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กรมพฒันาธรุกิจการค้า 

แบบคาํขอรบัใบอนุญาตประกอบธรุกิจ 
ตาม มาตรา 17 

แห่งพระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
คาํขอท่ี.............................................. 
รบัวนัท่ี.............................................. 
 
วนัท่ีออกใบอนุญาต............................. 

 
 

ช่ือ  (ไทย) 
 
 

 ใบอนุญาตประกอบธรุกิจเลขท่ี 
.............................................................     
เลขประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร 
............................................................ 
เลขที่บัญชีนายจ้าง 
........................................................... 

      (องักฤษ) 

 
     

ผูข้อ 

 
 บุคคลธรรมดา     อาย.ุ..........ปี   สญัชาต.ิ...........................................   อาชพี.......................................... 
 
 นิตบุิคคลประเภท …………………………………………..  ทะเบยีนเลขที.่................................................. 
         จดทะเบียนท่ี....................................................................  เม่ือวนัท่ี.......................................................... 

    
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….……………………..    

   
ตาํบล/แขวง…………………………………………… อาํเภอ/เขต…………..………….……………………..…….. 

   
จงัหวดั……………………………………………….… ประเทศ ………...………………..………………………… 

   
รหสัไปรษณีย…์…………………….โทรศพัท…์…………………………… โทรสาร. ………………………..……. 

 

 

ประเภท 
การขออนุญาต 

 ขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ ตามบญัชสีอง 

   ขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ ตามบญัชสีาม 

การขอมีเลข
ประจาํตวั 

ผูเ้สียภาษี/เลขท่ี
บญัชีนายจ้าง/
ย่ืนข้อบงัคบั
เก่ียวกบัการ
ทาํงาน 

 เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  ตามประมวลรษัฎากร 

   เลขทีบ่ญัชนีายจา้ง ตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
ปัจจบุนัมีลกูจ้างรวมทัง้สิน้.........................คน  คา่จ้างโดยประมาณเดือนละ................................บาท 
สํานกังานแหง่ใหญ่ จํานวน........................คน  สํานกังานสาขา.........................จํานวน...............คน 
มีลกูจ้างทํางานตัง้แต ่1 คนขึน้ไป เม่ือวนัท่ี.............. เดือน................... ปี................ 
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน ตามพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลกูจ้างตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป) 

สาํนักงาน/สถานท่ี  
ประกอบธรุกิจ     
ในประเทศไทย 

สาํนกังานแห่งใหญ่ เลขรหสัประจาํบา้น                  -                       -    ตัง้อยูเ่ลขที.่.….….อาคาร........................ 

ห้องเลขท่ี ......................ชัน้ท่ี...............หมูบ้่าน.................................หมูท่ี่............ตรอก/ซอย............................. 
ถนน................................................ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต……………………………… 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย…์……………หมายเลขโทรศพัท…์………………………… 
หมายเลขโทรสาร…………………………..…E-mail………………………………………………………………… 
 

สาํนกังานสาขา (1) เลขรหสัประจาํบา้น                  -                       -   ตัง้อยูเ่ลขที.่.….….อาคาร.......................... 
ห้องเลขท่ี ......................ชัน้ท่ี...............หมูบ้่าน.................................หมูท่ี่............ตรอก/ซอย............................. 

ถนน................................................ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต……………………………… 

จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย…์……………หมายเลขโทรศพัท…์………………………… 
หมายเลขโทรสาร…………………………..…E-mail………………………………………………………………… 
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(1) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….…………………………...อาย.ุ.…………….…. ปี 

   
สญัชาต…ิ…………………………………….………………..อาชพี……………………………………………...…….. 

    
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….………………………… 

    
ตาํบล/แขวง…………………………………………… อาํเภอ/เขต…………..………….………………………..…….. 

    
จงัหวดั…………………………….… ประเทศ ………...…………………………รหสัไปรษณีย…์……………………. 

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

ผูแ้ทนซ่ึงมีหน้าท่ี  
รบัผิดชอบ   

(2) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….…………………………...อาย.ุ.………….……. ปี 
ดาํเนินกิจการ   

สญัชาต…ิ…………………………………….………………..อาชพี……………………………………………...…….. 
ในประเทศไทย   

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….………………………… 
   

ตาํบล/แขวง…………………………………………… อาํเภอ/เขต…………..………….………………………..…….. 
   

จงัหวดั…………………………….… ประเทศ ………...…………………………รหสัไปรษณีย…์……………………. 
   

