
     แบบ ทพ.

(เฉพาะเจาหนาที่)
เลขรับที่ ……………………………………………………………………………….………...

รับวันที่ ……………………………………………………………………………….…………..

[    ]  ส ํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย
[    ]  ส ํานักงานทะเบียนพาณิชย
        อ ําเภอ …………………………………………

        จงัหวัด ……………………………………….

ค ําขอจดทะเบียน เลขที่ค ําขอเดิม …………………………………………………………………….….…….

ทะเบียนเลขที่  ………………………………………………………………………..……..

ประเภทคํ าขอ
[    ]  จดทะเบียนพาณิชย (ใหกรอก [1] - [8] สวน [9] - [12] ใหเลือกกรอกตามแตกรณี)
[    ]  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]  ตัง้แตวันที่….………………………เปนดังน้ี (ใหกรอกเฉพาะรายการซึ่งประสงคจะขอเปลี่ยนแปลง)
[    ]  จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกจิ  ตัง้แตวันที่…..………………………………………………….(ใหกรอกรายการเฉพาะใน [1] [2]  และ [5])

[1]   ช่ือผูประกอบพาณิชยกิจ………………………...…………………….…………………………อายุ ……..…….... ป  เช้ือชาติ …………………………..……. สัญชาติ  ……………………………………..

        ทีอ่ยูเลขที…่………………..… หมูที…่……..….. ตรอก/ซอย……………………………………………. ถนน……………………………….………….……. ต ําบล/แขวง……….……………………………………….

        อ ําเภอ/เขต………………………………………..…… จังหวัด…………………………………………………… โทรศัพท……….……………..…………………… โทรสาร……………………..………………………………

[2]   ช่ือที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ  ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                           ภาษาตางประเทศ (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

[3]   ชนิดแหงพาณิชยกิจ                                                                                                                        รหัสสํ าหรับเจาหนาที่

                                                                                                                                                                 

(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                           
(2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

                                                                                                                                                                 
(3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                 
(4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[4]   จํ านวนเงินทุนที่นํ ามาใชในการประกอบพาณิชยกิจเปนประจํ า   จํ านวน………………………..………..……. บาท  (………………………………….…………………………..)

[5]   ทีต่ัง้สํ านักงานแหงใหญ  เลขที…่………….………. หมูที…่…………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………………………………..

         ถนน…………………………………………………………. ต ําบล/แขวง………………………………………………………………… อ ําเภอ/เขต…………………………………………………………………………………..

         จังหวดั……………………………………………………………………………………. โทรศัพท……………………………………………………………………….. โทรสาร…………………………………..…….……………..

[6]   ช่ือผูจัดการ ………………………………..……………………………………………………..……… อายุ……………..…….ป สัญชาติ……………………………………………… ทีอ่ยูเลขที่…………………………

         หมูที…่……………… ตรอก/ซอย…………..…………………………………………… ถนน…………………………………………………………..…… ต ําบล/แขวง…………………………………….………………….

       อ ําเภอ/เขต…………………………………………….. จังหวัด……………………………………………………. โทรศัพท……………….………………………. โทรสาร………………………….………………………..

[7]   วันที่เริ่มตนประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย  ตัง้แตวนัที่……………………………………………………………………………………………………………………….………………………...

[8]   วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……….      

[9]   รับโอนพาณิชยกิจนี้จาก ……………………………………………………..…………………………………….………… สญัชาติ …………………………………… ที่อยูเลขที่…………………………………..

        หมูที ่……….…………. ตรอก/ซอย……………………..…………………………… ถนน………………………………………………………….. ต ําบล/แขวง……………………………………….……………………..

        อ ําเภอ/เขต……………………….………………….. จังหวัด………………..…………………………………. โทรศัพท………………………………………………… โทรสาร……………………………………………..

        ช่ือทีใ่ชในการประกอบพาณิชยกจิ ……………………………………………………………………………………………………………..โอนเมื่อวนัที่ …………………………………………………….……………….

        สาเหตทุีโ่อน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

[10] ทีต่ัง้สํ านักงานสาขา  เลขที ่………………………………..… หมูที ่………………………………………….……… ตรอก/ซอย………………………………………………………….……………………………

        ถนน …………………………………………………………………. ต ําบล/แขวง……………………………………………………..……………….. อ ําเภอ/เขต………………………….……………………….……………..

        จังหวัด …………………………………………………………………………… โทรศพัท ……………………………………………………………….. โทรสาร……………………………….………………….……….……………

        ที่ตัง้โรงเก็บสินคา เลขที ่………………………………………………. หมูที ่……………………………………….……. ตรอก/ซอย………………………….………………….………………….………………….

        ถนน …………………………………………………………………. ต ําบล/แขวง………………………………………………………………………. อ ําเภอ/เขต………………………………………………….…….………….

        จังหวัด …………………………………………………………….……………. โทรศพัท ………………………………………………………………… โทรสาร ………………………………….…………………..…….………..



