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): …………………วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล (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): ……………….. ตำบล/แขวง (Sub-district): ……………………รหัสไปรษณีย์ (Post code): …………………..
โทรศัพท์ (Phone number) : ………………………… โทรสาร (Fax number): …………….. 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): ……………….. ตำบล/แขวง (Sub-district): ……………………รหัสไปรษณีย์ (Post code): …………………..
โทรศัพท์ (Phone number) : ………………………… โทรสาร (Fax number): …………….. 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): ………………. ชือ่ (Name): ……………….………………….. สกุล (Surname): ……………..………………………………
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีอนุญาต (registered number of auditor): ……………………………………………………………………………..
ประเภทสมาชิก (Member type) ………………..: วัน/เดือน/ปี หมดอายุสมาชิก (Date/Month/Year Expired): …………………

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน (Identification 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): ……………….. ตำบล/แขวง (Sub-district): ……………………รหัสไปรษณีย์ (Post code): …………………..
โทรศัพท์ (Phone number) : ……………………… โทรสาร (Fax number): ……………….. 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): ………………. ชือ่ (Name): ……..……………….. สกุล (Surname): ……………..………………………………

ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 3 (กรณีขอใบอนุญาต/ขยายโรงงาน)
Factory type 3 Information (operations or expansion factory)
ข้อมูลโรงงาน (Factory Information)
ชื่อโรงงาน (Factory name): ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทโรงงาน (Factory type): ………………………………………………………………………………………………………………………………..
ประกอบกิจการ (Business type): ………………………………………………………………………………………………………………………………
กำลังเครื่องจักร (Machine power): ……………………………………………………………………………….………….แรงม้า (horsepower)
จำนวนคนงาน (Amount of worker): …………………………………………………………………………………………………………………………
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

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)

o
o
o
o
o

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): ……………………………………………..………..
เนื้อที่อาคารโรงงาน (Building area): …………ตร.ม. (sq.m.) เนื้อที่ทั้งหมดของโรงงาน (Factory area): ……….ตร.ม. (sq.m.)
เจ้าของที่ดิน (landowner)
คำนำหน้า (Title): ………………. ชือ่ (Name): ……..………………..………….. สกุล (Surname): ……………..………………………………
อาคารมีอยู่เดิม/ก่อสร้างใหม่ (Construction type)
o มีอยู่เดิม (Existing)
o ก่อสร้างใหม่ (New construction)
ลักษณะของตัวอาคาร (Building type): ………………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะของหลังคาที่มุงอาคาร (Type of roof thatching): ………………………………………………………………………………………….
โรงงานอยู่ใกล้เคียงกับ (The factory is close to): ………………………………………………………………………………………………………
เขตติดต่อด้านเหนือ (North border): …………………………เขตติดต่อด้านตะวันออก (East border): ……………………………………
เขตติดต่อด้านตะวันตก (West border): ……………………..เขตติดต่อด้านใต้ (South border): ……………………………………………
เวลาเริ่มต้นทำงานของโรงงาน (Start work): …………….…………………………………………………………………………………………….……
เวลาสิ้นสุดการทำงานของโรงงาน (Get off work): ……………………………………………………………………………………………………….
รวมจำนวนการทำงาน (Working hour): ……………………………………………………………………………………..ชั่วโมง/วัน (hrs./day)
เงินทุนในการก่อสร้างโรงงานและดำเนินกิจการ (Funding for factory construction and operation)
เงินทุนจดทะเบียน (Registered capital stocks): …………………………………………………………………………….…………บาท (Baht)

ที่ดิน (Land price): ……………………………………………………………………………………………………………………….…………บาท (Baht)
อาคารและสิ่งก่อสร้าง (Building and Construction): …………………………………………………….………………………….บาท (Baht)
เครื่องจักรอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (Machinery, equipment and installation fees): ……………………………..……..บาท (Baht)
เงินทุนหมุนเวียน (Revolving fund): …………………………………………………………………………………………………………บาท (Baht)
รวมเงินทุนในการก่อสร้างและดำเนินกิจการ (Total funding): …………………………………………………………….………บาท (Baht)
เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกี่วันนับแต่ได้รับอนุญาต (How many days start operate factory since receiving
permission): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..วัน (days)
ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จภายในกี่วนั (How many days can the construction of the building be completed?):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…วัน (days)
ติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จภายในกี่วัน (How many days will the machine be installed?): ……………………….…วัน (days)
ทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จภายในกี่วัน (How many days does the test run be completed?): ………….…วัน (days)

ข้อมูลการผลิตของโรงงาน (Factory’s production information)
ข้อมูลการผลิตของโรงงาน (Production information)
เจ้าหน้าที่บริหารและนักวิชาการ (Administrative and academic officer): …………………………………………………………………
ช่างเทคนิคจากต่างประเทศ (Foreign technician): ………………………………………………………………………………………………………
ผู้ชำนาญการจากต่างประเทศ (Foreign experts): ………………………………………………………………………………………………………..
คนงานช่างฝีมือ (Craftsmen) ชาย (Male): ……………………………………………….หญิง (Female): ……………………………………….
คนงานที่ไม่ใช่ช่างฝีมือ (None- craftsmen) ชาย (Male): …………………………….หญิง (Female): ………………………….………….

ข้อมูลวัตถุดิบ (Materials information)
ชื่อวัตถุดิบ (Material name): …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปริมาณการใช้ (Consumption): ………………………ต่อปี (per year) หน่วย (unit): ……………………………………………………………
แหล่งที่มา (Country producer): ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ต้นทุนรวมโดยประมาณ (Estimated cost): ………………………………………………………………………………บาทต่อปี (Baht/year)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product information)
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name): ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปริมาณการผลิต (Amount of production): ………………………ต่อปี (per year) หน่วย (unit): …………………………………………
ราคาต่อหน่วย (Price per unit): ……………………………………………………………………………………………………..………..บาท (Baht)
รายได้รวมโดยประมาณ (Estimated revenue): …………………………………………………………………………บาทต่อปี (Baht/year)
แหล่งที่มา (Country producer): ……………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อมูลวัตถุพลอยได้ (By product information)
ชื่อวัตถุพลอยได้ (By product name): ……………………………………………………………………………………………………………………….
ปริมาณการผลิต (Amount of production): ………………………ต่อปี (per year) หน่วย (unit): …………………………………………

ข้อมูลเครื่องจักร (Machine information)
ชื่อเครื่องจักร (Machine name): ……………………………………………………………………………………………………………………………….
รุ่นเครื่องจักร (Machine model): ………………………บริษัททีผ่ ลิตเครื่องจักร (company producer): …………………………………
แหล่งที่มา (Country producer): ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ลักษณะงานที่ใช้ของเครื่องจักร (Application type): …………………………………………………………………………………………………….
แรงม้าของเครื่องจักร (Horsepower): …………………………………………………………………………………………………….……………………
แรงม้าเปรียบเทียบของเครื่องจักร (Compared-horsepower): ……………………………………………………………….……………………
จำนวนเครื่องจักร (Amount of machine): ……………………………………………………..…………………………………….……………………
รวมกำลังเครื่องจักร (Total horsepower): ………………………………………………………………………………………………………………….

