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         ชื่อผูข้อรับใบอนญุาต  
 
 วันที่    

เรื่อง ขออนุญาตประกอบธูรกิจตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.          
 2.           
 3.          
 4.          
 5.           
 6.           
 7.           
 8.          

             ชื่อผูข้อรับใบอนญุาต           มีความประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อให้ท่านพิจารณา 

บริษัทฯ ขอรับรองว่ารายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมานี้เป็นความจริงและตรงกับเจตนาอัน
แท้จริงของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากท่านให้ด าเนินการประกอบธุรกิจตามบัญชีที่ระบุไว้ในแบบ
ค าขอ บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป  

 

 ลงชื่อ      

        (    )  

  ต าแหน่ง       

  วันที่       

หากท่านมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ                                                                                                                            
ค ำอธิบำย :- 
 ให้ผู้ขออนุญาตระบุเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอที่ใช้ยื่นให้ครบถ้วน  
 ผู้ลงนามในหนังสือน าส่งต้องเป็นผู้ขออนุญาตหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ขออนุญาตตามที่ระบุในหนังสือ

มอบอ านาจ 
 เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ ให้ระบุชื่อผู้ประสานงานที่มีความเข้าใจรายละเอียดธุรกิจที่ขออนุญาตเป็น

อย่างดี พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือติดต่อกลับ 
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1. ชื่อผู้ขออนุญาต 
ไทย 

ENGLISH 
บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่นส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

2. ธุรกิจที่ขออนุญาต 
บัญชีสาม (...) .......................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(เอกสารแนบ 1) 
 

ระยะเวลาประกอบธุรกิจที่ขออนุญาต “ไตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ 

หมายเหตุ บริษัทเคยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 แล้วดังนี้ 

ใบอนุญาต/หนังสือรับรองเลขท่ี................ ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่........................ 
บัญชีสาม (...) .......................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ใบอนุญาต/หนังสือรับรองเลขท่ี................ ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่........................ 
บัญชีสาม (...) .......................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. จดทะเบียนที่ประเทศ     เมื่อวันที ่            54 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ                       
จดทะเบียนที่ประเทศ    ถือหุ้นร้อยละ       
ประกอบธุรกิจหลัก คือ           แซม  

 
4. โครงสร้างทุน 
 ทุนจดทะเบียน    ล้านบาท (ช าระแล้ว.......................ล้านบาท) 

(เอกสารแนบ 2) 
 
5. ธุรกิจหลักในประเทศไทย/ในต่างประเทศ 

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

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

6. ขนาดของกิจการ 
กรณีขออนุญาต 1 ธุรกิจ 
6.1 ประมาณการรายได้เฉลี่ยปีละ   ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ        ของรายได้ท้ังสิ้น 
6.2 ประมาณการรายจ่ายเฉลี่ยปีละ   ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ        ของรายจ่ายทั้งสิ้น 

ทุนขั้นต่่า         ล้านบาท 
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ชื่อผู้ขออนุญาต 

กรณีขออนุญาตมากกว่า 1 ธุรกิจ 

ธุรกิจที่ขออนุญาต 

ประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย 

ทุนขั้นต่่า 
(บาท) 

เฉลี่ยต่อปี 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
เทียบกับ 

รายได้ทั้งสิ้น 

เฉลี่ยต่อปี 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
เทียบกับ

รายจ่ายทั้งสิ้น 
    

1)       
2)       

รวม      
(เอกสารแนบ 3) 

 
7. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

                ให้แก่            จ านวน       คน โดยใช้งบประมาณปีละ           บาท ในเรื่อง
ต่อไปนี ้
- ............................................................ 
- ............................................................ 

(เอกสารแนบ 4) 
 

8. การจ้างงาน   
- จ านวนการจ้างงานทั้งหมด             คน  
- จ านวนการจ้างงานเฉพาะธุรกิจที่ยื่นขออนุญาต        คน 

 คนไทย        คน เป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน ... คน และระดับปฏิบัติงาน ... คน 
 คนต่างชาติ         คน เป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน ... คน และระดับปฏิบัติงาน ... คน 

(เอกสารแนบ 5) 
 

9. ความเห็นของบริษัท 
9.1 ผลดี 
- ................................................................ 
- ................................................................ 
- ................................................................ 

