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ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

  ส าหรับประเภท 5.7 กิจการซอฟต์แวร ์

 ส าหรับประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

1. ผู้ขอรับการส่งเสริม 

1.1 กรณียังไม่จัดต้ังนิติบุคคล 

ผู้ขอ.....…………………………………….……........................……….อาย…ุ...........…ปี สัญชาต…ิ...............................................................…..….... 

บัตรประชาชน เลขท่ี 

หรือ หนังสือเดินทาง เลขท่ี ออกโดยประเทศ………..................................................... 

ที่อยู่ เลขท่ี…………….…..ถนน …….......………….………………แขวง/ต าบล……..............................เขต/อ าเภอ……...............………………......... 

จังหวัด….…….......….....……..ประเทศ..........................รหัสไปรษณยี…์................โทรศัพท.์...............................มือถือ................................. 

 โทรสาร........................................E-mail: ............................................................................  

1.2 กรณีจัดต้ังนิติบุคคลแล้ว 

 บริษัท/สหกรณ/์มลูนิธิ......................................................……………………………............……………………………………….…………........………….. 

 ช่ือภาษาอังกฤษ….....................................................................………………………………….........……………………………………….………………….. 

 ทะเบียนบริษัทเลขท่ี     จดทะเบียนวนัท่ี …......…...........................………...... 

   ทุนจดทะเบียน……………........................………….......………………..บาท เรียกช าระแล้ว……………................…..................………………..บาท 

 ส านักงานตั้งอยู่ที่ …..............…......……..……ถนน…..…….........……...…….....…………………แขวง/ต าบล……………...................………………….. 

   เขต/อ าเภอ……………………..……...............................จังหวัด….……..........…………………………..รหัสไปรษณีย…์............................................   

 โทรศัพท…์………………....................................…………มือถือ...............................................โทรสาร ………………….………............................ 

 E-mail………….……………....………..........……………………Website........…………………….................................................………………………….    
    (โปรดแนบส าเนาหนังสือรับรองและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และงบการเงินปีล่าสุด-ถ้ามี) 

1.3 รายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริม (ถ้ามี - โปรดแนบประวัติและรายละเอียดธุรกจิที่ผ่านมาของผู้ขอรับการส่งเสริม) 

บริษัทแม่/กลุ่มบริษัท………………........................................................................................  ก่อตั้งเมื่อ...................................................... 

ด าเนินธุรกิจ ................................................................................... บริษัทแม่ตั้งอยู่ที่เมือง ............................ ประเทศ............................ 

บริษัทแม่/กลุ่มบริษัท มีการจ้างงานรวม ............................................คน ในปท่ีีผ่านมามรีายได้ ............................................... ล้านบาท 

1.4 ชื่อตัวแทนส าหรับติดต่อ………………………………….…………....................................…………………………….……..........……................…………... 

 ที่อยู่ …………….….......………ถนน …….......………….………………แขวง/ต าบล……....................................………..……………………………........... 

 เขต/อ าเภอ……………………..……...............................จังหวัด….……..........…………………………..รหัสไปรษณีย…์............................................   

 โทรศัพท…์…………………............…..มือถือ.......................................โทรสาร……..….………………….E-mail:.…………….…………………………….. 

 

เลขท่ีค าขอ             /25           .  
ผู้รับ                                     . 
วันท่ี            /           /25         . 
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1.5 โครงสร้างผู้ถือหุ้น: บุคคล/นิติบุคคลผูม้ีสญัชาติไทยร้อยละ ………….…..…   

บุคคล/นิติบุคคลต่างด้าว สัญชาติ.......…..…ร้อยละ.....……….  สัญชาติ.....…....…ร้อยละ.....……….  สัญชาติอื่นๆ ร้อยละ.....……… 

รายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน เรียงตามล าดับการถือหุ้นจากมากไปนอ้ย เฉพาะที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

ช่ือผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน สัญชาต ิ ถือหุ้นร้อยละ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

1.6 กรณีทีน่ิติบุคคลด าเนินการอยู่แลว้ ให้ระบุกิจการและผลการด าเนินงาน ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริม 3 ปี ย้อนหลัง 

(มูลค่า: ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. กิจการ 
ยอดขายในประเทศ1) ยอดขายส่งออก 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
มูลค่า มูลค่า 

     

25..........     

     

     

25..........     

     

     

25..........     

(ปีล่าสดุ)     

 หมายเหตุ : 1) ยอดขายในประเทศ รวมส่งออกทางอ้อมด้วย  
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2. แผนการเงินและแผนการลงทุน  

2.1 แผนการเงิน              (หน่วย: ล้านบาท)               

          2.1.1  เงินทุนจดทะเบียน 

               นิติบุคคลจดัตั้งใหม่มีทุนจดทะเบียน.......................ลา้นบาท โดยใช้เงินค่าหุ้นท่ีจะเรียกช าระ…………………………... 