        ตวัแทนคาตาง  คือ ………………………………….……………………………………………………………………….. ที่อยูเลขที่ …………………………………………………….. หมูที ่…………….………….…

          ตรอก/ซอย  ……………………………………………………………………….. ถนน ……………………………………………………………. ต ําบล/แขวง………………………………………………………………………

          อ ําเภอ/เขต …………………………………………………. จังหวัด ………………………………………………….. โทรศัพท ………………………………………………. โทรสาร………………………….…………….

[11]  ช่ือ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ต ําบลที่อยู และจํ านวนทุนลงหุนของผูเปนหุนสวน และจํ านวนเงินทุนของหางหุนสวน
          ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน/ผูเปนหุนสวนเขาใหม มีจ ํานวน ………………………..คน  ดงันี้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ ……………...ป เช้ือชาติ ……………………………..…… สัญชาติ…………………………………………………………..

ทีอ่ยูเลขที ่…………………………………………………………………………………. หมูที ่………….……... ตรอก/ซอย…………….……………………………………………………………………………………………

ถนน………………………………………………………………………... ต ําบล/แขวง……..………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต……………………………………………………………

จังหวดั ……………………………………………………………………………………….. โทรศัพท …………………………….….…..…..…….. โทรสาร ……………….……………..……………………..……………..

ลงหุนดวย ………………………………………………………. จํ านวน …………………………………………………….บาท (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………………………………………..……..

(2)  ……………………………………………………………………………………………. อายุ …………..…..ป เช้ือชาติ …………………………………… สัญชาติ ………………………………………………………..

ทีอ่ยูเลขท่ี ……………………………………………………………………………..…… หมูที…่………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………….……

ถนน ……………………………………………………………………….. ต ําบล/แขวง………………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต……………………………………………………..…..

จังหวดั ………………………………………………………………………………………… โทรศัพท …………………………………………………… โทรสาร ………………………………………………………..……….…

ลงหุนดวย ………………………………………………………… จํ านวน ………………………………………………….บาท (ลงลายมือช่ือ) …………………………………………………………………………………

(3) ……………………………………………………………………………………………… อายุ ……………...ป เช้ือชาติ ……………………………….… สัญชาติ……………………………………………………………

ทีอ่ยูเลขท่ี ………………………………………………………………………………….. หมูที…่……..…………. ตรอก/ซอย………………….…………………………………………………………………………………….

ถนน ……………………………………………………………………….. ต ําบล/แขวง ………………………………………………………………………. อํ าเภอ/เขต…………………………………….…………………..

จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท ………………………..……………..…………..โทรสาร ………………….…………………..………………………….…

ลงหุนดวย ……………………………………………………….. จํ านวน …………………………………………………บาท (ลงลายมือช่ือ) ………………………………………………………………..……………...

[12]   จํ านวนเงินทุน จํ านวนหุน และมูลคาหุนของบริษทัจํ ากัด จํ านวนและมูลคาหุนที่บุคคลแตละสัญชาติถืออยู
ทนุจดทะเบยีน ………………………………………………………………………………………บาท แบงออกเปน …………………………………..หุน  มลูคาหุนละ …………………….………………...บาท
สญัชาติ …………………………………………….. ถอืหุน ………………………………………………. หุน     สัญชาติ ……………………………………………. ถอืหุน ………………………………………….หุน
สญัชาติ …………………………………………….. ถอืหุน ………………………………………………. หุน     สัญชาติ ……………………………………………. ถอืหุน ………………………………………….หุน

[13]  ผูเปนหุนสวนออกหรือตาย  จํ านวน …………………..คน  ดงัน้ี  (ใชกรณีขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงรายการตามขอ 11)

(1) …………………………………………………………………………………………..… อายุ ………….……..ป เช้ือชาติ ……………………………………………….. สญัชาติ ………………………..……………….

ทีอ่ยูเลขท่ี………………………………………………………………………………..……หมูที ่………………….…. ตรอก/ซอย ……………………………..……………………………………………………………………

ถนน ………………………………………………….…………..……… ต ําบล/แขวง ………………………………………………………….……..……. อ ําเภอ/เขต……………………………………………………………

จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………………….……………… โทรสาร ………………………………………………………..…………..

(2) ………………………………………………………………………………….……….… อายุ …………..…..ป เช้ือชาติ ………………………………..…………..……สัญชาติ ………….………………..……………

ทีอ่ยูเลขท่ี……………………………………………………………………………….…… หมูที ่………………….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………..……………………………………………..

ถนน …………………………………………………….………………… ต ําบล/แขวง ……………………………………………………………..……. อ ําเภอ/เขต………………………………………………………………

จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………….……………………… โทรสสาร ………………………………………………………..………..

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

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..…….
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                                                                    บันทึกนายทะเบียนพาณิชย
รับจดทะเบียน ณ วนัท่ี ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  (ลงลายมือชื่อ)………………………………………..…………………………………นายทะเบียนพาณิชย
                                                            (………………………………………..………………………………..)
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