
ระเบียบสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ฉบับที ่    1         /  2543

เรือ่ง  กํ าหนดเวลาในการปฏิบัติงานสงเสริมการลงทุน
---------------------------------------

เพื่อให การปฏิบัติงานของสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ   อันเปนการอ ํานวยความสะดวกแกผูไดรับการสงเสรมิการลงทนุ   สํ านักงาน
จึงไดก ําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานสงเสริมการลงทุน   ดังนี้

การพิจารณาคํ าขอรับการสงเสริม
1.   สํ านกังานจะพจิารณาคํ าขอรับการสงเสริมที่อยูในอ ํานาจพิจารณาของสํ านักงานและ

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการใหแลวเสร็จภายใน   60   วันทํ าการ   คํ าขอรับการสงเสริม
ที่อยู  ในอํ  านาจของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหแลวเสร็จภายใน 90 วันทํ าการ

2.  เอกสารและหลักฐานทีผู่ขอจะตองยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณา   ดังนี้
     2.1 แบบคํ าขอรับการสงเสริม  จํ านวน   2  ชุด  แลวแตกรณี   ดังนี้

2.1.1 ค ําขอรับการสงเสริม  (F PA PP 01)
2.1.2 ค ําขอรับการสงเสริมสํ าหรับโครงการโยกยายสถานประกอบการ

(F PA PP 02)
2.1.3 ค ําขอรับการสงเสริมสํ าหรับเฉพาะประเภทกิจการ

2.2 สํ าหรบัโครงการทีมี่เงินลงทนุไมรวมทีด่นิและทนุหมุนเวียนมากกวา 500 ลานบาท
ตองแนบรายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) ดวย
โดยมีรายละเอยีดตามประกาศสํ านักงานฯ  ที ่ 50/2534  ลงวันที่  1   พฤศจิกายน   2534

2.3 ขอมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมสํ าหรับกิจการแตละประเภท    ซ่ึงสํ านักงาน
จะแจงใหทราบเปนกรณีไป

3. ใหยืน่ค ําขอรับการสงเสริมที่ฝายสารบรรณ  สํ านักงานเลขานุการกรม  สํ านักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน   หรือ ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค    หรือ สํ านักงานที่ปรึกษาฝาย
เศรษฐกจิดานการลงทนุในตางประเทศ

4. หากผูขอรบัการสงเสริมตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ    ขอใหติดตอโดยตรงที่กอง
สงเสริมการลงทุน    สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   ในเวลาราชการ
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การแจงมติอนุมัติหรือไมอนุมัติการสงเสริม
 1.  สํ านกังานจะด ําเนินการแจงมตอินุมัติหรอืไมอนุมัติใหแลวเสรจ็ภายใน   15  วันทํ าการ
นบัแตวันทีผู่พจิารณารับรองมติ

2.  หากผูขอรบัการสงเสริมตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ    ขอใหติดตอโดยตรงที่กอง
สงเสริมการลงทุน    สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   ในเวลาราชการ

การพิจารณาขยายเวลาตอบรับมติการใหการสงเสริม
และขยายเวลาสงเอกสารประกอบการออกบัตรสงเสริม

1. สํ านักงานจะพิจารณาการขยายเวลาตอบรับมติการใหการสงเสริมและการขยายเวลา
สงเอกสารประกอบการออกบัตรสงเสริมใหแลวเสร็จภายใน  7  วันทํ าการ  นับแตวันที่สํ านักงาน
ไดรับค ําขอ

2.  ให ยื่นคํ  าขอที่ฝ ายบัตรสงเสริม สํ านักงานเลขานุการกรม สํ านักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
             3.  หากผูขอรบัการสงเสริมตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ   ขอใหติดตอโดยตรงที่ฝาย
บตัรสงเสริม    สํ านักงานเลขานุการกรม     สํ านกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในเวลาราชการ

การออกบัตรสงเสริม
1.  สํ านกังานจะด ําเนินการออกบัตรสงเสริมใหแลวเสร็จภายใน  10  วันทํ าการ  นับแตวันที่

สํ านกังานไดรับหนังสือตอบรับมติการใหการสงเสริม   และหลักฐานประกอบการพจิารณา
ครบถวน

2.  เอกสารและหลักฐานทีต่องยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณา   ดังนี้
2.1 แบบประกอบการขอรับบัตรสงเสริม  (F OS CT 21)
2.2 หนังสือบริคณหสนธิ
2.3 หนงัสือบริคณหสนธิเพิ่มทุนจดทะเบียน  (กรณีทีมี่การเพิม่ทุน)
2.4 หนังสือสํ าคัญแสดงการจดทะเบียน
2.5 หนังสือรับรองของสํ านกังานทะเบียนหุนสวนบรษิทั
2.6 บญัชรีายชือ่ผูถอืหุนและสัญชาติทีสํ่ านกังานทะเบียนหุนสวนรับรอง
2.7 หลกัฐานการน ําเงินตางประเทศเขามา  (ถามี)
2.8 สัญญารวมทนุ  สัญญาการใชสิทธิและบริการ  สัญญาการใหความชวยเหลือตางๆ (ถามี)
2.9 แบบกรอกรายการความตองการของสาธารณูปโภค

3. ใหผูขอรบัการสงเสริมยืน่เอกสารและหลักฐานทีฝ่ายบตัรสงเสริม สํ านักงานเลขานุการ
กรม  สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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4. หากผูขอรบัการสงเสริมตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ ขอใหติดตอโดยตรงที่ฝาย
บตัรสงเสรมิ   สํ านกังานเลขานุการกรม   สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   ในเวลาราชการ

การพิจารณาแกไขโครงการ
1. ก ําหนดระยะเวลาในการพิจารณาค ําขอแกไขโครงการ
1.1 การขอแกไขรายการตอไปนี ้  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  5  วันทํ าการ
1.1.1 การขอเปลี่ยนที่ตั้งโรงงาน
1.1.2 การขอลดก ําลังการผลิต
1.1.3 การขอเปลีย่นแปลงสิทธิและประโยชน  มาตรา 29 เปนมาตรา 28
1.1.4 การขอแกไขทุนจดทะเบียน
1.1.5 การขอแกไขอัตราสวนผูถือหุน

1.2 การขอแกไขรายการตอไปนี ้  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  15  วันทํ าการ
1.2.1 การขอจํ าหนายผลพลอยไดและสินคากึ่งสํ าเร็จรูป
1.2.2 การแกไขเง่ือนไขเกีย่วกบัส่ิงแวดลอม
1.2.3 การขอยกเลิกชนิดผลิตภัณฑ
1.2.4 การขอจํ าหนายชิน้สวนทีซ้ื่อมาจากผูอืน่