               นิติบุคคลเดิมและมีผลประกอบการแล้ว 

 ใช้เงินจากก าไรสะสม                                      …………………………... 

 จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก.......................ล้านบาท โดยใช้เงินค่าหุน้ท่ีจะเรียกช าระ     …………………………...                                   

  2.1.2  เงินกู้ 

 เงินกู้ภายในประเทศ       …………………………... 

 เงินกู้ต่างประเทศ        …………………………... 

 สินเช่ือผู้จ าหน่ายสินค้าในประเทศ       …………………………... 

 สินเช่ือผู้จ าหน่ายสินค้าต่างประเทศ       …………………………... 

รวม (เท่ากับรวมเงินลงทุนท้ังสิ้นในข้อ 2.2)           

2.2 แผนการลงทุน          (หน่วย: ล้านบาท)    

 1) ค่าก่อสรา้งหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 3 ปี                     …………………………… 

 2) ค่าเครื่องจักรหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี                   

          2.1) ค่าฮาร์ดแวร์ (เท่ากับมูลคา่ในข้อ 5.6) …………………………… 

  2.2) ค่าซอฟต์แวร์  (เท่ากับมูลค่าในข้อ 5.7) …………………………… 

 3) ค่าติดตั้ง        …………………………… 

           4) ค่าทดลองเครื่อง                 …………………………… 

       เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมุนเวียน (โครงการขยาย รวม 1-4)             .…………………………. 

 5) ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ …………………………… 

        6) มูลคา่สินทรัพย์อื่นๆ …………………………… 

 เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมุนเวียน (โครงการริเริม่ รวม 1-6)             .…………………………. 

 7) ค่าที่ดิน …………………………… 

 8) ค่าวิชาการ …………………………… 

 9) เงินทุนหมุนเวียน …………………………… 

 รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น (รวม 1-9)                   

หมายเหตุ 1) ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ และมูลค่าสินทรัพย์อื่น ดูความหมายตามประกาศส านักงานที่ ป. 1/2545 

2) ค่าวิชาการ ให้หมายความถึง ค่าสิทธิบัตร ค่าลิขสิทธิ์ Know-How ค่าเครื่องหมายการค้า และสิทธิการบริการ 
 

3. ที่ต้ังสถานประกอบการ    

ล าดับ แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด นิคม/เขตอุตสาหกรรม เนื้อท่ี (ตร.ม.) 
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4. รายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริม (กรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งบริษัท โปรดขา้มไปข้อ 5.) 
กิจกรรมของบริษัทท่ีด าเนินการปจัจุบัน ดังนี้ (กรณีข้อมลูมากกว่าน้ี โปรดจดัท าเป็นเอกสารแนบ) 

4.1 ชื่อซอฟต์แวร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.2 รายละเอียดของซอฟต์แวร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.3 ลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

5. รายละเอียดโครงการ  
5.1 ประเภทของกิจการซอฟต์แวร์ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 Embedded Software 
 Enterprise Software 
 Digital Content 

 1. Animation, Cartoon & Characters 
 2. Computer Generated Imagery (CGI) 
 3. Web-Based Application และ Cloud Computing 
 4. Interactive Application 
 5. Game: Windows-based, Mobile Platform, Console, PDA, Online Game,  

Massive Multi-Player Online Game (MMOG) เป็นต้น 
 6. Wireless Location Based Service Content 
 7. Visual Effects 
 8. Multimedia Video Conferencing Applications 
 9. E-Learning Content via Broadband and Multimedia 

5.2 กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ตามที่ได้ช้ีแจงไว้ในข้อ 5.1 และโปรดจดัท าเป็นเอกสารแนบ) 
 การพัฒนารูปแบบ (Modeling) 
 การศึกษาความต้องการ (Requirement Analysis) 
 การออกแบบ (Design) 
 การพัฒนาและการสร้างสรรคโ์ปรแกรมซอฟต์แวร ์และงาน Digital Content (Implementation) 
 การทดสอบโปรแกรมและระบบซอฟต์แวร ์(Program and System Testing) 
 การประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์และการเผยแพร่งาน Digital Content (Deployment) 
 การจัดการเปลีย่นแปลงระบบซอฟต์แวร์หรืองาน Digital Content (Configuration & Change Management) 
 การฝึกอบรมในลักษณะทักษะอาชีพการออกแบบและพัฒนาเกีย่วกับซอฟต์แวร์หรืองาน Digital Content 

