
บริษัท .................................................... 

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

เร่ือง ขออนุญาตประกอบธุรกจิตามบัญชีสามทายพระราชบัญญติัการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. ………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………… 
 6. ………………………………………………………………………………………… 
 7. ………………………………………………………………………………………… 
 8. ………………………………………………………………………………………… 
 9. ………………………………………………………………………………………… 
 10. ………………………………………………………………………………………… 
 11. ………………………………………………………………………………………… 
 12. ………………………………………………………………………………………… 
 13. ………………………………………………………………………………………… 
 14. ………………………………………………………………………………………… 
 15. ………………………………………………………………………………………… 

 บริษัท ....................................................... มีความประสงคจะขออนุญาตประกอบธุรกจิ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อใหทานพจิารณา 

 บริษัทฯ ขอรับรองวารายละเอียดตามเอกสารที่สงมานี้เปนความจริงและตรงกับเจตนาอันแทจริง
ของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไดรับการอนุญาตจากทานใหดําเนินการประกอบธุรกิจตามบัญชีที่ระบุไวในแบบคําขอ 
บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตอยางเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยตอไป 
 

ลงชื่อ ..................................................... 
(...................................................) 

ตําแหนง ................................................. 
วันที่ ....................................................... 

 
หากทานมีความประสงคตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอกลับ .............................................. 
หมายเหตุ   ในกรณีไมสามารถกรอกขอมูลทั้งหมดไดในแบบคํารองนี้ ทานสามารถจดัทําเอกสารเพิ่มเติมได 



1. ชื่อผูขออนุญาต 

ไทย ................................................................................................................................... 
English ............................................................................................................................. 

2. ธุรกิจที่ขออนุญาต    
บัญชีสาม (.....) ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
ระยะเวลาที่ขออนุญาต ............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

(เอกสารแนบ 1) 

3. จดทะเบียนที่ประเทศ ………………………..……….. เมื่อวันที ่……………………………………… 
ผูถือหุนรายใหญของบริษทั คือ .................................................................................................... 
จดทะเบียนที่ประเทศ …………………………………………………………………………………… 
ถือหุนรอยละ …………………………………… 

4. โครงสรางทนุและฐานะการเงิน    
ทุนจดทะเบยีน …………………………………………….. ลานบาท 

(เอกสารแนบ 2) 

5. ธุรกิจหลกัในประเทศไทย / ธุรกิจหลักในตางประเทศ  
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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6. ขนาดของกิจการ 
6.1 ประมาณการรายไดเฉลี่ยปละ................................. บาท คิดเปน ..................% ของรายไดทัง้สิ้น 
6.2 ประมาณการรายจายเฉลี่ยปละ............................... บาท คิดเปน ..................% ของรายจายทั้งสิน้ 
6.3 มูลคาทัง้โครงการ................................................... บาท 

มูลคางานสวนของผูขออนญุาต............................... บาท 

 ทุนขั้นตํ่า   บาท 
(เอกสารแนบ 3) 

7. แผนการถายทอดเทคโนโลยี     
กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี ….…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
โดยใชงบประมาณปละ ............................................. บาท 

(เอกสารแนบ 4) 

8. การจางงาน - จํานวนการจางงานทั้งหมด ............................. คน 
 - จํานวนการจางงานเฉพาะธุรกิจที่ยืน่ขออนญุาต ....................... คน  

(เปนคนไทย .................. คน และคนตางดาว ................. คน) 
(เอกสารแนบ 5) 

9. ความเห็นของบริษัท 
9.1 ผลดี 

- …………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………. 

9.2 ผลเสีย 
- …………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………. 

 



 
ลักษณะธุรกิจและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
1. ลักษณะธุรกจิ 

 
 
 
 

 

 

 

2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 1 

 
ชื่อผูขออนุญาต ....................................................... 

อธิบายลักษณะการดําเนินธรุกิจที่ขออนุญาตโดยสังเขป 
พรอมทัง้ระบุเหตุผลความจาํเปนในการขออนุญาต 

อธิบายขั้นตอนการดําเนนิงาน  โดยเรียงลาํดับกอนหลังเปนขอๆ ใหครบถวน 



 

 

โครงสรางทุน 

 
ทุน ………………………. ลาน 

(คํานวณเปนเงินไทยประมาณ .............ลานบาท    ชําระแลว ………… ลานบาท) 
ตางชาต ิ ไทย ลําดับที่ ผูถือหุน สัญชาติ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1       
2       
3       
4       
5       

รวม     

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
ดานปริมาณการผลิตและการขายสินคา/บริการ  

(Supply) 
ดานปริมาณความตองการ
สินคา/บริการ (Demand) 

 
รายการ 

จํานวน 
(ราย) 

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท) 

ปริมาณ 
(หนวย) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ 
(หนวย) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

1. ขอมูลภาพรวมของธุรกิจที่ขออนุญาต       
1) ผูผลิตและผูขายสินคา/ผูใหบริการ       

         -      ไทย       
         -      ตางดาว       

2) ความตองการสินคา/ บริการ       
       

2. ขอมูลของผูขออนุญาต      
      

 

เอกสารแนบ 2 

 
ชื่อผูขออนุญาต ....................................................... 