1.3 การขอแกไขรายการตอไปนี ้   สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  30  วันทํ าการ
1.3.1 การขอสิทธิและประโยชนเพิม่เตมิ
1.3.2 การขอเพิ่มกํ าลังผลิต
1.3.3 การขอแกไขชนดิผลติภัณฑ
1.3.4 การแกไขกรรมวิธีการผลิต
1.3.5 การแกไขเง่ือนไขสงออก
1.3.6 การแกไขเง่ือนไขการใชชิน้สวนภายในประเทศ
1.3.7 การขอโอนกิจการและขอรบัโอนกจิการจากผูไดรับการสงเสรมิ
1.3.8 การขอยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร  เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม

2. เอกสารทีผู่ขอจะตองยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณา  แลวแตกรณี  ดังนี้
2.1 แบบขอมูลประกอบการขอแกไขโครงการ (F PA PC 01)
2.2 แบบค ําขออนุญาตเปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงาน  (F PA PC 03)
2.3 แบบค ําขออนญุาตเปลีย่นแปลงสิทธิและประโยชนมาตรา  29  เปนมาตรา  28

(F PA PC 04)
2.4 แบบค ําขออนุญาตแกไขอัตราสวนผูถือหุน  (F PA PC 02)
2.5 แบบขอมูลประกอบการขอยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม

(F PA PC 06)
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3. ใหยื่นแบบค ําขอแกไขโครงการที่กองสงเสริมการลงทุน   สํ านักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน   หรือ ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

4. หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ  ขอให ติดตอโดยตรงที่กองสงเสริมการ
ลงทนุ  สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ในเวลาราชการ

การพจิารณาขยายเวลาการปฏิบัติตามเงือ่นไขเร่ิมงานและเปดดํ าเนินการ
1 . สํ านกังานจะพจิารณาการขอขยายเวลาการปฏิบตัติามเง่ือนไขเริม่งานและเปดด ําเนินการ

ใหแลวเสรจ็ภายใน  36  วันทํ าการ       นบัแตวันทีสํ่ านกังานไดรับค ําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการพจิารณาครบถวน

2.  เอกสารและหลักฐานทีผู่ขอจะตองยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณา   ดังนี้
2.1  กรณีการขยายเวลาเริ่มงาน

2.1.1 หลกัฐานการเปนเจาของที่ดิน  หรือการปรับพื้นที่
2.1.2 หลกัฐานการออกแบบกอสราง
2.1.3 สัญญาการกอสราง
2.1.4 หลกัฐานการติดตอ   หรือการส่ังซ้ือเครื่องจักร

      2.2  กรณีการขยายเวลาเปดด ําเนินการ
           2.2.1 หลักฐานแสดงความคืบหนาของการด ําเนินการสรางอาคารโรงงานหรือ   

น ําเขาเครื่องจักร
2.2.2 หลักฐานแสดงการมีรายไดครั้งแรก (ถามี)

3.  ใหยืน่ค ําขอที่กองสงเสริมการลงทุน   สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
4.  หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม   ขอใหติดตอโดยตรงที่กองสงเสริมการลงทุน

สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ในเวลาราชการ

การพิจารณาอนุญาตเปดดํ าเนินการ
1. สํ านกังานจะพจิารณาการขออนญุาตเปดดํ าเนินการใหแลวเสรจ็ภายใน  45  วันทํ าการ

นับแต  วันที่ สํ านักงานได รับคํ  าขอพร อมด วยเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา
ครบถวน

2.   เอกสารและหลักฐานทีผู่ขอจะตองยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณา   ดังนี้
2.1 แบบค ําขออนุญาตเปดดํ าเนินการ  (F PM OP 01)
2.2 สํ าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตที่เปนขอบังคับของ
กระทรวง ทบวง กรม อืน่ๆทีเ่กีย่วของออกให
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2.3 สํ าเนาบญัชรีายชือ่ผูถอืหุน (ฉบับปจจุบันและสํ านกังานทะเบียนหุนสวนประทบั
ตรารับรอง)

2.4 สํ าเนาอินวอยซฉบับแรกที่แสดงวันเริ่มมีรายไดครั้งแรก
3. ใหยืน่ค ําขอทีก่องสงเสริมการลงทุน สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
4. หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  ขอใหติดตอโดยตรงที่กองสงเสริมการลงทุน

สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   ในเวลาราชการ

   การพิจารณาขยายเวลานํ าเขาเคร่ืองจักร
1. สํ านกังานจะพจิารณาการขอขยายเวลานํ าเขาเครือ่งจักรใหแลวเสร็จภายใน  45  วันทํ าการ

นบัแตวันทีสํ่ านักงานไดรับค ําขอ    พรอมดวยเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถวน
2.  เอกสารและหลักฐานทีผู่ขอจะตองยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณา   ดังนี้

2.1 การขอขยายเวลาน ําเขาเครื่องจักรยอนหลัง
2.1.1 แบบค ําขอขยายเวลานํ าเขาเครื่องจักรยอนหลัง  (F IN EM 03)
2.1.2 สํ าเนาใบขนขาเขาเครือ่งจักรงวดที ่ 1

2.2 การขอขยายเวลานํ าเขาเครื่องจักรออกไปครั้งที ่ 1  ระยะเวลาไมเกิน  6  เดือน
2.2.1 แบบค ําขอขยายเวลานํ าเขาเครื่องจักร  (F IN EM 02)
2.2.2 สํ าเนาอินวอยซฉบบัทีแ่สดงรายไดครั้งแรกของโครงการ หรือหนังสือยืนยัน

การยังไมมีรายไดครั้งแรก
2.3 การขอขยายเวลานํ าเขาเครื่องจักรออกไปครั้งที ่  1  ระยะเวลาเกิน  6  เดือน หรือ
ครั้งที ่2   ขึ้นไป
2.3.1 แบบค ําขอขยายเวลานํ าเขาเครื่องจักร  (F IN EM 02)
2.3.2 หลักฐานการส่ังซ้ือเครื่องจักร   PURCHASE ORDER  (P/O)

      หรอืการเปด  LETTER OF CREDIT (L/C)       และการเริ่มกอสรางอาคาร
โรงงาน

2.3.3 หลกัฐานการน ําเขาเครือ่งจักรมาแลวไมนอยกวารอยละ 50  ของโครงการ
หรอืหลกัฐานการสนบัสนนุทางดานการเงินจากสถาบันการเงิน

2.3.4 สํ าเนาอินวอยซฉบับที่แสดงรายไดครั้งแรกของโครงการ หรือหนังสือยืนยัน
การยังไมมีรายไดครั้งแรก

3.  ใหยืน่ค ําขอที่กองสงเสริมการลงทุน    สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
4. หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ  ขอใหติดตอโดยตรงที่กองสงเสริมการลงทุน

สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   ในเวลาราชการ
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การพิจารณานํ าเขาเคร่ืองจักรและอุปกรณ
1. ก ําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
1 .1 การพิจารณาอนุมัติผ อนผันใหใชธนาคารคํ ้าประกันภาษีอากรเครื่องจักรและ
อปุกรณ   สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  3  วันทํ าการ

1.2 การพจิารณาอนมัุตส่ัิงปลอยเครือ่งจักรและอุปกรณ   สํ านกังานจะพจิารณาให
แลวเสร็จภายใน  7  วันทํ าการ

1 .3 การพิจารณาอนุมัติถอนการใช ธนาคารคํ ้าประกันภาษีอากรเครื่องจักรและ
อปุกรณ   สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  7  วันทํ าการ

ทัง้นี ้   นับแตวันที่สํ านักงานไดรับค ําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานประกอบการ
พจิารณาครบถวน
      2.   เอกสารและหลักฐานทีผู่ขอจะตองยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณา   ดังนี้

       2.1 การขอผอนผันการคํ้ าประกันเครื่องจักร
              2.1.1 แบบค ําขอผอนผันการคํ้ าประกันเครื่องจักร (F IN IM 02)
              2.1.2 สํ าเนาอินวอยซ จํ านวน  2 ชุด
              2.1.3 สํ าเนาแพคกิ้งลิสต   (ถามี)  จํ านวน  2 ชุด

            2.2 การขอขยายเวลาการคํ ้าประกันภาษีอากร
              2.2.1 แบบค ําขอขยายเวลาการคํ ้าประกันการช ําระอากรสํ าหรับเครื่องจักร (F IN IM 04)

 2.3   การขออนุมัติส่ังปลอยหรือถอนคํ้ าประกันเครื่องจักร
2.3.1 แบบค ําขออนุมัติยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสํ าหรับเครื่องจักร

หรอืถอนการคํ้ าประกันแทนการช ําระอากรสํ าหรับเครื่องจักร
(F IN IM 06 หรือ F IN IM 07)

          2.3.2 สํ าเนาอินวอยซ จํ านวน  2 ชุด
          2.3.3 สํ าเนาแพคกิ้งลิสต   (ถามี)  จํ านวน  2 ชุด
          2.3.4 เอกสารการชี้แจงการขอยกเวน หรือ ลดหยอนภาษีอากรสํ าหรับ

เครื่องจักร จํ านวน 1 ชุด (F IN IM 08)  (กรณีขอยกเวน/ลดหยอนอากร
ขาเขาสํ าหรับเครื่องจักร)

3.   ใหยืน่ค ําขอที่กองสงเสริมการลงทุน  สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
4.   หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ  ขอใหติดตอโดยตรงที่กองสงเสริมการ

ลงทุน   สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในเวลาราชการ
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การพิจารณาการใชเคร่ืองจักรในการอื่น
1. สํ านกังานจะพจิารณาการขออนญุาตจํ านอง   เชาซ้ือหรือท ําสัญญาเชาแบบลิสซ่ิง

จํ าหนายหรือโอนหรือบริจาคเครือ่งจักร  การน ําเครื่องจักรไปใชเพื่อการอื่นหรือใหบุคคลอื่นใช  และ
การสงเครือ่งจักรออกไปตางประเทศ  ใหแลวเสรจ็ภายใน  15  วันทํ าการ  นับตัง้แตวันทีไ่ดรับค ําขอ
พรอมดวยเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาอยางครบถวน

2.  เอกสารและหลักฐานทีผู่ขอจะตองยืน่เพือ่ประกอบการพิจารณาตามเรือ่งทีข่อ   ดังนี้
 2.1 แบบค ําขออนุญาตจํ านองเครื่องจักรที่ไดใชสิทธิตามบัตรสงเสริม (F IN MC 02)

2.2 แบบค ําขออนุญาตเชาซ้ือหรือท ําสัญญาเชาแบบลิสซ่ิง  (F IN MC 03)
2.3 แบบค ําขออนุญาตจํ าหนายหรือโอนหรือบริจาคเครื่องจักร  (F IN MC 04)

                  2.4 แบบคํ  าขออนุญาตน ําเครื่องจักร/แมพิมพที่ใชสิทธิตามบัตรสงเสริมไปใชเพื่อการ
อื่น/ใหบุคคลอื่นใช  (F IN MC 05)

2.5 แบบค ําขออนุญาตสงเครื่องจักรที่ไดใชสิทธิตามบัตรสงเสริม  ออกไปตางประเทศ
(F IN MC 06)

3. ใหยื่นค ําขอที่กองสงเสริมการลงทุน   สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
4. หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ  ขอใหติดตอโดยตรงที่กองสงเสริมการลงทุน

สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ในเวลาราชการ

การพจิารณาการใชสิทธแิละประโยชนวัตถดิุบหรือวัสดุจํ าเปน
1. ก ําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
 1.1 มาตรา  30

1.1.1 การพจิารณาอนมัุตบิญัชีรายการวัตถดุบิ  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็
ภายใน  60  วันทํ าการ

1.1.2 การพจิารณาอนมัุตสูิตรการผลติ  และ/หรือปริมาณอนุมัติสูงสุด  สํ านักงาน
จะพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน  30  วันทํ าการ

1.1.3 สรปุวัตถดุบิคงเหลือ  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  30  วันทํ าการ
1.1.4 การขอแกไขสูตรการผลิต และ/หรือ ปริมาณอนุมัติสูงสุด สํ านักงานจะ

พจิารณาใหแลวเสร็จภายใน   30  วันทํ าการ
     1.2 มาตรา  36

1.2.1 การอนุมัติสูตรการผลิต  และ/หรือ  ปริมาณสตอคสูงสุด   สํ านักงานจะ
พจิารณา  ใหแลวเสรจ็ภายใน  30  วันทํ าการ

1.2.2 การแกไขสูตรการผลิต และ/หรือ ปริมาณสตอคสูงสุด  สํ านกังานจะพจิารณา
ใหแลวเสรจ็ภายใน  30  วันทํ าการ



8

1.2.3 การอนญุาตสงวัตถดุบิกลบัคืนตางประเทศ  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็
ภายใน  10  วันทํ าการ

1.2.4 การตดับัญชวัีตถุดิบ  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  15  วันทํ าการ
1.2.5 การโอนวัตถุดิบ  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  15  วันทํ าการ
1.2.6 การตดับัญชสีวนสูญเสีย  และเรียกเกบ็ภาษีวัตถดุบิ  สํ านกังานจะพจิารณาให

แลวเสร็จภายใน  45  วันทํ าการ
2. เอกสารและหลักฐานทีจ่ะตองยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณาตามเรือ่งทีข่อ   ดังนี้

