ข้อมูลผู้ขอแจ้งความประสงค์
(Requester Information)
ข้อมูลเบื้องต้น (General Information)
เวลาที่ยื่นขอ (Date/Time Request):

.เขียนที่ (Place of Writing)

ชื่อนิติบุคคล ภาษาไทย (Juristic Thai Name):
ชื่อนิติบุคคล ภาษาอังกฤษ (Juristic English Name):
ประเภทนิติบุคคล (Juristic Type):

วันที่จดทะเบียนนิตบิ ุคคล (Juristic Register Date):

เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก (Juristic number):

ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนนิติบุคคล (Registered Address)
เลขที่ (No.):

หมู่ที่ (Village no.):

หมู่บ้าน (Village name):

ตรอก/ซอย (Alley):

อาคาร (Building):

ห้องเลขที่ (Room no.):

ชั้น (Floor):

ถนน (Road):

จังหวัด (Province):

อำเภอ/เขต (District):
โทรศัพท์ (Phone number):

ตำบล/แขวง (Sub-district):
โทรสาร (Fax number):

รหัสไปรษณีย์ (Post code):
อีเมล (Email):

ข้อมูลที่อยูส่ ำหรับการออกใบกำกับภาษี (Tax Invoice Address)
 ใช้ที่อยู่เดียวกันกับนิติบุคคล (Similar to Registered Address)
เลขรหัสสำนักงาน (Head/Branch office number)
เลขที่ (No.):

หมู่ที่ (Village no.):

หมู่บ้าน (Village name):

ตรอก/ซอย (Alley):

อาคาร (Building):

ห้องเลขที่ (Room no.):

ชั้น (Floor):

ถนน (Road):

จังหวัด (Province):

อำเภอ/เขต (District):
โทรศัพท์ (Phone number):

ตำบล/แขวง (Sub-district):
โทรสาร (Fax number):

รหัสไปรษณีย์ (Post code):
อีเมล (Email):

ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรมที่บริษัทของท่านเกี่ยวข้องหรือมีการดำเนินการ (The type of your business industries)
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ (multi-selection)
 อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Next-Generation Automotive)
 อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์อจั ฉริยะ (Intelligent electronics)
 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advanced Agriculture and Biotechnology)
 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food processing)
 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Automation And Robotics)
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุม่ รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (High-Value and Medical Tourism)
 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and logistics Industry)
 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical and Comprehensive Healthcare)
 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuel and Biochemical)
 อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
 อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ (Defense)
 อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา (Education and Human Resource Development)
 อุตสาหกรรมอื่นๆ (Others) โปรดระบุ (Please specify):

ข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (Information of the authorized directors of the juristic person)
กรรมการท่านนี้เป็นผู้ลงนามในการขออนุญาตครั้งนี้หรือไม่ (Is he/she the signer of this request)
o ใช่ กรรมการฯท่านนีเ้ ป็นผูล้ งนามการขออนุญาตครั้งนี้ (Yes, he/she is the signer of this request)
o ไม่ใช่ กรรมการฯท่านนีไ้ ม่ได้เป็นผูล้ งนามการขออนุญาตครั้งนี้ (No, he/she is not the signer of this request)
คำนำหน้า (Title):

ชื่อ (Name):

สกุล (Surname):

เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีอนุญาต (registered number of auditor):
ประเภทสมาชิก (Member type):

วัน/เดือน/ปี หมดอายุสมาชิก (Date/Month/Year Expired):

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน (Identification Address)
เลขรหัสสำนักงาน (Head/Branch office number)

เลขที่ (No.):

หมู่ที่ (Village no.):

หมู่บ้าน (Village name):

ตรอก/ซอย (Alley):

อาคาร (Building):

ห้องเลขที่ (Room no.):

ชั้น (Floor):

ถนน (Road):

จังหวัด (Province):

อำเภอ/เขต (District):
โทรศัพท์ (Phone number):

ตำบล/แขวง (Sub-district):
โทรสาร (Fax number):

รหัสไปรษณีย์ (Post code):
อีเมล (Email):

ข้อมูลผูข้ ออนุญาต (Information of Applicant)
การขออนุญาตครั้งนี้ ตรงกับข้อใด (Select the procedure of licensing)
o ขออนุญาตเองโดยเจ้าของกิจการ (Proceed by proprietor)
o มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน (Proceed by attorney)
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ID card number):
คำนำหน้า (Title):
ชื่อ (Name):

สกุล (Surname):