ขนาดของกิจการ 

ประมาณการรายจายในการประกอบธุรกิจจํานวน   3   ป 
(หนวย : บาท) 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 
ประมาณการรายได    
ประมาณการรายจาย    
1. เงินลงทุนเมือ่เริ่มประกอบธุรกิจ    

1.1  เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)    
1.2  เงินลงทุนในสินทรัพย    

(1) สินทรัพยพื้นฐานที่ใชประกอบการโดยทั่วไป    
(2) สินทรัพยที่จําเปนตองใชตามลักษณะเฉพาะธุรกิจ    

รวม 1    
2. คาใชจาย    

2.1  คาใชจายโดยตรงในการจัดหาสินคาหรือบริการ    
2.2  คาใชจายดําเนินงาน    

(1) คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน    
(2) คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่    
(3) คาวัสดุสํานักงานและคาเครื่องเขียนแบบพิมพ    
(4) คาสาธารณูปโภค    
(5) คาใชจายในการติดตอส่ือสาร    
(6) คาใชจายเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน    
(7) คาซอมแซมบํารุงรักษา    
(8) คาธรรมเนียมวิชาชีพ กฎหมาย และคาธรรมเนียมอื่น    
(9) คาภาษีตาง ๆ    
(10) คาใชจายอื่น ๆ     

(10.1) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี    
(10.2) อื่นๆ    

รวม 2    
รวมทั้งส้ิน (1 + 2)    

25% ของประมาณการรายจายเฉลี่ยตอป ....................................... บาท 
บริษัทตองมทีุนขั้นตํ่าไมนอยกวา....................................... บาท 

 

เอกสารแนบ 3 

 
ชื่อผูขออนุญาต ....................................................... 



แผนการถายทอดเทคโนโลยี 
 

 

 
1. การจัดทําสัญญาถายทอดเทคโนโลยี 

ชื่อคูสัญญา สาระสําคัญของสัญญา 

(1)   
(2)   
(3)   
 
2. โครงการวิจัยและพัฒนา 

รายละเอียดบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม 
เรื่อง 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ ตําแหนง คุณวุฒิ/ประสบการณ คนไทย คนตางดาว 

งบประมาณ 
(บาท) 

(1)        
(2)        
(3)        
 
3. การฝกอบรม 

รายละเอียดบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม 
เรื่อง/หลักสูตร 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

คุณวุฒิ/ตําแหนง
วิทยากร ตําแหนง คนไทย คนตางดาว 

งบประมาณ 
(บาท) 

(1)        
(2)        
(3)        
 
4. การแตงต้ังคนไทยปฏิบัติงานในตําแหนงแทนคนตางดาว 

ตําแหนง คุณสมบัติของบุคลากร ระยะเวลาที่จะแตงตั้งคนไทยปฏิบัติงานแทนคนตางดาว 

(1)    
(2)    
(3)    
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 

 
ชื่อผูขออนุญาต ....................................................... 

ใหแยกรายละเอียดตามธุรกจิ  และระยะเฉพาะหัวขอทีม่ีการถายทอดเทคโนโลยีเทานัน้ 
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5. การสนับสนุนดานการศึกษาและ/หรือวิชาการใหสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวของ 

สถาบัน เรื่องที่ใหการสนับสนุน งบประมาณ (บาท) 

(1)    
(2)    
(3)    
 
6. การสงผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาใหความรู 

รายละเอียดบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม 
โครงการ 

ผูเชี่ยวชาญดาน/ 
จากประเทศ ตําแหนง คนไทย คนตางดาว 

งบประมาณ  
(บาท) 

(1)       
(2)       
(3)       
 
7. การมีสวนรวมของบุคลากรไทยในโครงการพัฒนาสินคาหรือบริการใหมออกสูตลาด 

ประเภทสินคา/บริการที่จะพัฒนา ชวงเวลาที่จะนําออกสูตลาด งบประมาณ (บาท) 

   
   
   
 
8. กิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ) 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 
 
 



การจางงาน   

1.  จางงาน จํานวน ...................... คน   (เฉพาะธุรกจิที่ยืน่ขออนญุาต) 
 คนไทย จํานวน ...................... คน 
 คนตางดาว จํานวน ...................... คน 

ลําดับที ่ ตําแหนง จํานวน วุฒิการศึกษา สัญชาติ 
เงินเดือน 

(บาท) 
1      

2      

3      

4      

5      
 รวม     

 

2. กรรมการ / ผูรับผิดชอบ 
  
 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

 
ชื่อผูขออนุญาต ....................................................... 

- กรณีเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหระบชุื่อกรรมการซึง่ลงชื่อผูกพนับริษัท 
(ดูจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั)   

- กรณีเปนนิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย ใหระบุชื่อและสัญชาติของผูที่ไดรับการแตงตั้ง
จากสํานักงานใหญใหเปนผูรับผิดชอบดําเนินธุรกิจแทนในประเทศไทย 