                   2.1  มาตรา  30
                          2.1.1 บญัชีรายการวัตถุดิบ
                                      (1)   แบบรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปน  3  ชุด  (F IN RM 02)
                                (2)    กรรมวิธีการผลิตและคํ าอธิบายวัตถุดิบ

(3) ภาพถายวัตถุดิบ  (ถามี)
                          2.1.2    สูตรการผลิต และ/หรือปริมาณอนุมัติสูงสุด

(1)   รายละเอยีดสูตรและปริมาณการใชแตละแบบ จํ านวน  3  ชุด
                                      (2)    บญัชแีสดงรายการและปริมาณอนุมัต ิ จํ านวน 3 ชุด ( F IN RM 07)
                                      (3)    สํ าเนาหนังสือแจงอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ  (F IN RM 03)

                        หมายเหตุ : ขอสูตรการผลิตอยางเดียวไมใช  (2)
                                           ขอปรมิาณอนมัุตสูิงสุดอยางเดยีวไมใช  (1)

                     2.1.3    สรปุวัตถดุบิคงเหลือ
(1) สํ าเนารายงานภาษีขายตามแบบกรมสรรพากร  (ภพ.30)

                            (2)   ใบสรุปจํ านวนผลติภัณฑทัง้หมด
                            (3)   รายละเอียดการใชวัตถดุบิแตละแบบ
                            (4)  ใบสรปุวัตถดุบิคงเหลือ

       2.1.4    การขอแกไขสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณสตอคสูงสุด
        (1)  รายละเอียดการขอแกไขสูตรการผลิตและ/หรือปริมาณสตอคสูงสุด

     แตละแบบจํ านวน 3 ชุด
                     (2) บญัชีขอแกไขสูตรรายการและปริมาณอนุมัติสูงสุด(รวม) จํ านวน 3  ชดุ         
                     (3)   สํ าเนาหนังสือแจงอนุมัติรายการวัตถุดิบเพิ่มเติม (ถามี)

                    หมายเหต ุ: ขอแกไขสูตรการผลิตอยางเดียวไมใช  (2)
ขอแกไขปริมาณสตอคสูงสุดอยางเดียวไมใช  (1)
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     2.2   มาตรา 36
                   2.2.1     การอนุมัติสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณอนุมัติสูงสุด

                        (1)  รายละเอียดสูตรและปริมาณการใชแตละแบบ
                        (2)  บัญชีแสดงรายการและปริมาณสตอคสูงสุด

                               (3)  ภาพผลิตภัณฑหรอืภาพพิมพเขียว (Drawing)
                               (4)  กรรมวิธีการผลิตและคํ าอธิบายวัตถุดิบ
                              หมายเหตุ : ขอสูตรการผลิตอยางเดียวไมใช  (2)

          ขอปรมิาณสตอคสูงสุดอยางเดยีวไมใช  (1)
2.2.2 การขอแกไขสูตรการผลิตและ/หรือปริมาณสตอคสูงสุด

(1)  รายละเอียดการแกไขสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณสตอคสูงสุด
                  แตละแบบ  จํ านวน  3  ชุด

                  (2)  บัญชีขอแกไขแสดงรายการและปริมาณสตอคสูงสุด (รวม)  จํ านวน  3  ชุด
                       (3)  ภาพถายผลิตภัณฑ  หรือภาพพิมพเขียว  (Drawing)
                            หมายเหตุ : ขอสูตรการผลิตอยางเดียวไมใช (2)
                                               ขอปริมาณอนุมัติสูงสุด อยางเดียวไมใช (1)
              2.2.3 การอนุญาตสงวัตถดุบิกลบัคืนตางประเทศ

               (1)   สํ าเนาหนังสือส่ังปลอยวัตถุดิบพรอมสํ าเนาอินวอยซขาเขา  (ถามี)
                    (2)   สํ าเนาอินวอยซขาออก
                    (3)   สํ าเนาแพคกิง้ลิสตขาออก  (ถามี)
             2.2.4 การตัดบญัชีวัตถดุบิ
                (1)  ใบขนขาออกพรอมสํ าเนา

              (2)   อินวอยซ , ใบตราสงสินคาทางเรือหรือทางอากาศ
                   (3)   ปริมาณการใชวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแตละแบบ

    (4)   สรปุปรมิาณการใชวัตถดุบิ
                   (5)   ใบสรุปการโอนสิทธิ  (ถามี)

2.2.5 การโอนวัตถุดิบ
(1)  หนังสือยินยอมรับโอนวัตถุดิบ
(2)  สํ าเนาหนงัสือส่ังปลอยวัตถุดิบทีจ่ะโอน

                    (3)   สํ าเนาบัตรสงเสริมของผูรับโอนวัตถุดิบ
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2.2.6 การตัดบัญชีสวนสูญเสีย
                  (1)  ใบสรปุปรมิาณวัตถดุบิ
                  (2)  ใบสรุปการโอนสิทธิ(ถามี)

                       (3)  รปูถายของเสีย
2.2.7 การเรียกเกบ็ภาษีวัตถดุบิ

                 (1)   ใบสรปุปรมิาณวัตถดุบิ   (F IN RM 32)
3. ใหยื่นค ําขอตอกองสงเสริมการลงทุน    สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

หรอืศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค
4. หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใหติดตอโดยตรงที่กองสงเสริมการลงทุน

สํ านกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   หรือศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค  ในเวลาราชการ

การพิจารณานํ าเขาวัตถุดิบ
1.  ก ําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
1.1มาตรา  30
1.1.1 การขอผอนผันใชการคํ้ าประกันแทนการช ําระอากรขาเขา   สํ านักงานจะ

พจิารณา  ใหแลวเสรจ็ภายใน  3  วันทํ าการ
1 .1 .2 การขอขยายเวลาใช การคํ้  าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ

สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  3  วันทํ าการ
1 .1 .3 การขออนุมัติส่ังปลอยหรือถอนการใชการคํ้ าประกันแทนการช ําระอากร

ขาเขาวัตถดุบิ   สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  3  วันทํ าการ
1.2 มาตรา 36
1 .2 .1 การขอผ อนผันใช การคํ้  าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ  

สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  3  วันทํ าการ
1.2.2 การขอขยายเวลาใชการคํ ้าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ

                                      สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  3  วันทํ าการ
1 .2 .3 การขออนุมัติส่ังปลอยหรือถอนการใชคํ้ าประกันแทนการช ําระอากรขาเขา

วัตถดุบิ     สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  3  วันทํ าการ
2. เอกสารและหลักฐานทีจ่ะตองยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณาตามเรือ่งทีข่อ   ดังนี้

2.1 มาตรา  30
2.1.1 การขอผอนผันใชการคํ้ าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ

(1 ) แบบค ําขอผอนผันใชการคํ้ าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ
หรือ วัสดจํุ าเปน  (F IN IR 02)

(2) สํ าเนาอินวอยซทีมี่ตราบรษิทัประทบัพรอมลงนามจํ านวน  2  ชุด
(3) สํ าเนาแพคกิง้ลสิต (ถามี) ทีมี่ตราบรษิทัประทบัพรอมลงนามจํ านวน 2 ชุด
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2.1.2 การขอขยายเวลาใชการคํ ้าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ
(1 ) แบบค ําขอขยายเวลาใชการคํ้ าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ
และวัสดุจํ าเปน  (F IN IR 05)

(2) สํ าเนาหนังสือที่ไดรับอนุญาตใหใชการคํ ้าประกันงวดเดยีวกบังวดทีจ่ะ
ขอขยายเวลา

2.1.3 การขออนมัุตส่ัิงปลอยหรอืถอนใชการคํ ้าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ
(1) แบบค ําขออนมัุตลิดหยอนอากรขาเขารอยละ…ของอัตราปกติสํ าหรับวัตถุดิบ
หรือวัสดุจ ําเปน  (F IN IR 06)  หรือ

(2 ) แบบค ําขออนมัุตส่ัิงปลอยเพือ่ถอนใชการคํ ้าประกันแทนการช ําระอากรขาเขา
สํ าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนที่ไดรับการลดหยอนอากรขาเขารอยละ…
ของอตัราปกต ิ (F IN IR 07)

(3) สํ าเนาอินวอยซทีมี่ตราบรษิทัประทบัพรอมลงนามจํ านวน  2  ชุด
(4) สํ าเนาแพคกิง้ลสิต  (ถามี)  ทีมี่ตราบรษิทัประทบัพรอมลงนาม จํ านวน 2 ชุด

2.2 มาตรา  36
2.2.1 การขอผอนผันการใชการคํ ้าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ

(1) แบบค ําขอผอนผันใชการคํ ้าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ
และวัสดุจํ าเปน  (F IN IR 03)  สํ าหรับกรณีกอนออกบัตร  และแบบ
คํ  าขอผอนผนัใชการคํ ้าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาและภาษีมูลคา
เพิม่สํ าหรับวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปน  (F IN IR  04)  สํ าหรับกรณีมีบัตร
สงเสริมแลว

(2) สํ าเนาอินวอยซทีมี่ตราบรษิทัประทบัพรอมลงนามจํ านวน  2  ชุด
(3) สํ าเนาแพคกิง้ลสิต  (ถามี) ทีมี่ตราบริษัทประทับพรอมลงนาม จํ านวน 2 ชุด

2.2.2 การขอขยายเวลาใชการคํ ้าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ
(1 ) แบบค ําขอขยายเวลาใชการคํ้ าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ
และวัสดุจํ าเปน  (F IN IR 05)

(2 ) สํ าเนาหนังสือที่ไดรับอนุญาตใหใชการคํ ้าประกันงวดเดยีวกบังวดทีจ่ะ
ขอขยายเวลา

2.2.3 การขออนมัุตส่ัิงปลอยหรอืถอนใชการคํ ้าประกันแทนการช ําระอากรขาเขาวัตถุดิบ
(1) แบบค ําขออนุมัติยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบ (F IN IR 08)  หรือ
(2) แบบค ําขออนุมัติส่ังปลอยเพื่อถอนใชการคํ้ าประกันแทนการช ําระอากร
ขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปน  (F IN IR 09)

(3)  สํ าเนาอินวอยซทีมี่ตราบรษิทัประทบัพรอมลงนามจํ านวน  2  ชุด
(4) สํ าเนาแพคกิ้งลิสต  (ถามี) ทีมี่ตราบรษิทัประทับพรอมลงนาม จํ านวน 2 ชุด
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3. ใหยื่นค ําขอตอกองสงเสริมการลงทุน    สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
หรอืศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

4. หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใหติดตอโดยตรงที่กองสงเสริมการลงทุน
สํ านกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   หรือศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค    ในเวลาราชการ

การพจิารณาขยายเวลาสิทธแิละประโยชนวัตถดิุบ
1. สํ านักงานจะพิจารณาการขอขยายเวลาสิทธิและประโยชนวัตถุดิบตามมาตรา 30

(กรณีไดสิทธิและประโยชนตามเขต 3)   และมาตรา 36  ใหแลวเสรจ็ภายใน  30  วันทํ าการ  นับ
ตั้งแต  วันที่ สํ านักงานได รับคํ  าขอพร อมด วยเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ครบถวน

2.   เอกสารและหลักฐานจะตองยืน่ประกอบการพจิารณาตามเรือ่งทีข่อ  ดังนี้
2.1 การขอขยายเวลาสิทธิและประโยชนวัตถุดิบตามมาตรา  30

2.1.1 แบบค ําขอขยายเวลาสิทธิและประโยชนวัตถุดิบตามมาตรา 30  (F IN ER 02)
โดยกรอกขอมูลเฉพาะในสวนของบริษัทเทานัน้

2.1.2 แบบรายงานการน ําเขาวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนที่น ําเขาในรอบปที่ผานมา
(F IN ER 03)

2.1.3 แบบสรุปปริมาณการใชวัตถุดิบหรือวัสดุจ ําเปน  (F IN ER 04)
2.4.4    แบบรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนที่คาดวาจะน ําเขามาในปตอไป

                                      (F IN ER  05)
2.1.5 สํ าเนาบัตรสงเสริมฉบับแรก
2.1.6 สํ าเนาบัตรสงเสริมฉบับสุดทายของมาตรา  30

2.2 การขอขยายเวลาสิทธิและประโยชนวัตถุดิบตามมาตรา  36
2.2.1  แบบค ําขอขยายเวลาสิทธิและประโยชนวัตถุดิบตามมาตรา 36  (F IN ER 06)

โดยกรอกขอมูลเฉพาะในสวนของบริษัทเทานัน้
2.2.2 สํ าเนาบัตรสงเสริมฉบับแรก
2.2.3 สํ าเนาบัตรสงเสริมฉบับสุดทายของมาตรา  36

3.   ใหยื่นค ําขอตอกองสงเสริมการลงทุน    สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
หรอืศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

4.  หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ ขอใหติดตอโดยตรงที่กองสงเสริมการลงทุน    
สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   หรอืศนูยเศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค    ในเวลาราชการ
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การอนุญาตใหคนตางดาวเขามาเพ ือ่ศึกษาล ูทางการลงทุน
หรือปฏิบัตงิานในกิจการท่ีไมไดรับสงเสริม   หรือ ปฏิบัตงิานในกิจการท่ีอยูระหวางการ

