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ใบสมคัร 
Application Form 
โครงการใบไม้เขีย 

 
1. ข้อมูลเก่ียวกบัสถานประกอบการท่ีสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ (INFORMATION) 
 

1.1 ชื่อสถานประกอบการ       (ไทย / Thai) 
             ชื่อโรงแรม_______________________________________________(ไทย / Thai) 

1.2 ใบอนุญาตประกอบการโรงแรมเลขที่   วนัทีห่มดอายุ    
1.3 ทะเบยีนการคา้เลขที่    เลขทีภ่าษมีลูค่าเพิม่     
1.4 ทีต่ัง้สถานทีป่ระกอบการ Location  

เลขที ่  ถนน   แขวง / ต าบล     
เขต / อ าเภอ   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    
โทรศพัท์    โทรสาร       
E-mail     Web Site     

1.5 สถานทีต่ดิต่อทางไปรษณีย ์Mailing Address  
   เหมอืนทีอ่ยู่ขา้งบน  ไม่เหมอืน คอื  

เลขที ่  ถนน   แขวง / ต าบล     
เขต / อ าเภอ   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    

 โทรศพัท์    โทรสาร      
 Telephone    Telefax 

E-mail     Web Site     
 
1.6 ประเภทของสถานประกอบการ Type of Business 

❑ โรงแรมในเขตเทศบาล / สุขาภบิาล Hotel in Municipal Area 
❑ โรงแรมนอกเขตเทศบาล / สุขาภบิาล Hotel Outside Municipal Area 
❑ รสีอรท์ Resort 
❑ อื่นๆ ระบุ Others         

 
1.7 ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ.   เปิดด าเนินการทางธุรกจิเมื่อปี พ.ศ.   
 
1.8 นบัตัง้แต่เปิดและไดร้บัอนุญาตด าเนินการทางธุรกจิ ได้ 

❑ เคยหยุดกจิการ / Ever ceases the operations 
❑ ไม่เคยหยุดกจิการ / Never ceased the operations 
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 กรณีทีเ่คยหยุดกจิการ  หยุดกจิการ   ครัง้ 
 1.8.1 ครัง้ที ่1 เมื่อ   เนื่องจาก      
 1.8.2 ครัง้ที ่2 เมื่อ   เนื่องจาก      
 1.8.3 ครัง้ที ่3 เมื่อ   เนื่องจาก      

1.9 นบัแต่เปิดด าเนินการทางธุรกจิ  
❑ เคยเปลีย่นชื่อสถานประกอบการ / Yes 
❑ ไม่เคยเปลีย่นชื่อสถานประกอบการ / No 

 กรณีทีเ่คยเปลีย่นชื่อสถานประกอบการ / If yes, 
 1.9.1 ชื่อแรก        (ไทย / Thai) 
 ระหว่างปี พ.ศ. ถงึ  
 1.9.2 ชื่อทีส่อง       (ไทย / Thai) 
 ระหว่างปี พ.ศ. ถงึ  
 1.9.3 ชื่อทีส่าม       (ไทย / Thai) 
 ระหว่างปี พ.ศ. ถงึ  

 
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ (BASIC DETAIL OF BUSINESS) 

 
2.1 เนื้อทีร่วมของสถานประกอบการ  ไร ่  งาน  ตารางวา 
2.2 เนื้อทีม่เีอกสารถอืครอง เป็นโฉนด  ฉบบั 
 1. เลขที ่ No.   ระวาง Size      
 2. เลขที ่ No.   ระวาง Size      
 3. เลขที ่ No.   ระวาง Size      

