbd.go.th 

จังหวัดสุรินทร จ.สุรินทร   32000 0 4451 8813

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา อาคารสํานักงานพาณิชยจังหวัด ซอยศูนยราชการ 0 4242 2813 0 4242 2813  nongkhai@dbd.go.th 

จังหวัดหนองคาย สาย 3  ต.หนองกอมเกาะ  อ.เมือง 0 4241 1528 

จ.หนองคาย   43000

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ศูนยราชการจังหวัด ชั้น 3  ถ.อุดร-เลย 0 4231 2731 0 4231 2732  nongbualumpoo@dbd.go.th 

จังหวัดหนองบัวลําภู ต.ลําภู  อ.เมือง  จ.หนองบัวลําภู   39000 0 4231 2732 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 22/1 หมู 2  ถ.อางทอง-โพธิ์ทอง 0 3561 3521 0 3561 3521  angthong@dbd.go.th

จังหวัดอางทอง ต.ศาลาแดง  อ.เมือง  จ.อางทอง  14000 0 3561 3522

0 3561 2613

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  ต.โนนหนามแทง 0 4545 1453 0 4545 1433  umnakchalearn@dbd.go.th

จังหวัดอํานาจเจริญ อ.เมือง  จ.อํานาจเจริญ    37000 0 4551 2118

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 247/1 หมูท่ี 7  ถนนอุดร-หนองคาย 0 4232 4969 0 4224 4192  udonthani@dbd.go.th

จังหวัดอุดรธานี ต.หมากแขง  อ.เมือง  จ. อุดรธานี  41000 0 4224 7324

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 168  หมู 3  ถ.ปาเซา   อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ 0 5544 2787 0 5544 2572  uttaradit@dbd.go.th

จังหวัดอุตรดิตถ 53000 0 5544 2572

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 129   ถ.อุทัย-หนองฉาง   ต.น้ําซึม  อ.เมือง 0 5652 4776 0 5652 4776  uthaithani@dbd.go.th

จังหวัดอุทัยธานี จ.อุทัยธานี    61000 0 5651 3819 0 5651 2570

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา อาคารพาณิชยจังหวัด  ถ.อุปราช  ต.ในเมือง 0 4524 6108 0 4524 6108  ubonratchatani@dbd.go.th

จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี    34000 0 4526 2790
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