ข้อมูลจดทะเบียนพาณิชย์
(Commercial Registration Information)
ข้อมูลจดทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Registration Information)
อยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมใด (Where is your place of operation)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (WHA Chonburi)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2 (WHA Chonburi I.E.2)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (WHA Eastern Seaboard I.E.1)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 (WHA Eastern Seaboard I.E.2)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 (WHA Eastern Seaboard I.E.3)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 (WHA Eastern Seaboard I.E.4)
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (Eastern Seaboard (Rayong))
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut))
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 (WHA Rayong Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (Amata City)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (Amata Nakorn Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ2) (Amata Nakorn Industrial Estate (2nd Project))
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ชลบุรี (Pinthong Industrial Estate (Laem Chabang))
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี (Pinthong Industrial Estate (3rd Project))
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4) ชลบุรี (Pinthong Industrial Estate (4th Project))
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) ชลบุรี (Pinthong Industrial Estate (5th Project))
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (Pinthong Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรยามาโตะ อินดัสทรีส์ ชลบุรี (Yamato Industries)
นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ฉะเชิงเทรา (TFD (2nd Project))
นิคมอุตสาหกรรม ซี.พี ระยอง CPGC (Rayong)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECi Innovation Platform)
เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa Eastern Airport City)
นิคมอุตสาหกรรม Smart Park (Smart Park)
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
การแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Genomic Medicine)
กลุ่มพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ บางปะกง E-Commerce Bang pakong
ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร EECmd Medical hub
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต บ้านโพธิ์ Next-generation Automotive Banpho

เลขที่ (No.):

หมู่ที่ (Village no.):

หมู่บ้าน (Village name):

ตรอก/ซอย (Alley):

อาคาร (Building):

ห้องเลขที่ (Room no.):

ชั้น (Floor):

ถนน (Road):

จังหวัด (Province):

อำเภอ/เขต (District):

ตำบล/แขวง (Sub-district):

รหัสไปรษณีย์ (Post code):

โทรศัพท์ (Phone number):

โทรสาร (Fax number):

ละติจดู (latitude) :

ลองจิจูด (Longitude):

เพิ่มข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (Add Commercial Registration Information)
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ (Commercial Businesses):

รหัสสำหรับเจ้าหน้าที่ (Code for Officers):

o การผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการหมัก (Production of Fish Sauce and Aquatic Products
Obtained from Fermentation)
o การผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง (Production of Nuts)
o การสีข้าว (Rice milling)
o การผลิตขนมไทยประเภทอบ (Production of Baked Thai Desserts)
o การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต (Production of Chocolate Products and
Chocolate Desserts)
o การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธสี ุญญากาศ (Production of Prepared Food is packed
in a Sealed Container by Vacuum Method)
o การผลิตกาแฟ (Coffee Production)
o การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมอบ) (Production of Thai Desserts and Local Desserts
(Except Pastries))
o การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย (Production of Ready-to-Cook Food and Perishable
Food)
o การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น (Production of Other Food Products which is
not Classified elsewhere)
o การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด (Production of Pure Drinking Water and Bottled Mineral
Water)
o การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา (ยกเว้นเครื่องแต่งกายจากขน
สัตว์) (Production of Garments Used in Industrial Applications, Professional Students and Collegian
(Except fur clothing))

o การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก (ยกเว้นเครื่องแต่งกายจากขนสัตว์) (Production of Outer Garments (Except fur
clothing))
o การผลิตชุดชั้นในและชุดนอน (ยกเว้นเครื่องแต่งกายจากขนสัตว์) (Production of Lingerie and Sleepwear
(Except fur clothing))
o การผลิตเสื้อผ้าสำหรับเด็กทารก (Production of Baby Clothes)
o การผลิตชุดกีฬา (Production of Sportwear)
o การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากหนัง (Production of Clothing from Leather)
o การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า (Production of Bag Product)
o การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทำจากหนังฟอกหรือหนังอัด ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น (Production of Other Articles
Made from Tanned or Compressed Leather which is not Classified elsewhere)
o การผลิตรองเท้าหนัง (Production of Leather Shoes)
o การเลื่อยไม้ (Sawing Wood)
o การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร (Production of Structures Used in
Construction and Building Assembly Equipment)
o การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากไม้ (Production of Wooden Containers)
o การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง
(Production of Corrugated Paper and Corrugated Cardboard and Production of Boxes from Paper
and Cardboard)
o การผลิตปุ๋ยเคมี (Production of Chemical Fertilizer)
o การผลิตสารประกอบไนโตรเจน (Production of Nitrogen Compound)
o การผลิตเครื่องหอมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ (Production of Fragrances, Cosmetics and
Bathroom Products)
o การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้รักษาโรค (Production of Pharmaceuticals and Chemicals used to
Treat Disease)
o การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค (Production of Plant and Animal Products Used for
Treatment of Disease)
o การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Production of Ceramic Products that are
Tableware)
o การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของตกแต่งที่ทำจากเซรามิก (Production of Sculpture and Decorative
Products Made from Ceramics)
o การผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ทำจากเซรามิก (Production of Insulating
Insulators and Accessories for Insulating Insulators Made from Ceramic
o การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบปอร์ซเลนและเซรามิกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น (Production of
Porcelain and Other Ceramics Products which is not Classified elsewhere)
o การผลิตผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง (Production of Plaster Products for Construction)

o การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Production of Fiber Cement Products)
o การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากคอนกรีตซีเมนต์และ ปูนปลาสเตอร์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (Production of
Other Products Made from Concrete and Cement Plaster not Classified elsewhere)
o การผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว (Production of Zinc, Lead, Tin and Products
thereof)
o การผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู หน้าต่าง ประตูใหญ่ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ (Production of
Doors, Windows, Door Frames, Windows, Large Doors and Similar Products Made of Metal.)
o การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น (Production of Other Fabricated Metal
Products which is not Classified elsewhere)
o การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ (Production of Engines for Motor Vehicles)
o การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล (Production of Personal Car)
o การผลิตยานยนต์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อการโดยสาร (Production of other Vehicles Used for Transportation)
o การผลิตจักรยาน (Production of Bicycle)
o การผลิตรถสำหรับคนพิการ (Production of Vehicles for the Disabled)
o การผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ (Production of Wooden Furniture)
o การผลิตเฟอร์นเิ จอร์โลหะ (Production of Metal Furniture)
o การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน (Production of Mattress Bases and Mattresses)
o การผลิตเฟอร์นเิ จอร์ที่ทำจากวัสดุอื่นๆ (ยกเว้นหินคอนกรีตหรือเซรามิก) (Production of Furniture Made from
Other Materials (Except Stone, Concrete or Ceramic))
o การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า (Production of Jewelry from Precious Stones and
Precious Metals)
o การผลิตเครื่องประดับที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง (Production of Jewelery Made from
Artificial Gemstones and Related Items)
o การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม) (Production of Medical Tools and
Equipment (Except Dental))
o การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม (Production of Dental Tools and Equipment)
o การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน (Production of Stationary Equipment)
o การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ (Production of Artificial Flowers and Plants)
o การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น (Production of Other Products which is not Classified
elsewhere)
o การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ (Production of Organic Fertilizer from Waste)
o การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน (Sales of New Motor
Vehicles, Personal Car Types, Pickup Trucks, Vans and Similar Small Cars)
o การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ (Sales of New Motor Vehicles, Trucks and
Other Heavy Vehicles)

o การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน (Sales of Old Vehicles,
Personal Cars, Pickup Trucks, Vans and Similar Small cars)
o การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ (Sales of Old Vehicles, Trucks and Other Heavy
Vehicles)
o การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ (Retail Sale of New parts and Accessories for
Motor Vehicles)
o การขายส่งและขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์ (Wholesale and Retail Sale of Motor Parts
and Old Accessories)
o การขายจักรยานยนต์ (Sales of Motorcycle)
o การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ (Retail Sale of New Parts and Accessories for
Motorcycles)
o การขายส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์ (Wholesale and Retail Parts and
Accessories of Old Motorcycles)
o การเป็นนายหน้า หรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า (Brokerage or Representative which Deals
with Products)
o การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่น ๆ (Wholesale of Paddy and Other Grains)
o การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช (Wholesale of Vegetable oil Used in the Production of
Vegetable Oil)
o การขายส่งสัตว์มีชีวิต (Wholesale Live Animals)
o การขายส่งดอกไม้ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืช (Wholesale of Flowers, Trees and Seeds)
o การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (Wholesale of Other Raw Materials
Agricultural Products which are not Classified elsewhere)
o การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว (Wholesale Rice and Products Obtained from Rice
Mills)
o การขายส่งอุปกรณ์ตดั เย็บ (Wholesale Sewing Equipment)
o ร้านขายปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย (Retail Clothing Store Costume and
Clothing Components)
o การขายส่งรองเท้า (Wholesale Shoes)
o การขายส่งสื่อบันทึกเสียงและวีดิทศั น์ที่บันทึกข้อมูลแล้ว (Wholesale of Recorded Audio and Video Media)
o การขายส่งเครื่องกีฬา (Wholesale of Sporting Goods)
o การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (Wholesale of Other Cultural
and Recreation Products which is not Classified elsewhere)
o การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพ (Wholesale Photographic Equipment)
o การขายส่งนาฬิกา และเครื่องประดับ (Wholesale Watches and Accessories)
o การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง (Wholesale of Leather and Travel Appliances)