 เอกสารถอืครอง / แสดงสทิธกิารใชป้ระโยชน์อื่นๆ ทีไ่ม่ใช่โฉนด   ฉบบั 
 ระบุประเภทของเอกสาร 1. จ านวน ฉบบั 
 2. จ านวน ฉบบั 
 3. จ านวน ฉบบั 
2.3 เนื้อทีท่ีใ่ชด้ าเนินธุรกจิในปัจจุบนั  ไร ่  งาน  ตารางวา 
2.4 เนื้อทีท่ีม่สี ิง่ปลูกสรา้งและใชบ้รกิารทางธุรกจิ ไร ่ งาน ตารางวา 
2.5 เนื้อทีเ่พาะปลูกพชืพรรณและสวนหย่อม ไร ่ งาน ตารางวา 
2.6 เนื้อทีจ่อดรถและเสน้ทางเดนิรถ ไร ่ งาน  ตารางวา 
2.7 เนื้อทีร่กรา้งว่างเปล่า / เนื้อทีท่ีไ่ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ไร ่ งาน ตารางวา 
2.8 พืน้ทีต่ดิต่อใกลเ้คยีง Nearby Areas 

❑ สวนสาธารณะ / ทีส่าธารณประโยชน์ ทศิ      
❑ ป่าสงวน / ป่าชายเลน   ทศิ      
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❑ ชายหาด / แม่น ้า / ล าธารสาธารณะ ทศิ      
❑ วดั / โรงเรยีน / สถานทีร่าชการ  ทศิ      
❑ อุทยานแห่งชาต ิ/ เขตรกัษาพนัธส์ตัวป่์า / เขตอนุรกัษ์อื่นๆ ทศิ     
❑ ถนน 1. ชื่อ    ทศิ      

2. ชื่อ    ทศิ      
3. ชื่อ    ทศิ      

2.9 จ านวนหอ้งพกัรวม หอ้ง จ านวนหอ้งจดัเลี้ยง รวม หอ้ง ตารางเมตร 
 จ านวนภตัตาคาร และบาร ์/ ไนทค์ลบั รวม หอ้ง  ตารางเมตร 
2.10 สระว่ายน ้า สระ รวม ตารางเมตร 

2.10.1 สระว่ายน ้าภายในอาคาร สระ    ตารางเมตร 
2.10.2 สระว่ายน ้าภายนอกอาคาร สระ    ตารางเมตร 

2.11 อาคารบรกิาร หลงั อาคารใชส้อยทีไ่ม่ใชบ้รกิาร  หลงั 
 2.11.1 อาคารบรกิารหลงัที ่1  สงู ชัน้ จ านวนหอ้งพกั หอ้ง 
  อาคารบรกิารหลงัที ่2  สงู ชัน้ จ านวนหอ้งพกั หอ้ง 
  อาคารบรกิารหลงัที ่3  สงู ชัน้ จ านวนหอ้งพกั หอ้ง 
 2.11.2 อาคารบรกิารทีไ่ม่มหีอ้งพกั หลงั / อาคาร 
 หลงัที ่1 สงู  ชัน้  พืน้ทีใ่ชส้อย   ตารางเมตร 
 หลงัที ่2 สงู  ชัน้  พืน้ทีใ่ชส้อย   ตารางเมตร 
 หลงัที ่3 สงู  ชัน้  พืน้ทีใ่ชส้อย   ตารางเมตร 
 2.11.3 อาคารจอดรถ หลงั / อาคาร 
 หลงัที ่1 สงู  ชัน้  พืน้ทีใ่ชส้อย   ตารางเมตร 
 หลงัที ่2 สงู  ชัน้  พืน้ทีใ่ชส้อย   ตารางเมตร 
2.12 เนื้อทีเ่ช่าของสถานประกอบการ 
 2.12.1 แปลงที ่1 ไร ่  งาน   ตารางวา 
 2.12.2 แปลงที ่2  ไร ่  งาน   ตารางวา 
 2.12.3 แปลงที ่3 ไร ่  งาน   ตารางวา 

 
3. บุคลากรของสถานประกอบการ (PERSONNEL) 

