แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องสาหรับคาขอที่ขออนุญาตกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
งานขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รบั มอบอานาจ..................................................................................................... * โปรดนาเอกสารนี้และใบรับคาขอแนบมาพร้อม
โทรศัพท์................................................................E-mail..................................................................... การแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป
รายงานเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคาขอรับการส่งเสริม
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ทุกโครงการ
1 แบบคาขอรับการส่งเสริม จานวน 2 ชุด

ผลการตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วน

เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม















































- คาขอทั่วไป (F PA PP 01) สาหรับประเภทกิจการทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุให้ใช้คาขอบริการ/ซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ
- คาขอบริการ (F PA PP 03) สาหรับประเภทกิจการ 3.9, 5.6, 7.1 เฉพาะ7.1.3 - 7.1.5, 7.2 - 7.11, 7.13 - 7.16 และ 7.19 - 7.23
- คาขอซอฟต์แวร์ (F PA PP 04) สาหรับประเภทกิจการ 5.7 และ 5.8

- คาขอ SME (F PA PP 29) สาหรับประเภทกิจการตามนโยบาย SME
 กรณียื่นคาขอในนามบุคคลธรรมดา

2 - สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
 กรณียื่นคาขอในนามนิติบุคคล
3 - สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
4 - สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด (บอจ.5) หรือรายงานการกระจายการถือหุ้น
5 - สาเนางบการเงินปีล่าสุด (ถ้ามี)
 กรณีมีการมอบอานาจ
6 - หนังสือมอบอานาจที่ติดอากรแสตมป์แล้ว
7 - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ บั มอบอานาจ
 กรณีลงทุนมากกว่า 750 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
8 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 กรณีประเภทกิจการมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (ประเภท 1.5.2, 1.6, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 2.2, 2.7, 2.8,
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 3.1 (เฉพาะที่มีขั้นตอนการฟอกย้อม), 4.2, 4.3, 4.9, 5.2.5 (เฉพาะที่ผลิตแบตเตอรี่หรือ
ถ่านไฟฉาย), 5.4.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 7.1.1, 7.17 และ 7.18)

9 แบบประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (F PA PP 15)
 กรณีขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
10 แบบประกอบคาขอรับการส่งเสริม
- เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (F PA PP 37)
- ประหยัดพลังงาน-ใช้พลังงานทดแทน-ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (F PA PP 28)
- ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (F PA PP 30)
- ......................................................................................................................................................................................................................

 กรณีขอรับการส่งเสริมในประเภท 7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
11 แบบประกอบคาขอรับการส่งเสริม ประเภท 7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (F PA PP 19)
 กรณีมีเอกสารแนบตามประเภทกิจการ และ/หรือตามที่ระบุในแบบคาขอฯและ/หรือแบบประกอบคาขอฯ
12 - ................................................................................................................................................................
13 - ................................................................................................................................................................
14 - ................................................................................................................................................................

หมายเหตุ: - แบบคาขอฯ และ/หรือแบบประกอบฯ ต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงนามโดยผู้มีอานาจและ/หรือประทับตรา ตามหนังสือ
รับรองของกระทรวงพาณิชย์/หนังสือมอบอานาจ จึงจะถือว่าเอกสารนั้นครบถ้วน
- เอกสารหลักฐานที่ยื่นต้องมีการลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจและ/หรือประทับตรา (เฉพาะหน้าแรกกรณีเอกสารมีหลายหน้า) ตามหนังสือ
รับรองของกระทรวงพาณิชย์/หนังสือมอบอานาจ จึงจะถือว่าเอกสารนั้นครบถ้วน
สกท.
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สาหรับเจ้าหน้าที่ ออกใบรับคาขอเลขที่ ....................................
สาหรับผู้ยื่นคาขอฯ

ระบบสารบรรณ อานาจ  ผู้บริหาร (40 วันทาการ)
 คณะทางาน (40 วันทาการ)  คณะอนุกรรมการ (60 วันทาการ)
 คณะกรรมการ (90 วันทาการ)  ......................... (......วันทาการ)

(ให้ผู้ยื่นคาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึกข้อบกพร่อง)
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)

ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)

ลงชื่อ.......................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)

 รับคาขอ และเอกสารครบถ้วน
 รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เนื่องจาก เอกสารไม่ครบถ้วน พบว่ามี
ข้อบกพร่อง ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน
ทาการ นับแต่ วันถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อ โดยสานักงานจะยกเลิก
และส่งคืนเอกสาร ต่อไป
ทั้งนี้ขั้นตอนการดาเนินการตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว

(...............................................................)
วันที่...........................................................
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่
ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อ โดยสานักงานจะยกเลิกและ
ส่งคืนเอกสาร ต่อไป
ทั้งนี้ขั้นตอนการดาเนินการตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น......................................................

ลงชื่อ.......................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(.............................................................)
วันที่..........................................................

วันที่.......................................................
ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา....................................................

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง ไว้จานวน....................
รายการตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่อง
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/
ผู้รับมอบอานาจ)

วันที่.......................................................
 ตรวจสอบแล้วมีการดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง................................................................
วันที่.................................................................

(.........................................................)
วันที่.....................................................
รับคืนคาขอ
ลงชื่อ....................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(............................................................)
วันที่........................................................

 ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
 การแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่ครบถ้วน
..................................................................................................
............................................................................................................
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และ
สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย (เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น) หรือ
จะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ โดยยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง...............................................................
วันที่...............................................................
สกท.
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