การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
บันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
เทศบาลตาบลไชยปราการ
ชั้น 1 ห้องกองคลัง งานจัดเก็บรายได้
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนา
เอกสาร

ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 60 นาที
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
30 นาที
5 นาที

-

15 นาที

-

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

ลาดับ
ขั้นตอน
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ

ระยะเวลา
10 นาที

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 1 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
5) สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือสาเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
6) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สาคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
7) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
8) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนา 1 ฉบับ

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
-

-

กรมการปกครอง
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
9) สาเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้
เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า
หรือ สาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ
ซื้อขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการบันเทิง)
10) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจานวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทาบันทึกถ้อยคา
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจานวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ)
2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) เทศบาลตาบลไชยปราการ
หมายเหตุ:
(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.chaiprakran.go.th)
2. ทาง Social Media : facebook (http://facebook.com/chaiprakarnCMI)
3. ทางโทรศัพท์ 0-5345-7370 โทรสาร : 0-5345-7360
4. ทาง ไปรษณีย์ (สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
50320)
5. ศูนย์ดารงธรรม เทศบาลตาบลไชยปราการ (โทร. 0-5345-7370 ต่อ 901)
6. ร้อง เรียนด้วยตนเอง
7. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตาบลไชยปราการ))
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ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 )
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570
4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
5) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คู่มือการกรอกเอกสาร แบบ ทพ. ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก ข 38
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499
2) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2555
9) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
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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
(………………………………………..………………………………..)

Clear Data

แบบ ท.พ.
ปดอากร
10 บาท

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่ ...............................................................
วันที่................................................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาขอมอบอํานาจให .............................................................................................................................
................................................................................. ซึ่งเปนผูถือบัตร...................................................................................................
เลขที่ ................................................................................ ซึ่งออกให ณ ................................................................................................
................................................................................. เมื่อวันที่ ..............................................................................................................
อยูบานเลขที่ .............................................................. ตรอก/ซอย ..........................................................................................................
ถนน.......................................................................... แขวง (ตําบล) ......................................................................................................
เขต (อําเภอ)................................................................................... จังหวัด...........................................................................................
หมายเลขโทรศัพท ..........................................................................................................................(ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมาขอยื่น
จดทะเบียน.............................................................................................................................................................................................
(พาณิชย, เปลี่ยนแปลง, เลิกพาณิชยกิจ)
ของ.............................................................................................................................................. ตอนายทะเบียนพาณิชย แทนขาพเจา
(ชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ)
ตลอดจนใหมีอํานาจแกไขถอยคําหรือขอความใดๆ ในคําขอจดทะเบียนไดทั้งสิ้น และใหมีอํานาจรับทราบคําสั่งจากนายทะเบียนพาณิชย
แทนขาพเจาดวย
ขาพเจาขอรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการรับมอบอํานาจนี้โดยสิ้นเชิง
(ลงลายมือชื่อ).............................................................................. ผูมอบอํานาจ
(.............................................................................. )
(ลงลายมือชื่อ).............................................................................. ผูมอบอํานาจ
(.............................................................................. )
(ลงลายมือชื่อ).............................................................................. ผูรับมอบอํานาจ
(.............................................................................. )
(ลงลายมือชื่อ).............................................................................. พยาน
(.............................................................................. )

คําขอที่..........................................................
วันที่ยื่นคําขอ................................................

หน่วยงาน.......................................................
ชื่อนิติบุคคล...................................................
ทะเบียนเลขที่.................................................

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แบบบันทึกความบกพร่องของคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
คําขอและเอกสารประกอบคําขอ
1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
2. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
4. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
5. สําเนาสัญญาเช่าหรือเอกสารสิทธิอย่างอื่น
6. แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานทีใ่ กล้เคียง
7. หนังสือมอบอํานาจ / สําเนาบัตรผู้รับมอบอํานาจ
8. สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือ
ให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ

9. หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุน

10. ใบทะเบียนพาณิชย์
11. สําเนาใบมรณบัตร (กรณีถึงแก่กรรม)
12. สําเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท
13. อื่นๆ ............................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

การตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ความเห็นผู้ยื่นคําขอ

คําขอและเอกสารประกอบคําขอมีความบกพร่อง ดังนี้

รับทราบความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว

1. คําขอไม่ถกู ต้องสมบูรณ์ ด้วยเหตุ
การลงลายมือชื่อ (ไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นไปตามอํานาจ/ไม่ครบถ้วน)
ข้อความ (ไม่ครบถ้วน/ขัดกฎหมาย)
เหตุอื่น ระบุ.............................................................................
2. เอกสารประกอบคําขอไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามรายการเอกสารประกอบคําขอข้อ........................
และ/หรือ มีรายการอื่นที่ควรแก้ไขดังนี้............................................
........................................................................................................
3. อื่นๆ ระบุ........................................................................................
........................................................................................................
ให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวข้างต้น ภายในระยะเวลา 7 วันทําการนับจากวันที่
ได้ลงนามในบันทึกฉบับนี้ คือ ภายในวันที่.......................................................
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคําขอนี้เป็นอันสิ้นผลทันที และ
ผู้ยื่นคําขอมีหน้าที่รับคําขอและเอกสารประกอบคําขอคืน ภายใน 7 วันทําการ
นับแต่วันที่ได้พ้นกําหนดระยะเวลานั้น
ลงชื่อ............................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(.....................................................................)
ตําแหน่ง......................................................................
.............../..................../...............

ประสงค์ขอรับคําขอและเอกสารประกอบคําขอคืนทั้งหมด
ขอแก้ไขข้อบกพร่องตามความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ได้ลงนามในบันทึกฉบับนี้ คือ
ภายในวันที่..................................................................................
ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าไม่สามารถดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวได้
ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น ข้าพเจ้าทราบดีว่าจะต้องมีหน้าที่
ในการรับคําขอและเอกสารประกอบคืนด้วยตนเอง ณ สํานักงาน
ที่ยื่นคําขอภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ได้พ้นกําหนดระยะเวลานั้น
โดยหากข้ า พเจ้ า ไม่ ติ ด ต่ อ ขอรั บ เอกสารดั ง กล่ า วคื น ข้ า พเจ้ า
ยิ น ยอมให้ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ทํ า ลายเอกสารดั ง กล่ า ว
ทั้งหมดต่อไป

ลงชื่อ...............................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.......................................................................)
.............../..................../...............