(Related Professional Training for Software and Digital Content Design and Development) 
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5.3 รายละเอียดซอฟต์แวร์ (กรณีข้อมูลมากกว่าน้ี โปรดจัดท าเป็นเอกสารแนบ รูปถ่าย และ/หรือ Catalog ดว้ย) 

1) ช่ือซอฟต์แวร์  

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

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

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

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

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

2) รายละเอยีดของซอฟต์แวร ์

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

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

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

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

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

3) ลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร ์

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

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

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

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

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

5.4 แผนการจ าหน่าย 

 

แผนการจ าหน่าย ในประเทศ ส่งออก 

สัดส่วนการจ าหนา่ย (ร้อยละ)   
 

 

5.5 ความร่วมมือทางเทคนิค (ถ้ามี - โดยระบุเทคโนโลยีและแหล่งเทคโนโลยีนั้นๆ) 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.6 รายละเอียดฮาร์ดแวร์ ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ซื้อหรือเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี)  

                           (มูลคา่: ล้านบาท)                                                                                                                                                                       

รายการ 

จากต่างประเทศ จากในประเทศ 

ประเทศ 
ใหม ่ ใหม ่

จ านวน มูลค่า1) จ านวน มูลค่า1) 

Computers      

Notebooks      

Servers      

Smartphones      

Tablets      

อื่นๆ      

รวมมลูค่า      

รวมมลูค่าฮาร์ดแวร์ทั้งสิ้น  

 หมายเหตุ 1) มูลค่าฮารด์แวร์เปน็มูลค่ารวมตามราคา ซ.ีไอ.เอฟ. กรณีน าเขา้หรือราคาตามที่ซื้อจากในประเทศ 

 

5.7 รายละเอียดซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนา เช่น System Software, Application Software, Open Source ฯลฯ          

(ซื้อหรือเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี)                                                                                              (มูลคา่: ล้านบาท)                                                                                                                                                                       

รายการ ประเภทซอฟต์แวร ์ มูลค่า1) 

   

   

   

   

   

   

รวมมลูค่าซอฟต์แวร์ทั้งสิ้น   

หมายเหตุ 1) มูลคา่ซอฟต์แวร์ เปน็มูลค่ารวมตามราคา ซ.ีไอ.เอฟ. กรณีน าเขา้หรือราคาตามที่ซื้อจากในประเทศ 
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6. การจ้างงาน 

6.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและบุคลากรหลักของโครงการ เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ขอบเขตของงานท่ี
จะรับผิดชอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6.2 บุคลากรของท้ังบริษัท โดยเปรียบการจ้างงานของโครงการทีม่ีอยูเ่ดิมและทีจ่ะขอรับการส่งเสรมิใหม ่

ต าแหน่ง 
 โครงการที่มีอยู่เดิม - ถ้าม ี(คน) โครงการที่จะขอรับการส่งเสริมใหม่ (คน) 

 สัญชาติ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปลี่าสุด สัญชาติ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
- บุคลากรดา้นพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

  
 ปี พ.ศ. 
............ 

ปี พ.ศ. 
...........  

 ปี พ.ศ. 
............ 

 ปี พ.ศ. 
............ 

ปี พ.ศ. 
............ 

ปี พ.ศ. 
............ 

 Project Managers ไทย         

 ต่างชาติ         

 System Analysts ไทย             

 ต่างชาติ         

 Developers/Programmers ไทย             

 ต่างชาติ         

 Designers ไทย         

 ต่างชาติ         

 Testers ไทย         

 ต่างชาติ         

 อื่นๆ ด้านพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไทย         

ต่างชาติ         

- บุคลากรดา้นบริหารและอื่นๆ ไทย         

 ต่างชาติ             

 
รวมคน 
ไทย     

    

 
รวมคน 
ต่างขาต ิ     

    

 
รวม
ทั้งสิ้น         

    

 

6.3 แผนการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บุคลากรไทย (ระบุหัวข้อท่ีจะฝึกอบรม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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6.4 รายละเอียดเงินเดือนบุคลากรของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมในกจิการซอฟต์แวร์ เฉพาะด้านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรณกีิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรดข้ามไปข้อ 7.) 
   ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
 

สัญชาติ 
 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือนเฉลี่ย
(บาท/ปี/คน) 

เงินเดือนรวม
(บาท/ปี) 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือนเฉลี่ย
(บาท/ปี/คน) 

เงินเดือนรวม
(บาท/ปี) 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือนเฉลี่ย
(บาท/ปี/คน) 

เงินเดือนรวม
(บาท/ปี) 

