Clear Data

แบบ ทพ.
(เฉพาะเจาหนาที่)
เลขรับที่ ……………………………………………………………………………….………...
รับวันที่ ……………………………………………………………………………….…………..

[ ] สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย
[ ] สํานักงานทะเบียนพาณิชย
อําเภอ …………………………………………
จังหวัด ……………………………………….
คําขอจดทะเบียน

เลขที่คําขอเดิม …………………………………………………………………….….…….
ทะเบียนเลขที่ ………………………………………………………………………..……..

ประเภทคําขอ
[ ] จดทะเบียนพาณิชย (ใหกรอก [1] - [8] สวน [9] - [12] ใหเลือกกรอกตามแตกรณี)
[ ] จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ตั้งแตวันที่….………………………เปนดังนี้ (ใหกรอกเฉพาะรายการซึ่งประสงคจะขอเปลี่ยนแปลง)
[ ] จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตั้งแตวันที่…..………………………………………………….(ใหกรอกรายการเฉพาะใน [1] [2] และ [5])

[1] ชื่อผูประกอบพาณิชยกิจ………………………...…………………….…………………………อายุ ……..…….... ป เชื้อชาติ …………………………..……. สัญชาติ ……………………………………..
ทีอ่ ยูเ ลขที…่ ………………..… หมูที่………..….. ตรอก/ซอย……………………………………………. ถนน……………………………….………….……. ตําบล/แขวง……….……………………………………….
อําเภอ/เขต………………………………………..…… จังหวัด…………………………………………………… โทรศัพท……….……………..…………………… โทรสาร……………………..………………………………
[2] ชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ภาษาตางประเทศ (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
รหัสสําหรับเจาหนาที่
[3] ชนิดแหงพาณิชยกิจ

(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[4] จํานวนเงินทุนที่นํามาใชในการประกอบพาณิชยกิจเปนประจํา จํานวน………………………..………..……. บาท (………………………………….…………………………..)
[5] ทีต่ ั้งสํานักงานแหงใหญ เลขที…่ ………….………. หมูที่……………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………………………………..
ถนน…………………………………………………………. ตําบล/แขวง………………………………………………………………… อําเภอ/เขต…………………………………………………………………………………..
จังหวัด……………………………………………………………………………………. โทรศัพท……………………………………………………………………….. โทรสาร…………………………………..…….……………..
[6] ชื่อผูจัดการ ………………………………..……………………………………………………..……… อายุ……………..…….ป สัญชาติ……………………………………………… ทีอ่ ยูเลขที่…………………………
หมูท …ี่ ……………… ตรอก/ซอย…………..…………………………………………… ถนน…………………………………………………………..…… ตําบล/แขวง…………………………………….………………….
อําเภอ/เขต…………………………………………….. จังหวัด……………………………………………………. โทรศัพท……………….………………………. โทรสาร………………………….………………………..
[7] วันที่เริ่มตนประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย ตัง้ แตวนั ที่……………………………………………………………………………………………………………………….………………………...
[8] วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……….
[9] รับโอนพาณิชยกิจนี้จาก ……………………………………………………..…………………………………….………… สัญชาติ …………………………………… ที่อยูเลขที่…………………………………..
หมูท ี่ ……….…………. ตรอก/ซอย……………………..…………………………… ถนน………………………………………………………….. ตําบล/แขวง……………………………………….……………………..
อําเภอ/เขต……………………….………………….. จังหวัด………………..…………………………………. โทรศัพท………………………………………………… โทรสาร……………………………………………..
ชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ ……………………………………………………………………………………………………………..โอนเมื่อวันที่ …………………………………………………….……………….
สาเหตุทโี่ อน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
[10] ทีต่ ั้งสํานักงานสาขา เลขที่ ………………………………..… หมูที่ ………………………………………….……… ตรอก/ซอย………………………………………………………….……………………………
ถนน …………………………………………………………………. ตําบล/แขวง……………………………………………………..……………….. อําเภอ/เขต………………………….……………………….……………..
จังหวัด …………………………………………………………………………… โทรศัพท ……………………………………………………………….. โทรสาร……………………………….………………….……….……………
ที่ตั้งโรงเก็บสินคา เลขที่ ………………………………………………. หมูท ี่ ……………………………………….……. ตรอก/ซอย………………………….………………….………………….………………….
ถนน …………………………………………………………………. ตําบล/แขวง………………………………………………………………………. อําเภอ/เขต………………………………………………….…….………….
จังหวัด …………………………………………………………….……………. โทรศัพท ………………………………………………………………… โทรสาร ………………………………….…………………..…….………..

