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กิจกรรมที�ขอดาํเนินการในอุทยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย (อวท.)  Activities to be carried out in Thailand Science Park (TSP) 
 

����    ส่งเสริมคณุภาพชีวิต : กจิกรรมสง่เสรมิคุณภาพชวีติใน อวท. เช่น รา้นคา้ รา้นอาหาร สถานออกกําลงักาย เป็นตน้ 
Quality of Life : Quality of life service e.g. retail shop, restaurant, fitness center etc. 

 
 

 

ส่วนที� 1. ขอ้มลูทั �วไป  Part 1 : General Information 
 

1.1  ขอ้มลูบริษทั  Company Information 
ชื�อบริษทั :  

Company Name :  

ที�อยู่  Address :  
 
โทรศพัท ์ Telephone No. :  โทรสาร  Facsimile No. :  
เวบ็ไซต ์ Website :  
 

ผู้บริหาร   
Executive 

อีเมล ์  
E-mail Address 

เบอรติ์ดต่อ   
Contact No. 

1.     
2.     
3.     

ผู้ประสานติดต่อ  Contact Person : 
ตาํแหน่ง  Position : 
เบอรติ์ดต่อ  Contact No. : 
อีเมล ์ E-mail Address :  
ลกัษณะธรุกิจ  Business Profile :  
 
 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกั  Products and Core Services  
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1.2  การจดทะเบียนบริษทั  Company Certification 
���� จดทะเบียนบริษทัแล้ว  Already certified incorporation 
���� ยงัไมไ่ด้จดทะเบียนบริษทั/อยู่ระหว่างการจดทะเบียนบริษทั  Incorporation not certified or in the certification process 

 

กรุณาระบุวนัที8คาดว่าจะจดทะเบยีนบรษิทั 
Please indicate the expected date to certify incorporation. 

 
 

กรุณาระบุทุนจดทะเบยีน (ประมาณการ : ลา้นบาท) 
Please indicate the expected authorized capital (estimate : million Baht). 

 

วนัเริ�มดาํเนินธรุกิจ  Date of Incorporation :   

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)  Authorized Capital (million Baht) :   
สดัส่วนผู้ถือหุ้น (รอ้ยละ)  
Shareholder (percentage) 

ไทย  
Thai 

ต่างชาติ 
Foreign 

 

หมายเหต ุ โปรดแนบเอกสารสาํคญั ดงันีB   
Remark : Please enclose the following documents with this application : 
 

� สาํเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ(กรณีจดัตั Bงบรษิทัใหม)่  A copy of Memorandum of Association (In case of newly established company)  
� สาํเนาหนงัสอืรบัรอง A copy of Incorporation Certificate 
� สาํเนาบญัชรีายชื8อผูถ้อืหุน้  A copy of List of Shareholders 
� สาํเนาบตัรประชาชน หรอื สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณบุีคคลธรรมดา)  A copy of ID Card or Passport (In case of being individual) 
� สาํเนางบการเงนิ  A copy of Financial Statement 
� สาํเนา ภพ.20  A copy of VAT Certificate (phor por 20) 

 
 

ส่วนที� 2. แผนการดาํเนินธรุกิจใน อวท.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที� 3. สิทธิพิเศษที�มอบให้ประชาคม อวท. 
 

 
 
 

 

ส่วนที� 4. การบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม 
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4.1 วตัถดิุบหลกัที�ใช้  Raw Material  
 
 
 
 

 

รายการ 
List 

มลพิษ 
Pollution 

วิธีการควบคมุ/จดัเกบ็ 
How to Control 

สารเคม/ีวตัถทุางชีวภาพ 
Chemical Reagent/ 

Bio Material 

���� ไวไฟ Flammable  
���� กดักร่อน Corrosive   
���� เป็นพษิ  Poisonous  
���� ความอนัตรายทางชวีภาพ  Biologically Hazardous  
���� อื8นๆ (โปรดระบุ)  Others (Please specify.)  

กา๊ซ 
Gas 

���� ก๊าซหุงต้ม  LPG  
���� อื8นๆ (โปรดระบุ)  Others (Please specify.)  

ของเสีย 
Waste 

���� นํBาเสยี Polluted Water  
���� อากาศเสยี  Polluted Air  
���� กลิ8น  Odor  
���� ฝุ่น  Dust  
���� ขยะทั 8วไป  Garbage  
���� ขยะตดิเชืBอ/ขยะอนัตราย Infectious Waste/Hazardous Waste  
���� อื8นๆ (โปรดระบุ)  Others (Please specify.)  

 

4.2 การใช้ไฟฟ้า  Power Consumption 
����   ไมม่ีเครื�องมือ/อุปกรณ์ที�ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส  Without 3 phase – instrument/equipment 
����   มีเครื�องมือ/อุปกรณ์ที�ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส  With 3 phase – instrument/equipment 

ประมาณการการใช้ไฟฟ้าต่อเดอืน Estimated power usage per month  หน่วย Unit  
 

4.3 การใช้นํ�า  Water Consumption 
����   ไมไ่ด้ใช้นํ�าในการทดลอง/ปฏิบติังาน  No use of water in working process 
����   ใช้นํ�าในการทดลอง/ปฏิบติังาน  Use of water in working process 

ประมาณการปรมิาณการใชนํ้Bาต่อเดอืน Estimated water usage per month ลูกบาศก์เมตร  m2 
 

 

ส่วนที� 5. ข้อมลูเพิ�มเติมที�เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา   
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   (โปรดแนบเอกสาร หากมขีอ้มลูเพิ 2มเตมิ Please attach additional document(s) if necessary.) 

 
 
 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมูลข้างต้นถกูต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และรบัทราบความล่าช้าในการคดัเลือกและประเมินการเช่าพื�นที�ใน
อุทยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทยที�จะเกิดขึ�น หากข้อมูลบริษทัที�ได้รบัมีความผิดพลาด และ/หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ I hereby certify that the 
information that I have provided to Thailand Science Park is correct and I acknowledge that any false information given may result in 
delay in evaluation process. 

 

ข้อมูลโดย  Data given by   

 (                                                                         ) 

ตาํแหน่ง  Position  

วนัที�  Date  

 

 
ตราประทบัของบรษิทั 

Company Seal 
 