 
9.2 ผลเสีย 

................................................................ 
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ชื่อผู้ขออนุญาต 

 
เอกสารแนบ 1 

ลักษณะธุรกิจและข้ันตอนการด่าเนินงาน 
 
1. ลักษณะธุรกิจ 

1.1            (ระบุชื่อผู้ขออนุญำต)     (ผู้ขออนุญาต) นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศ           
          เมื่อวันที่                  ทุนจดทะเบียน    (ระบุเป็นสกุลเงิน
บำท)    โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ    จดทะเบียนที่ประเทศ     (ระบุชื่อ
ประเทศที่จดทะเบียน)    ถือหุ้นร้อยละ         ประกอบธุรกิจ........... 

1.2 ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจหลัก คือ        
           
  

1.3 ผู้ขออนุญาตมีความประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจ ดังนี้  
บัญชีสาม (...) ................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 เหตุผลความจ าเป็นในการขออนุญาตและรายละเอียดธุรกิจที่ขออนุญาต 

           
           
           
            

1.5 แผนภูมิโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขออนุญาตกับผู้รับบริการ (กรณีผู้รับบริการมี
ความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม) 
 

 
 

 

ระบุสัดส่วนการถือหุ้น (%) ระบุสัดส่วนการถือหุ้น (%) 

ชื่อ.................. ............................. 
ธุรกิจ………………………………………
……………………………………………… . 

(ประเทศ......................) 

ชื่อ.................. ............................. 
ธุรกิจ………………………………………
……………………………………………… 

(ประเทศ......................)  

(ผู้ขออนุญาต) 
 

ชื่อ.................. ............................. 
ธุรกิจ………………………………………
……………………………………………… . 

(ประเทศ......................) 

(ผู้รับบริการ) 
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ชื่อผู้ขออนุญาต 

 
 
2. ขั้นตอนการด่าเนินงาน 

2.1 ................................................................  

2.2 ................................................................  

2.3 ................................................................  

2.4 ................................................................  
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ชื่อผู้ขออนุญาต 

 
 

เอกสารแนบ 2 
โครงสร้างทุน 

ทุนจดทะเบียน   ล้าน  
(ค่านวณเป็นเงินไทยประมาณ   ล้านบาท ช่าระแล้ว   ล้านบาท) 

 
ล่าดับที่ 

 
ผู้ถือหุ้น 

 
สัญชาติ 

ต่างชาติ ไทย 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1       
2       
3       
4       

รวม     

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

รายการ 
 

ด้านปริมาณการผลิตและการขายสินค้า/บริการ ด้านปริมาณความต้องการ
สินค้า/บริการ (Demand) 

จ่านวน 
(ราย) 

ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(หน่วย) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(หน่วย) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1. ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจที่ขออนุญาต       
    1) ผู้ให้บริการ       
         - ไทย       
        - ต่างด้าว       
    2) ความต้องการสินค้า/บริการ       
2. ข้อมูลของผู้ขออนุญาต   

หมายเหตุ อ้างอิงที่มาของข้อมูล 
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ชื่อผู้ขออนุญาต 

เอกสารแนบ 3 
ขนาดของกิจการ 

ประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจจ่านวน 3 ปี    (หน่วย : บาท) 

รายการ 

รายได้และค่าใช้จ่ายท้ังสิ้นที่เกิดขึ้น 
ของบริษัท/ปี 

ธุรกิจท่ีขออนุญาต 
(ธุรกิจ......................) 

ธุรกิจท่ีไม่ต้องขออนุญาต/ธุรกิจท่ีได้รับอนุญาตแล้ว 
(ธุรกิจ........................) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม 

ประมาณการรายได้             

ประมาณการรายจ่าย             

1. เงินลงทุนเม่ือเริ่มประกอบธุรกิจ             
1.1 เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)             
1.2 เงินลงทุนในสินทรัพย์             

(1) สินทรัพย์พื้นฐานที่ใช้ประกอบการโดยทั่วไป             
(2) สินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ตามลักษณะเฉพาะธุรกิจ             

รวม 1             
2. ค่าใช้จ่าย             
2.1 ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการจัดหาสินค้าหรือบริการ             
2.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน             

(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน             
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที ่             
(3) ค่าวัสดุส านักงานและค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์             
(4) ค่าสาธารณูปโภค             
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร             
(6) ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน             
(7) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา             
(8) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ กฎหมาย และค่าธรรมเนียมอื่น             
(9) ค่าภาษีต่างๆ             
(10) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ             
(10.1) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี             
(10.2) อื่นๆ             

รวม 2             

รวมท้ังสิ้น (1+2)             

