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แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิ จ
ตาม มาตรา 17

กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า

เฉพาะเจ้าหน้ าที่
คําขอที่..............................................
รับวันที่..............................................

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

วันที่ออกใบอนุญาต.............................
ชื่อ (ไทย)
(อังกฤษ)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จเลขที่
.............................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
............................................................
เลขที่บัญชีนายจ้ าง
...........................................................

บุคคลธรรมดา อายุ...........ปี สัญชาติ............................................ อาชีพ..........................................
ผูข้ อ

นิตบิ ุคคลประเภท ………………………………………….. ทะเบียนเลขที.่ .................................................
จดทะเบียนที่.................................................................... เมื่อวันที่..........................................................
ทีอ่ ยูเ่ ลขที.่ ..………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….……………………..
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต…………..………….……………………..……..
จังหวัด……………………………………………….… ประเทศ ………...………………..…………………………
รหัสไปรษณีย…
์ …………………….โทรศัพท์……………………………… โทรสาร. ………………………..…….

ประเภท
การขออนุญาต
การขอมีเลข
ประจําตัว
ผูเ้ สียภาษี /เลขที่
บัญชีนายจ้าง/
ยื่นข้อบังคับ
เกี่ยวกับการ
ทํางาน

ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามบัญชีสอง
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามบัญชีสาม
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
เลขทีบ่ ญ
ั ชีนายจ้าง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533
ปั จจุบนั มีลกู จ้ างรวมทังสิ
้ ้น.........................คน ค่าจ้ างโดยประมาณเดือนละ................................บาท
สํานักงานแห่งใหญ่ จํานวน........................คน สํานักงานสาขา.........................จํานวน...............คน
มีลกู จ้ างทํางานตังแต่
้ 1 คนขึ ้นไป เมื่อวันที่.............. เดือน................... ปี ................
้ 10 คนขึ ้นไป)
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลกู จ้ างตังแต่

สํานักงานแห่งใหญ่ เลขรหัสประจําบ้าน
- ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ .….….อาคาร........................
ห้ องเลขที่ ......................ชันที
้ ่...............หมูบ่ ้ าน.................................หมูท่ ี่............ตรอก/ซอย.............................
ถนน................................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต………………………………
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย…
์ ……………หมายเลขโทรศัพท์……………………………
สํานักงาน/สถานที่ หมายเลขโทรสาร…………………………..…E-mail…………………………………………………………………
ประกอบธุรกิ จ
- ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ .….….อาคาร..........................
ในประเทศไทย สํานักงานสาขา (1) เลขรหัสประจําบ้าน
ห้ องเลขที่ ......................ชันที
้ ่...............หมูบ่ ้ าน.................................หมูท่ ี่............ตรอก/ซอย.............................
ถนน................................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต………………………………
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย…
์ ……………หมายเลขโทรศัพท์……………………………
หมายเลขโทรสาร…………………………..…E-mail…………………………………………………………………
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(1) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….…………………………...อายุ..…………….…. ปี
สัญชาติ……………………………………….………………..อาชีพ……………………………………………...……..
ทีอ่ ยูเ่ ลขที.่ ..………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….…………………………
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต…………..………….………………………..……..
จังหวัด…………………………….… ประเทศ ………...…………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………….
ผูแ้ ทนซึ่งมีหน้ าที่
รับผิดชอบ
ดําเนิ นกิ จการ
ในประเทศไทย

โทรศัพท์…………………………………..……… โทรสาร. …………………………………………………..…..…….
(2) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….…………………………...อายุ..………….……. ปี
สัญชาติ……………………………………….………………..อาชีพ……………………………………………...……..
ทีอ่ ยูเ่ ลขที.่ ..………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….…………………………
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต…………..………….………………………..……..
จังหวัด…………………………….… ประเทศ ………...…………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………….
โทรศัพท์…………………………………..……… โทรสาร. …………………………………………………..…..…….
ลําดับที่

บัญชี

หมวด

รายละเอียดของธุรกิจ

ประเภทธุรกิ จ
ที่ขออนุญาต

(*) ผูข้ อจะระบุรายละเอียดของธุรกิจเป็ นภาษาอังกฤษกํากับมาด้วยก็ได้ แต่ทงั ้ นี้ให้ถอื ภาษาไทยเป็ นเกณฑ์
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รายการหลักฐานและเอกสารประกอบ
บุคคลธรรมดา
สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
สําเนาทะเบียนบ้าน ใบสําคัญถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รบั อนุ ญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราวตาม
่
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
คํารับรองของผูข้ อรับใบอนุ ญาตแสดงว่าตนมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
หนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจทีข่ อรับใบอนุ ญาต
แผนทีแ่ สดงทีต่ งั ้ โดยสังเขปของสถานทีป่ ระกอบธุรกิจในประเทศไทย
หนังสือมอบอํานาจในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเป็ นผูก้ ระทําแทน
หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

นิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็ นนิตบิ ุคคลซึง่ แสดงรายการเกีย่ วกับชือ่ ทุน วัตถุประสงค์ ทีต่ งั ้ สํานักงาน รายชือ่ กรรมการและผู้
มีอาํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล
หนังสือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนโดยผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลทีข่ อรับใบอนุ ญาตเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบ ดําเนินกิจการในประเทศ
ไทยแทนนิตบิ ุคคล
สําเนาหนังสือเดินทาง ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
สําเนาทะเบียนบ้าน ใบสําคัญถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รบั อนุ ญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราวตาม
่
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
คํารับรองของผูข้ อรับใบอนุ ญาตแสดงว่าผูข้ อรับใบอนุญาต กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
หนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจทีข่ อรับใบอนุ ญาต
แผนทีแ่ สดงทีต่ งั ้ โดยสังเขปของสถานทีป่ ระกอบธุรกิจในประเทศไทย
หนังสือมอบอํานาจในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเป็ นผูก้ ระทําการแทน
หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็ นนิตบิ ุคคลซึง่ แสดงรายการเกีย่ วกับชือ่ ทุน วัตถุประสงค์ ทีต่ งั ้ สํานักงาน รายชือ่ กรรมการและผูม้ ี
อํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล
คํารับรองของผูข้ อรับใบอนุ ญาตแสดงว่าผูข้ อรับใบอนุ ญาต กรรมการ หรือผูจ้ ดั การ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
หนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจทีข่ อรับใบอนุ ญาต
หนังสือแจ้งสัดส่วนการถือหุน้ ระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว จํานวนหุน้ ประเภทหรือชนิดของหุน้ ทีค่ นต่างด้าวถือ
แผนทีแ่ สดงทีต่ งั ้ โดยสังเขปของสถานทีป่ ระกอบธุรกิจในประเทศไทย
หนังสือมอบอํานาจในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเป็ นผูก้ ระทําการแทน
หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

คํารับรองของผูย้ ื่นคําขอรับใบอนุญาต
ข้าพเจ้า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ ุคคล ขอรับรอง
ว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็ นความจริงทุกประการ
(ลงชือ่ ) (1) .................................................................................

(..............................................................................)
(2) ..................................................................................
(...............................................................................)
วันที่ ……..……….…………………………………………...

การรับรองของพนักงานเจ้าหน้ าที่
ขอรับรองว่าได้รบั คําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้นไว้แล้ว

(ลงชือ) ................................................................
(...................................................................)
วันที…
่ ……………………………………………………..

.