3.1 บุคลากรรวม จ านวน  คน 
3.2 บุคลากรท างานเตม็เวลา  คน ท างานช่วงเวลา / ไม่เตม็เวลา คน 
3.3 บุคลากรทีม่อีายุการท างานน้อยกว่า 5 ปี คน 
 บุคลากรทีม่อีายุการท างานน้อยกว่า 10 ปี คน 
3.4 บุคลากร ชาย คน หญงิ คน 
3.5 จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัสวสัดกิารทีพ่กัอาศยัรวม คน 
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 (ไม่นบัสมาชกิในครอบครวัทีร่่วมอาศยั) 
3.6 ระดบัการศกึษา สงูกว่าปรญิญาตร ี คน ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า คน 

 ต ่ากว่าปรญิญาแต่สงูกว่ามธัยมศกึษาปีที ่6 คน ต ่ากว่ามธัยมศกึษาปีที ่6 คน 
3.7 บุคลากรชาวต่างประเทศ คน 
 1. ประเทศ จ านวน คน 
 2. ประเทศ จ านวน คน 
 3. ประเทศ จ านวน คน 
3.8 ชื่อผูจ้ดัการทัว่ไป อายุ ปี 
 ประสบการณ์ในธุรกจิบรกิาร ปี ปฏบิตังิานในสถานประกอบการ ปี 
 ตัง้แต่ปี พ.ศ.  

❑ ม ี/ Yes 
❑ ไม่ม ี/ No 
กรณีทีม่ ี จ านวน คน 
คนที ่1 รางวลั จาก เมื่อ  
คนที ่2 รางวลั จาก เมื่อ  

 
4. รางวลั สมาชิกภาพ และองคก์รท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 สถานประกอบการเคยได้รับรางวัล ค าเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรใดๆ ในฐานะสถาน
ประกอบการชัน้ด ีจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกองคก์ร (บรษิทั)  หรอืไม่ 
❑ เคย / Yes 
❑ ไม่เคย / No 
กรณีทีเ่คย รวม   ครัง้ 
1. รางวลั    จาก   เมื่อ    
2. รางวลั    จาก   เมื่อ    
3. รางวลั    จาก   เมื่อ    

4.2 สถานประกอบการเป็นสมาชิกสมาคม สถาบัน หรอืองค์กรใดๆ ที่มีภาระผูกพนัในการรบั
บรกิาร  หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมกบัองคก์รหรอืไม่ 
❑ เป็น / Yes 
❑ ไม่เป็น / No 
กรณีทีเ่ป็น    องคก์ร 
1. สมาชกิ    ตัง้แต่   ถงึ    
2. สมาชกิ    ตัง้แต่   ถงึ    
3. สมาชกิ    ตัง้แต่   ถงึ    

 4.2.1 สงักดักลุ่ม หรอืชมรมธุรกจิทอ้งถิน่ และระดบัประเทศ หรอืไม่ 
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❑ เป็น / Yes 
❑ ไม่เป็น / No 
กรณีทีเ่ป็น เป็น      กลุ่ม / ชมรม 
1. สงักดั ตัง้แต่ ถงึ   
2. สงักดั ตัง้แต่ ถงึ   

 

5. เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง (SUPPORTING DOCUMENTS) 
 
❑ ส าเนาใบอนุญาตเปิดโรงแรม ชุด 
❑ ส าเนาทะเบยีนการคา้ ชุด 
❑ ภาพถ่ายสถานประกอบการพรอ้มค าอธบิาย จ านวน ชุด 
❑ ส าเนารางวลั เกยีรตบิตัร และการเชดิชเูกยีรต ิ  ชุด 
 
เอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งมกีารลงชื่อก ากบัทุกรายการ 
 

6. ข้าพเจ้า ต าแหน่ง  
 
ขอรบัรองว่า ขอ้มลูทีก่รอกในใบสมคัรน้ีเป็นความจรงิทุกประการ 
 
ประทบัตราของบรษิทั ลงชื่อ  
 ต าแหน่ง  
 

วนัที ่ เดอืน พ.ศ.  
 
 

        ผูป้ระสานงานโครงการ 
ชื่อ...................................................... 
ต าแหน่ง............................................. 
เบอรโ์ทร............................................. 
เบอรแ์ฟกซ.์........................................ 
อเีมลล.์............................................... 
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