o การขายส่งเฟอร์นเิ จอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน (Wholesale Furniture, Household type)
o การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้วและเครื่องครัว (Wholesale Terracotta Glassware and Kitchenware)
o การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น (Wholesale of Other Household Goods
which is not Classified elsewhere)
o การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม (Wholesale of Phones and Telecommunications
Equipment)
o การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสำนักงาน (Wholesale of Machinery, Equipment and
Furniture for Office Use)
o การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น (Wholesale of Other Machinery and
Equipment which is not Classified elsewhere)
o การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (Wholesale of Other Building Materials which is
not Classified elsewhere)
o การขายส่งเคมีภณ
ั ฑ์ทางอุตสาหกรรม (Wholesale of Industrial Chemicals)
o การขายส่งปุ๋ยและเคมีภณ
ั ฑ์ทางการเกษตร (Wholesale of Fertilizer and Agricultural Chemicals)
o การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น (Wholesale of Rubber and Primary Plastics)
o การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพือ่ นำกลับมาใช้ใหม่ (Wholesale of Waste and Scrap Materials for Reuse)
o การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ (Wholesale of Military-Related Goods)
o การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (Wholesale of Other Products which is not
Classified elsewhere)
o ขายส่งทางอินเทอร์เน็ต (Wholesale Internet)
o ซุปเปอร์มาเก็ต (ร้านค้า) (Supermarket)
o ร้านขายของชำ (Grocery Store)
o การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป (Retail Sale of Other Products In General Stores)
o ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (Retail sale of Meat and Meat products)
o ร้านขายปลีกผักและผลไม้ (Fruit and Vegetable Retail Store)
o ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น (Other Food Retail Stores which is not Classified
elsewhere)
o ร้านขายปลีกเครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์ (Retail Sale of Alcoholic Beverages)
o ร้านขายปลีกเครื่องดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Retail Sale of Non-alcoholic Beverages)
o การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้านค้าเฉพาะ (Retail Sale of Tobacco Products in Specialized Stores)
o การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ (Retail Sale of Automotive Fuels in Specialized Stores)
o การจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ (Computer Sales and Computer Peripherals)
o การจำหน่ายเครื่องเล่นวีดิโอเกม และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Distribution of Video Game Consoles and
Software)
o ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม (Retail Store of Telecommunications Equipment)

o การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกีย่ วกับภาพและเสียงในร้านค้าเฉพาะ (Retail Sale of Audio-visual Equipment in
Specialized Stores)
o การขายปลีกด้ายและผ้า (Retail Sale of Threads and Fabrics)
o ร้านขายปลีกอุปกรณ์ตัดเย็บ (Retail Sale of Sewing Equipment)
o ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ (Metal Retail Store)
o ร้านขายปลีกสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์ (Retail Sale of Varnish and Lacquer Paint)
o ร้านขายปลีกอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ (Retail Sale of Pipe and Sanitary Ware Equipment)
o ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ (Retail Stores of Other Building Materials)
o ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน (Retail Sale of Household Furniture)
o ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว (Retail Store of Pottery, Glassware and Kitchenware)
o ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน (Retail Sale of Household Electrical Appliances)
o ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือนซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น (Retail Store of Other Appliances in
Households that are not Classified elsewhere)
o ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร (Retail Sale of Books, Newspapers, Journals and
Magazines)
o ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน (Retail Sale of Stationery and Office Supplies)
o การขายปลีกเครื่องบันทึกเสียงเพลงและเครื่องบันทึกวีดิทัศน์ในร้านค้าเฉพาะ (Retail Sale of Audio Recorders
and Video Recorders in Specialized Stores)
o การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ (Retail Sale of Sporting Goods in Specialized Stores)
o ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก (Retail Sale for Thai Handicrafts and Souvenirs)
o ร้านขายปลีกเสื้อผ้า (Retail Clothing Store)
o ร้านขายปลีกรองเท้า (Retail Shoes Store)
o ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า (Retail Sale of Leather Goods, Except shoes)
o ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ (Retail Sale of Pharmaceutical and Medical
Products)
o ร้านขายปลีกเครื่องหอม (Retail Perfume Store)
o ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง (Retail Cosmetic Store)
o ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ (Retail Store of Watches, Glasses, and Photographic
Equipment)
o ร้านขายปลีกเครื่องประดับ (Retail Jewelry Store)
o ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Retail Sale of flowers, Plants, and Related Equipment)
o ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆ สำหรับใช้ในครัวเรือน (Retail Stores of Gas and Other Fuels for
Household Use)
o ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น (Retail Stores of Other New Products which is not
Classified in another)