1 Project Managers ไทย                   
  

 
ต่างชาติ                   

    รวม                   
2 System Analysts ไทย                   
   ต่างชาติ                   

    รวม                   
3  Developers/ ไทย                   
 Programmers ต่างชาติ          

  
 

รวม                   
4 Designers ไทย          
  ต่างชาติ          

  รวม          
5 Testers ไทย          
  ต่างชาติ          

  รวม          

6 
อื่นๆ ในด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย                   

    ต่างชาติ                   

  
 

รวม                   

  
รวมคน
ไทย          

  
รวมคน
ต่างชาติ          

  รวมทั้งสิ้น   1)   1)   1) 

หมายเหตุ 1) เงินเดือนของบุคลการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี 
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7. ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการที่ขอรับการส่งเสริม ส าหรับ 3 ปีแรกที่ด าเนินการ   (มูลค่า:ล้านบาท) 

 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
 

รายได้     

 ในประเทศ    

 ต่างประเทศ    
รวมรายได้ทั้งสิน้    

หักค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะรายการที่มี)    

 เงินเดือนบุคลากรเฉพาะด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 ไทย    

 ต่างชาติ    

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรอื่นๆ             
(ท่ีไม่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

   

 ไทย    

 ต่างชาติ    

 ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์    

 ค่าเสื่อมราคาของทรัพยส์ิน    

 อาคาร    

 เครื่องจักร (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)    

 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม    

 ในประเทศ    

 ต่างประเทศ    

 ค่าวิชาการและค่าสิทธิอื่นๆ    
 ในประเทศ    

 ต่างประเทศ    

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม             

 ค่าใช้จ่ายเพื่อท าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลย ี         

   

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                              
รวมค่าใช้จา่ยท้ังสิน้    

ก าไร (ขาดทุน)    
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8. แผนการด าเนินงาน 

อาคารสถานประกอบการ  

 จะเริ่มซื้อ/สร้าง/ปรับปรุง/เช่าอาคารสถานประกอบการ เดือน............................................. ปี พ.ศ. .................................... 

 ใช้อาคารสถานประกอบการรว่มกับโครงการเดิม 

เคร่ืองจักร จะเริ่มซื้อเครื่องจักรในประเทศ/น าเข้าจากต่างประเทศ เดือน............................................. ปี พ.ศ. .................................... 

การบริการ จะเริ่มพัฒนา เดือน............................................. ปี พ.ศ. .................................... 
9. ประโยชน์ของโครงการ (ถ้ามี และกรณีข้อมลูมากกว่าน้ี โปรดจัดท าเป็นเอกสารแนบ) 

9.1 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

 มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้แก่.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

 มีการวิจัยและพัฒนา/ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลติใหม่ ได้แก่...........................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................... 

 มีการใช้เทคโนโลยีใหม/่ที่ทันสมยั ได้แก่............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 

 มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 

 มีความร่วมมือกับสถาบันวิจยั/สถาบันการศึกษา ได้แก.่.............................ประเทศ..........................ในด้าน...................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

 อื่นๆ ................................................................................................................................................................................................... 
9.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 มีแผนการฝึกอบรมในด้าน.................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................... 
10. โปรดกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบเพ่ือประกอบการพิจารณา 
11. โปรดระบุวันที่ประสงค์จะมาชี้แจงโครงการกับส านักงาน   

ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
1)

 

วันท่ี……………………………………………..เวลา…………………………………………. หรือ 
วันท่ี……………………………………………..เวลา…………………………………………. หรือ 
วันท่ี………………………………………….….เวลา………………………………………..… 

หมายเหตุ 1)  โปรดยืนยันการนดัหมายช้ีแจงรายละเอยีดโครงการ ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันยื่นค าขอ และหากไม่สามารถมาช้ีแจงภายใน
ก าหนด ขอให้ช้ีแจงเหตุผล 

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความที่ให้ไวข้้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นประมาณการที่ดีที่สดุในความเห็นของข้าพเจ้า 
 

(ลงช่ือ)………………………………………….. ตัวแทน                 (ลงช่ือ)………………………………………….. ผู้ขอ 

       (………………………………………….)                                (…………………………………………..) 

                              วันท่ี………………………………… 
หมายเหตุ  - กรณีบริษัทจัดตั้งแล้วต้องลงชื่อผูกพันและประทับตราส าคัญของบริษัทให้ถูกต้องตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ 

- กรณีรับจ้างผลิตหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ เมื่อได้รับอนุมัติการส่งเสริมแล้ว หากเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ให้น าบัตรส่งเสริมไปยื่นขอ

หนังสือรับรองประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 