พ ิจารณาใหรับการสงเสริมหรือรอบัตรสงเสริม  ตามมาตรา  24
1. ก ําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
1.1 การอนุญาตเหลานี ้ สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  15  วันทํ าการ
1.1.1 อนญุาตใหคนตางดาวเขามาศกึษาลูทางการลงทนุ
1 .1 .2 อนุญาตให คนตางดาวเขามาปฏิบัติงานในกจิการทีไ่มไดรบัการสงเสริม

หรือปฏิบตังิานในกิจการทีอ่ยูระหวางการพจิารณาใหรบัการสงเสริมหรือ
รอบัตรสงเสริม

1 .1.3 อนญุาตใหขยายเวลาการอยูในราชอาณาจักรเพือ่ศึกษาลูทางการลงทนุหรอื
ปฏิบตังิานในกิจการทีไ่มไดรบัการสงเสริม  หรือปฏิบัติงานในกิจการที่อยู
ระหวางการพิจารณาใหไดรับการสงเสริมหรือรอบัตรสงเสริม

1.2 การอนุญาตเหลานี ้  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  10  วันทํ าการ
1.2.1 ประทับตราวีซา/เปลี่ยนประเภทวีซา
1.2.2 อนุญาตใหอยูตามสิทธ์ิเดิม
1.2.3 แจงเปลี่ยนสัญชาติ
1.2.4 อนุญาตใหเพิ่มทองที่ท ํางาน
1.2.5 อนุญาตใหน ําเขาของใชสวนตวั

2. เอกสาร และหลักฐานทีจ่ะตองยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณาตามเรือ่งทีข่อ  ดังนี้
2.1   การขออนญุาตใหคนตางดาวเพือ่ศึกษาลูทางการลงทนุ  หรือเพื่อปฏิบัติงานในกิจการ
ทีไ่มไดรับการสงเสริม   หรอืเพือ่ปฏิบตังิานในกิจการทีอ่ยูระหวางการพจิารณาให
รบัการสงเสริม  หรือรอรับบัตรสงเสริม
2.1.1 หนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัท และบญัชีรายชือ่ผูถอืหุน
2.1.2 แบบค ําขออนุญาต (F FR TR 01)   จํ านวน  5  ชุดตอคน
2.1.3 หลกัฐานการศึกษาและหลักฐานการผานงาน  จํ านวน  5  ชุดตอคน
2.1.4 สํ าเนาหนังสือเดินทาง
2.1.5 เอกสารเพิ่มเติม

(1) กรณีอนญุาตใหคนตางดาวเขามาเพือ่ศึกษาลูทางการลงทนุ
 - แผนงานของโครงการที่เขามาศึกษาลูทางการลงทุน

(2) กรณีอนญุาตใหคนตางดาวเขามาปฏิบัติในกิจการทีไ่มไดรบัสงเสรมิการลงทนุ
                                        - แผนผังสายงานของบริษัท

- หลกัฐานการน ําเขาเครือ่งจักร  กรณีทีมี่การน ําเขาเครื่องจักรใหม
- ใบอนญุาตตัง้โรงงานและใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน
- หลกัฐานการสงออกผลติภัณฑ
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(3 ) กรณีอนุญาตให คนต างดาวเขามาปฏิบัติในกิจการทีอ่ยูในระหวางการ 
พจิารณาใหรับการสงเสริม หรือรอรับบัตรสงเสริม

- สํ าเนาค ําขอรับการสงเสริม  หรือสํ าเนาหนังสือแจงมติการใหการสงเสริม
2.2 การขออนญุาตขยายเวลาการอยูในราชอาณาจักร  เพื่อศึกษาลูทางการลงทุน  หรือเพื่อ
ปฏิบตังิานในกิจการทีอ่ยูระหวางการพจิารณาใหรบัการสงเสริม  หรือรอรับบัตรสงเสริม
2.2.1 หนงัสือรับรองจดทะเบยีนบริษัท  และบญัชีรายชือ่ผูถอืหุน
2.2.2 สํ าเนาหนังสืออนุมัติเดิม
2.2.3 รายงานความคืบหนาของโครงการ  หรือสํ าเนาหนังสือแจงมติใหการสงเสริม

หรอืหนงัสือขยายระยะเวลาการตอบรับมต ิหรอืการสงเอกสารเพื่อขอรับบัตรสงเสริม
2 .3 การขอความรวมมือในการประทบัตราหรอืเปลีย่นประเภทวีซาใหแกคนตางดาวทีจ่ะเขามา  
ในราชอาณาจักร
2.3.1 หนงัสือรบัรองจดทะเบยีนบริษัท และบญัชีรายชือ่ผูถอืหุน  จํ านวน  5  ชุดตอคน
2.3.2 หลกัฐานการศกึษาและหลักฐานการผานงาน  จํ านวน   5  ชุดตอคน
2.3.3 สํ าเนาหนังสือเดินทาง
2.3.4 แผนการด ําเนนิธุรกิจในประเทศ  หรือสํ าเนาค ําขอรับการสงเสริม  หรือสํ าเนา

หนงัสือแจงมติการใหการสงเสริม
2.4 การอนญุาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรตามสิทธิเดมิ

2.4.1 สํ าเนาหนังสือเดินทาง
2.4.2 สํ าเนาหนังสืออนุมัติเดิม

3.  ใหยื่นค ําขอที่หนวยชางฝมือ   กองสงเสริมการลงทุนที ่2   สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน

4   หากผู ขอต องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  ขอใหติดตอโดยตรงที่หนวยชางฝมือ
กองสงเสริมการลงทุนที ่2    สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ในเวลาราชการ

การอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  25
1. ก ําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตค ําขอ
1.1  การอนญุาตเหลานี ้  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  40  วันทํ าการ
1.1.1 การอนุมัติต ําแหนงหนาที่ของคนตางดาว
1.1.2 การอนุญาตต ําแหนงหนาที่ของคนตางดาวเพิ่มเติม
1.1.3 การอนญุาตใหคนตางดาวไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่บริษัทในเครือเดียวกัน
1.1.4 การขยายเวลาการอยูในประเทศของคนตางดาวและครอบครัว  (ตออายุ)

1.2  การอนญุาตเหลานี ้  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  10  วันทํ าการ
1.2.1 การบรรจุคนตางดาวในต ําแหนงหนาที่ที่ไดรับการอนุมัติ
1.2.2 การอนญุาตใหครอบครัวของคนตางดาวเขามาในประเทศ
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1.2.3 การอนุญาตใหคนตางดาวบุคคลใหมมาปฏิบัติงานแทนบุคคลเดิม
1.2.4 การอนญุาตใหคนตางดาวหรอืครอบครวัอยูในราชอาณาจักรตามสิทธิเดมิ
1.2.5 การอนุญาตใหคนตางดาวเขามาปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว
1 .2 .6 การขอความรวมมือในการประทบัตราวีซาหรือเปลีย่นประเภทวีซาใหแก