o ร้านขายปลีกวัตถุโบราณ (Retail Antique Store)
o ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น (Retail Stores of Other Used Goods which is
not Classified elsewhere)
o การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์โทรทัศน์วิทยุ และโทรศัพท์ (Retail Sales by Mail Order,
Television, Radio and Telephone)
o ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต (Retail Online)
o การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (Rail Freight)
o การขนส่งผูโ้ ดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น (Passenger Transport by Other
Buses which is not Classified elsewhere)
o การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล (Sea Transport and Coastline Transport)
o โรงแรมรีสอร์ทและห้องชุด (Hotels, Resorts, and Suites)
o การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร (Food Service in Restaurants)
o บริการทางอินเทอร์เน็ต (ISP) (Internet Service Provider)
o ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
o บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (e-Market Place)
o การธนาคาร (Banking)
o การบริการของโรงรับจำนำ (Service of Pawn Shops)
o การให้สินเชื่ออื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น (Other Loans which is not Classified elsewhere)
o กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Exchange Activities)
o การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (Buying and Selling Own Property for
Accommodation)
o การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (Buying and Selling Property
that is not Own to be a Residence)
o การบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet Service)
o กิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง (Lottery Sales Activities)
o กิจกรรมการดำเนินงานร้านเกมและตูเ้ กมหยอดเหรียญ (Operating Activities for Game Shops and Coin
Operated Game Machines)
o กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น (Other Entertainment and
Recreation Activities which are not Classified elsewhere)

ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Registration Information)
จำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจำ (The amount of capital used in regular commercial
operations):
จำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจำ (ตัวเขียน) (The amount of capital used in regular
commercial operations (Handwriting character)):
วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย (ต้องแจ้งจดใบทะเบียนพาณิชย์ไม่เกิน 30 วันหลังจากเปิดกิจการ) (Start date
of commercial operations in Thailand (Must commercial registration no later than 30 days after the
business is opened)):
วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (Date of notification of commercial registration):
จำนวนพนักงานทั้งหมด (Total number of employees):

เพิ่มข้อมูลผู้จัดการ (Add Manager Information)
คำนำหน้า (Title):

ชื่อ (Name):

สกุล (Surname):

อายุ (Age):

สัญชาติ (Nationality):

เลขที่ (No.):

หมู่ที่ (Village no.):

ตรอก/ซอย (Alley):

อาคาร (Building):

ห้องเลขที่ (Room no.):

ชั้น (Floor):

ถนน (Road):

จังหวัด (Province):

อำเภอ/เขต (District):

ตำบล/แขวง (Sub-district):

โทรศัพท์ (Phone number):

รหัสไปรษณีย์ (Post code):

โทรสาร (Fax number):

ข้อมูลสำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด (Information for Registered
Partnerships, Limited Companies and Public Limited Companies)
ทุนจดทะเบียน (Registered capital):
มูลค่าหุ้นละ (Value per share):

แบ่งออกเป็นหุ้น (Divided into shares):

เพิ่มข้อมูลผู้ถือหุน้ (Add shareholder information)
คำนำหน้า (Title):

ชื่อ (Name):

สกุล (Surname):

อายุ (Age):

สัญชาติ (Nationality):

เลขที่ (No.):

หมู่ที่ (Village no.):

ตรอก/ซอย (Alley):

อาคาร (Building):

ห้องเลขที่ (Room no.):

ชั้น (Floor):

ถนน (Road):

จังหวัด (Province):

อำเภอ/เขต (District):

ตำบล/แขวง (Sub-district):

รหัสไปรษณีย์ (Post code):

โทรศัพท์ (Phone number):

โทรสาร (Fax number):

จำนวนหุ้น (Number of shares):

มูลค่าหุ้น (Shares Value):