25% ของประมาณการายจ่ายเฉลี่ยต่อปี             

บริษัทต้องมีทุนขั้นต่่าไม่น้อยกว่า             
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ชื่อผู้ขออนุญาต 

หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมาณการรายจ่ายส่าหรับธุรกิจที่ขออนุญาต 
 

รายการ รายละเอียด 
การค่านวณ/เงินปันส่วน

ส่าหรับธุรกิจท่ีขอ 
ประมาณการรายได้ คิดเป็นจ่านวนประมาณร้อยละต่อปีของรายได้ท้ังสิ้น โดยประมาณการจากปริมาณการ

ให้บริการแก่ลูกค้าปัจจุบัน 

ประมาณการรายจ่าย   

1.   เงินลงทุนเม่ือเริ่มประกอบธุรกิจ   

      1.1   เงินทุนหมุนเวียน   

      1.2   เงินลงทุนในสินทรัพย์   

             (1) สินทรัพย์พื้นฐานที่ใช้ประกอบการโดยทั่วไป   

             (2)  สินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ตามลักษณะเฉพาะธุรกิจ   

2.   ค่าใช้จ่าย   

      2.1   ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการจัดหาสินค้าหรือบริการ   

      2.2   ค่าใช้จ่ายด าเนินการ   

             (1)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน   

             (2)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที ่   

             (3)  ค่าวัสดุส านักงานและค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์   

             (4)  ค่าสาธารณูปโภค   

             (5)  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร   

             (6)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน    

             (7)  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา    

             (8)  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ กฎหมายและค่าธรรมเนียมอื่น   

             (9)   ค่าภาษี   

             (10) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   

                   (10.1) ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี   

                   (10.2) อื่น ๆ   
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ชื่อผู้ขออนุญาต 

เอกสารแนบ 4 
ค่ารับรองเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี) 
  
  7. การฝึกอบรม 
 

เร่ือง/หลักสูตร 
ระยะเวลา
ด่าเนินการ 

คุณวุฒิ/
ต่าแหน่ง
วิทยากร 

รายละเอียดบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
งบประมาณ 
(บาท/ปี) ต่าแหน่ง 

จ่านวน (คน) 
คนไทย คน

ต่างชาติ 
       
       
       

 
หมายเหตุ  ให้อธิบายลักษณะของการฝึกอบรมว่าเป็นแบบจัดเองภายในส านักงาน (in house) หรือเป็นการ
ส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภายนอก 
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ชื่อผู้ขออนุญาต 

เอกสารแนบ 4 
 
 

ข้าพเจ้า           ระบชุื่อ             กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ของ          
                  ระบุชื่อนิติบุคคล       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
และได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม.…แผ่น/ชุด 
 

 
 
 
 
 

ค่าอธิบาย กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ให้เลือกใช้ตามประเภทความเป็น 
“คนต่างด้าว” ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คือ 
- กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ใช้ค าว่า “ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ” 
- กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใช้ค าว่า “ผู้จัดการ” 
- กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ประเภทบริษัทจ ากัด ใช้ค าว่า “กรรมการผู้มีอ านาจ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วนัท่ี ........................................................  

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

วนัท่ี ........................................................  
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ชื่อผู้ขออนุญาต 

เอกสารแนบ 5 
การจ้างงาน 

 
1. จ้างงาน   จ่านวน  ... คน (เฉพาะธุรกิจที่ยื่นขออนุญาต)  

คนไทย       จ านวน ... คน  
คนต่างด้าว    จ านวน ... คน  

 
 

ล่าดับที ่
 

 
ต่าแหน่ง 

 
จ่านวน 
(คน) 

 
วุฒิการศึกษา 

 
สัญชาติ 

 
เงินเดือน

เต็ม 
(บาท) 

ปันส่วน 
ส่าหรับธุรกิจที่ขอ

อนุญาต 
(%) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
 รวม      

ค่าอธิบาย กรณีมีการประกอบธุรกิจอ่ืนอยู่เดิมแล้ว และมีการใช้บุคลากรร่วมกันกับธุรกิจเดิมโดยเป็น
การแชร์ต้นทุนด้านการจ้างบุคลากรร่วมกัน ให้ระบุสัดส่วน ( %) ของการปันส่วนเงินเดือนที่ว่าจ้างและ
จ านวนเงินมาด้วย 

 
2. กรรมการ/ผู้รับผิดชอบด่าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

 
 