คนตางดาวหรือครอบครัว
1.2.7 การแจงเปลีย่นสัญชาติของคนตางดาว
1.2.8 การอนุญาตใหคนตางดาวเพิ่มหรือยายทองที่ท ํางาน
1.2.9 การอนญุาตใหคนตางดาวและครอบครัวน ําของใชสวนตวัเขามาในราชอาณาจักร
1.2.10 การแจงพนตํ าแหนงของคนตางดาว
1.2.11 การอนุญาตใหคนตางดาวท ํางานชัว่คราวเปนการเรงดวน

2.   เอกสารและหลักฐานทีต่องยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณา  ดังนี้
2.1 การขออนุมัติต ําแหนงหนังสือของคนตางดาวครั้งแรก

2.1.1 แบบค ําขออนุญาตนํ าเขาชางฝมือ  (F FR NI 01)
2.1.2 แผนผังสายงานบริษัท
2.1.3 แบบ กกท.41 (F FR NI 02)
2.1.4 สํ าเนาบัตรสงเสริมการลงทุน
2.1.5 สํ าเนาใบอนุญาตเปดด ําเนินการ
2.1.6 สํ าเนาหนังสือรับรองและบัญชีรายชื่อผูถือหุน
2.1.7 งบดุล และงบก ําไรขาดทุน

2.2 การขอบรรจุคนตางดาวในต ําแหนงที่ไดรับอนุมัติ
2.2.1 สํ าเนาหนังสือแจงการขออนุมัติเดิม
2.2.2 แบบ BIO-DATA (F FR NI 03)  จํ านวน  5  ชุดตอคน
2.2.3 หลกัฐานการศึกษาและใบผานงาน  จํ านวน 5 ชุดตอคน
2.2.4 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต

2.3 การขออนุญาตใหครอบครัวของคนตางดาวเขามาในประเทศ
2.3.1 สํ าเนาหนังสือแจงการขออนุมัติเดิม
2.3.2 แบบ BIO-DATA (F FR NI 03)  จํ านวน  5  ชุดตอคน
2.3.3 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต
2.3.4 เอกสารทีแ่สดงถงึความเกีย่วพนัของครอบครัว

2.4 การขออนุมัติต ําแหนงหนาที่ของคนตางดาวเพิ่มเติม
2.4.1 สํ าเนาหนังสือแจงการขออนุมัติเดิมแผนงานการถายทอดเทคโนโลยี
2.4.2 แบบค ําขออนุญาตนํ าเขาชางฝมือ  (F FR NI 01)
2.4.3 แผนผังสายงานบริษัท
2.4.4 แบบ กกท.41 (F FR NI 02)
2.4.5 สํ าเนาบัตรสงเสริมการลงทุน
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2.4.6 สํ าเนาใบอนุญาตเปดด ําเนินการ
2.4.7 สํ าเนาหนังสือรับรองและบัญชีรายชื่อผูถือหุน
2.4.8 งบดุล และงบก ําไรขาดทุน
2.4.9 แผนงานการถายทอดเทคโนโลยี

2.5 การขออนุญาตคนตางดาวบคุคลใหมมาปฏิบตังิานแทนบคุคลเดมิ
2.5.1 สํ าเนาหนังสือแจงการขออนุมัติเดิม
2.5.2 แบบ BIO-DATA (F FR NI 03)  จํ านวน  5  ชุดตอคน
2.5.3 หลกัฐานการศึกษาและใบผานงาน  จํ านวน  5 ชุดตอคน
2.5.4 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต

2.6 การขออนญุาตใหคนตางดาวหรือครอบครัวอยูในราชอาณาจักรตามสิทธิเดมิ
2.6.1 สํ าเนาหนังสือแจงการขออนุมัติเดิม
2.6.2 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต

2.7 การขออนญุาตคนตางดาวมาปฏิบตังิานเปนการชัว่คราว
2.7.1 แบบ BIO-DATA (F FR NI 03)  จํ านวน  5  ชุดตอคน
2.7.2 หลกัฐานการศึกษาและใบผานงาน  จํ านวน  5 ชุดตอคน
2.7.3 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต

2.8 การขอความรวมมือในการประทบัตราวีซาหรือเปลีย่นประเภทวีซา
2.8.1 สํ าเนาหนังสือแจงการขออนุมัติเดิม
2.8.2 หลกัฐานการศึกษาและใบผานงาน  จํ านวน  5 ชุดตอคน
2.8.3 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต
2.8.4 เอกสารทีแ่สดงถงึความเกีย่วพนัของครอบครัว

2.9 การแจงเปลีย่นสัญชาติของคนตางดาว
2.9.1 สํ าเนาหนังสือแจงการขออนุมัติเดิม
2.9.2 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต

2.10 การอนญุาตใหคนตางดาวไปปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือ
2.10.1 แผนผังสายงานบริษัท
2.10.2 สํ าเนาบัตรสงเสริมการลงทุน
2.10.3 สํ าเนาหนังสือรับรองและบัญชีรายชื่อผูถือหุน
2.10.4 งบดุล และงบก ําไรขาดทุน
2.10.5 สํ าเนาหนังสือแจงการขออนุมัติเดิม

2.11 การขอขยายเวลาการอยูในประเทศของคนตางดาวและครอบครัว
2.11.1 แผนงานการถายทอดเทคโนโลยี
2.11.2 แบบค ําขออนุญาตนํ าเขาชางฝมือ  (F FR NI 01)
2.11.3 แผนผังสายงานบริษัท
2.11.4 แบบ กกท.41 (F FR NI 02)
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2.11.5 สํ าเนาใบอนุญาตเปดด ําเนินการ
2.11.6 งบดุล และงบก ําไรขาดทุน
2.11.7 สํ าเนาหนังสือแจงการขออนุมัติเดิม
2.11.8 แบบ ชค.30  (F FR NI 20)
2.11.9 หลกัฐานการมีรายไดครั้งแรก หรือหนังสือยืนยันวายังไมมีรายได (ถามี)

2.12 การขออนุญาตใหคนตางดาวเพิ่มหรือยายทองที่ท ํางาน
2.12.1 สํ าเนาบัตรสงเสริมการลงทุน
2.12.2 สํ าเนาหนังสือรับรองและบัญชีรายชื่อผูถือหุน
2.12.3 สํ าเนาหนังสือแจงการขออนุมัติเดิม

2.13 การขออนญุาตใหคนตางดาวและครอบครวัน ําเขาของใชสวนตวั
2.13.1 หนงัสือบริษัทแจงรายละเอียดและเหตุผล
2.13.2 สํ าเนาหนังสือแจงการขออนุมัติเดิม