Clear Data
ตัวแทนคาตาง คือ ………………………………….……………………………………………………………………….. ที่อยูเลขที่ …………………………………………………….. หมูที่ …………….………….…
ตรอก/ซอย ……………………………………………………………………….. ถนน ……………………………………………………………. ตําบล/แขวง………………………………………………………………………
อําเภอ/เขต …………………………………………………. จังหวัด ………………………………………………….. โทรศัพท ………………………………………………. โทรสาร………………………….…………….

[11] ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ตําบลที่อยู และจํานวนทุนลงหุนของผูเปนหุนสวน และจํานวนเงินทุนของหางหุนสวน
ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน/ผูเปนหุนสวนเขาใหม มีจํานวน ………………………..คน ดังนี้
(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ ……………...ป เชือ้ ชาติ ……………………………..…… สัญชาติ…………………………………………………………..
ทีอ่ ยูเ ลขที่ …………………………………………………………………………………. หมูที่ ………….……... ตรอก/ซอย…………….……………………………………………………………………………………………
ถนน………………………………………………………………………... ตําบล/แขวง……..………………………………………………………………… อําเภอ/เขต……………………………………………………………
จังหวัด ……………………………………………………………………………………….. โทรศัพท …………………………….….…..…..…….. โทรสาร ……………….……………..……………………..……………..
ลงหุน ดวย ………………………………………………………. จํานวน …………………………………………………….บาท (ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………………………………..……..
(2) ……………………………………………………………………………………………. อายุ …………..…..ป เชื้อชาติ …………………………………… สัญชาติ ………………………………………………………..
ทีอ่ ยูเ ลขที่ ……………………………………………………………………………..…… หมูท …ี่ ………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………….……
ถนน ……………………………………………………………………….. ตําบล/แขวง………………………………………………………………………… อําเภอ/เขต……………………………………………………..…..
จังหวัด ………………………………………………………………………………………… โทรศัพท …………………………………………………… โทรสาร ………………………………………………………..……….…
ลงหุน ดวย ………………………………………………………… จํานวน ………………………………………………….บาท (ลงลายมือชื่อ) …………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………… อายุ ……………...ป เชือ้ ชาติ ……………………………….… สัญชาติ……………………………………………………………
ทีอ่ ยูเ ลขที่ ………………………………………………………………………………….. หมูท …ี่ ……..…………. ตรอก/ซอย………………….…………………………………………………………………………………….
ถนน ……………………………………………………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………………………………. อําเภอ/เขต…………………………………….…………………..
จังหวัด ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท ………………………..……………..…………..โทรสาร ………………….…………………..………………………….…
ลงหุน ดวย ……………………………………………………….. จํานวน …………………………………………………บาท (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………………………………..……………...

[12] จํานวนเงินทุน จํานวนหุน และมูลคาหุนของบริษัทจํากัด จํานวนและมูลคาหุนที่บุคคลแตละสัญชาติถืออยู
ทุนจดทะเบียน ………………………………………………………………………………………บาท แบงออกเปน …………………………………..หุน มูลคาหุนละ …………………….………………...บาท
สัญชาติ …………………………………………….. ถือหุน ………………………………………………. หุน สัญชาติ ……………………………………………. ถือหุน ………………………………………….หุน
สัญชาติ …………………………………………….. ถือหุน ………………………………………………. หุน สัญชาติ ……………………………………………. ถือหุน ………………………………………….หุน
[13] ผูเปนหุนสวนออกหรือตาย จํานวน …………………..คน ดังนี้ (ใชกรณีขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการตามขอ 11)
(1) …………………………………………………………………………………………..… อายุ ………….……..ป เชื้อชาติ ……………………………………………….. สัญชาติ ………………………..……………….
ทีอ่ ยูเ ลขที่………………………………………………………………………………..……หมูที่ ………………….…. ตรอก/ซอย ……………………………..……………………………………………………………………
ถนน ………………………………………………….…………..……… ตําบล/แขวง ………………………………………………………….……..……. อําเภอ/เขต……………………………………………………………
จังหวัด ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………………….……………… โทรสาร ………………………………………………………..…………..
(2) ………………………………………………………………………………….……….… อายุ …………..…..ป เชื้อชาติ ………………………………..…………..……สัญชาติ ………….………………..……………
ทีอ่ ยูเ ลขที่……………………………………………………………………………….…… หมูที่ ………………….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………..……………………………………………..
ถนน …………………………………………………….………………… ตําบล/แขวง ……………………………………………………………..……. อําเภอ/เขต………………………………………………………………
จังหวัด ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………….……………………… โทรสสาร ………………………………………………………..………..
[14] อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..…….

ขาพเจาขอรับรองวารายการขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………………………………….ผูประกอบการพาณิชยกิจ
(…………………………………………..…………………………..)
บันทึกนายทะเบียนพาณิชย
รับจดทะเบียน ณ วันที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………..…………………………………นายทะเบียนพาณิชย
(………………………………………..………………………………..)