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

 ลาํดบัที ่ บญัช ี หมวด รายละเอยีดของธุรกจิ 

  
  
 
 
 
 
 

ประเภทธรุกิจ  
ท่ีขออนุญาต 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

(*) ผูข้อจะระบุรายละเอยีดของธุรกจิเป็นภาษาองักฤษกาํกบัมาดว้ยกไ็ด ้แต่ทัง้น้ีใหถ้อืภาษาไทยเป็นเกณฑ ์

 
 
 
 



 
 รายการหลกัฐานและเอกสารประกอบ  
 บุคคลธรรมดา 

  สาํเนาหนงัสอืเดนิทางหรอืใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว  

 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร หรอืหลกัฐานการไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตาม  

กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง  

 
 คาํรบัรองของผูข้อรบัใบอนุญาตแสดงวา่ตนมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิ         

ของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542  

  หนงัสอืแจง้รายละเอยีดของประเภทธุรกจิทีข่อรบัใบอนุญาต  

  แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้โดยสงัเขปของสถานทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย  

  หนงัสอืมอบอาํนาจในกรณทีีม่กีารมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื่นเป็นผูก้ระทาํแทน 

  หลกัฐานหรอืเอกสารอื่นๆ (ถา้ม)ี  
    
     
 นิตบุิคคลทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในประเทศไทย 

 

 สาํเนาหนงัสอืรบัรองหรอืหลกัฐานการเป็นนิตบุิคคลซึง่แสดงรายการเกีย่วกบัชือ่ ทุน วตัถุประสงค ์ทีต่ ัง้สาํนกังาน รายชือ่กรรมการและผู ้        
มอีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคล 

 หนงัสอืแต่งตัง้ผูแ้ทนโดยผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลทีข่อรบัใบอนุญาตเป็นผูแ้ต่งตัง้ใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบ ดาํเนินกจิการในประเทศ 
ไทยแทนนิตบุิคคล 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูแ้ทนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร หรอืหลกัฐานการไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตาม         

กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืงของผูแ้ทนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
 คาํรบัรองของผูข้อรบัใบอนุญาตแสดงวา่ผูข้อรบัใบอนุญาต กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม

ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 
 หนงัสอืแจง้รายละเอยีดของประเภทธุรกจิทีข่อรบัใบอนุญาต 
 แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้โดยสงัเขปของสถานทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย  
 หนงัสอืมอบอาํนาจในกรณทีีม่กีารมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื่นเป็นผูก้ระทาํการแทน 
 หลกัฐานหรอืเอกสารอื่นๆ (ถา้ม)ี 

    
     

 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 
  สาํเนาหนงัสอืรบัรองหรอืหลกัฐานการเป็นนิตบุิคคลซึง่แสดงรายการเกีย่วกบัชือ่ ทุน วตัถุประสงค ์ทีต่ ัง้สาํนกังาน รายชือ่กรรมการและผูม้ ี

อาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคล 
  คาํรบัรองของผูข้อรบัใบอนุญาตแสดงวา่ผูข้อรบัใบอนุญาต กรรมการ หรอืผูจ้ดัการ มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 16  

แหง่พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 
  หนงัสอืแจง้รายละเอยีดของประเภทธุรกจิทีข่อรบัใบอนุญาต 
  หนงัสอืแจง้สดัสว่นการถอืหุน้ระหวา่งคนไทยกบัคนต่างดา้ว จาํนวนหุน้ ประเภทหรอืชนิดของหุน้ทีค่นต่างดา้วถอื 
  แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้โดยสงัเขปของสถานทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย  
  หนงัสอืมอบอาํนาจในกรณทีีม่กีารมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื่นเป็นผูก้ระทาํการแทน 
  หลกัฐานหรอืเอกสารอื่นๆ (ถา้ม)ี 

     
     

คาํรบัรองของผูย่ื้นคาํขอรบัใบอนุญาต 
ขา้พเจา้ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการของนิตบุิคคล ขอรบัรอง
วา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ เป็นความจรงิทุกประการ 

การรบัรองของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ขอรบัรองวา่ไดร้บัคาํขอใบอนุญาตประกอบธุรกจิดงักล่าวขา้งตน้ไวแ้ลว้ 

(ลงชือ่)  (1)  ................................................................................. (ลงชอื)   ................................................................ 
     (..............................................................................)  (...................................................................) 
         (2)  ..................................................................................  
     (...............................................................................)  
           วนัที ่ ……..……….…………………………………………... วนัที…่……………………………………………………..

. 
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