                         2.13.2  สํ าเนาอินวอยซหรือแพคกิ้งลิสต ของใชสวนตัวทีน่ ําเขา
2.14 การแจงพนจากต ําแหนงของคนตางดาว

2.14.1 สํ าเนาหนังสือแจงการขออนุมัติเดิม
             2.14.2 หนังสือแจงคนตางดาวพนต ําแหนง    (F FR NI 22)

                          2.14.3 สํ าเนาตอบรับ ตท.10
2.15 การอนุญาตใหคนตางดาวท ํางานชัว่คราวเปนการเรงดวน

2.15.1 สํ าเนาบัตรสงเสริมการลงทุน
2.15.2 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต
2.15.3 แบบ ชค.30  (F FR NI 20)

3.  ให ยื่นคํ  าขอที่หนวยชางฝมือ   กองสงเสริมการลงทุนที ่ 2   สํ านักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน

4   หากผู ขอตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม   ขอใหติดตอโดยตรงที่หนวยชางฝมือ
กองสงเสริมการลงทุนที ่2    สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ในเวลาราชการ

การใชสิทธแิละประโยชนเกีย่วกบัท่ีดิน

1. ก ําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
1.1 การขอถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน  เพื่อเปนสถานที่ตั้งโรงงาน และทีพ่กัอาศัย
สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  15  วันทํ าการ

1.2 การขออนญุาตใหบริษัทในเครือใชที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิ
สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  15  วันทํ าการ

1.3 การขออนญุาตใชทีด่นิทีไ่ดรบัอนญุาตใหถอืกรรมสิทธ์ิผลิตผลิตภัณฑทีไ่มไดรบั
                              การสงเสรมิ  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  15  วันทํ าการ
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1.4   การขออนุญาตจํ านองหรือจํ าหนายที่ดิน
สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  15  วันทํ าการ

1.5   การรบัรองผูที่ไดรับการสงเสริมนิติบุคคลตางดาว  หรือบุคคลตางดาวถือกรรมสิทธ์ิ
 หองชดุ  และการรับรองเปนผูทีไ่ดรับการสงเสรมินิติบุคคลไทยเพือ่โอนทีด่นิ
  สํ านกังานจะด ําเนินการใหแลวเสรจ็ภายใน  5  วันทํ าการ

2.   เอกสารและหลักฐานทีผู่ขอจะตองยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณาตามเรือ่งทีข่อ    ดังนี้
2.1 การขอถือกรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อเปนสถานที่ตั้งโรงงาน

2.1.1 ค ําขออนุญาตถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน  (F LD LO 01)
2.1.2 แผนที่โดยสังเขป
2.1.3 สํ าเนาโฉนดทีด่นิและแผนทีร่ะวางโฉนด
2.1.4 แผนผงัการใชทีด่นิทีมี่สัดสวนถูกตอง (Lay out)  พรอมรายละเอียดการใชที่ดิน
2.1.5 สํ าเนาบัตรสงเสริม 2 ชุด
2.1.6 บญัชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัท
2.1.7 หนงัสือสํ านักงานที่อนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิที่ดินครั้งแรกหรือทั้งหมด

(กรณีขอถือกรรมสิทธ์ิเพิม่เตมิ)
2.2 การขออนญุาตใหบริษัทในเครือใชที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิ

2.2.1 บญัชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัท
2.2.2 บญัชรีายชื่อผูถือหุนของบริษัทในเครือที่ขอใชที่ดิน
2.2.3 หนงัสือสํ านักงานที่อนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิที่ดินครั้งแรกหรือทั้งหมด
2 .2 .4 แผนผังการใช ที่ดินที่ มีสัดสวนถูกต องแสดงบริเวณที่ใหผูอื่นใชผลิต

ผลติภัณฑ  ที่ไมไดรับการสงเสริม
2.3 การขอถือกรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อเปนที่พักอาศัย

2.3.1 ค ําขออนุญาตถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน  (F LD LO 02)
2.3.2 แผนที่โดยสังเขป
2.3.3 สํ าเนาโฉนดทีด่นิและแผนทีร่ะวางโฉนด
2.3.4 สํ าเนาบัตรสงเสริม 2 ชุด
2.3.5 บญัชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัท
2.3.6 หนงัสือสํ านักงานที่อนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิที่ดินครั้งแรกหรือทั้งหมด

(กรณีขอถือกรรมสิทธ์ิเพิม่เตมิ)
2.3.7 แผนผังของบานจัดสรรหรือที่พักอาศัย

2.4 การขออนญุาตใชทีด่นิทีไ่ดรบัอนญุาตใหถอืกรรมสิทธ์ิผลิตผลิตภัณฑทีไ่มไดรบัการสงเสริม
2.4.1 หนังสือสํ านักงานที่อนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิที่ดินครั้งแรกหรือทั้งหมด
2 .4 .2 แผนผังการใช ที่ดินที่ มีสัดสวนถูกต องแสดงบริ เวณที่ให ผูอื่นใชผลิต

ผลติภัณฑทีไ่มไดรบัการสงเสริม
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2.5 การขออนุญาตจํ านองที่ดิน
2.5.1 หนงัสือสํ านักงานที่อนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิที่ดินครั้งแรกหรือทั้งหมด
2.5.2 หนงัสือตดิตอระหวางบรษิทักับสถาบันการเงิน

2.6 การขออนุญาตจํ าหนายที่ดิน
2.6.1 หนงัสือสํ านักงานที่อนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิที่ดินครั้งแรกหรือทั้งหมด

2.7 การรบัรองผูทีไ่ดรับการสงเสริมนิติบุคคลตางดาว/บุคคลตางดาวถือกรรมสิทธ์ิหองชุด
2.7.1 สํ าเนาบัตรสงเสริม
2.7.2 บญัชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัท
2.7.3 หนงัสือทีไ่ดรบัอนญุาตใหอยูปฏิบตังิานในประเทศในกิจการที่ไดรับการสงเสริม

2.8 การรบัรองเปนผูที่ไดรับการสงเสริมนิติบุคคลไทยเพื่อโอนที่ดิน
2.8.1 สํ าเนาโฉนดทีด่นิและแผนทีร่ะวางโฉนด
2.8.2 แผนผงัการใชทีด่นิทีมี่สัดสวนถูกตอง (Lay out)  พรอมรายละเอียดการใชที่ดิน
2.1.3 สํ าเนาบัตรสงเสริม
2.8.4 บญัชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัท

3.  ใหยืน่ค ําขอที่กองสงเสริมการลงทุน   สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
4.   หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ   ขอใหติดตอโดยตรงที่กองสงเสริมการลงทุน

สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ในเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที ่      13      มิถนุายน   พ.ศ.  2543

(นายสถาพร   กวิตานนท)
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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