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กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

แบบการแจงเลิกการประกอบธุรกิจ/ 
ยายสํานักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ตาม มาตรา 22 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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เลขท่ี ...................................................................  
รับวันท่ี ...............................................................  

ผูรับแจง 

นายทะเบียน.......................................................  

(ไทย) 
ผูแจง 

(อังกฤษ)  

ใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจเลขท่ี 

หนังสือรับรอง 
การประกอบธุรกจิเลขที่ 
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หลักฐานเอกสาร 
ประกอบการแจง 

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ (กรณีแจงเลิกการประกอบธุรกิจ) 

 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสํานักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจแหงใหม 

 หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่ใหบุคคลอื่นแจงแทน 

คํารับรองของผูแจง 

ขาพเจา  กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล 
ขอแจงเลิกการประกอบธุรกิจ/ยายสํานักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ 
ตอนายทะเบียนและขอรับรองวาขอความที่แจงขางตนเปนความจริงทุกประการ 

ลายมือชื่อผูแจง 

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

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

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

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

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

คํารับรองของนายทะเบียน 

ขอรับรองวาไดรับการแจงเลิกประกอบธุรกิจ/ยายสํานักงาน 
หรือสถานที่ประกอบธุรกิจดังกลาวขางตนไวแลว 

 

ลายมือชื่อนายทะเบียนผูรับแจง 

 ลงชื่อ............................................................................ นายทะเบียน 

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

 

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