แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคำขอที่ขออนุญำตกับสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
งำนตรวจสอบ
ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รบั มอบอำนำจ..........................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................E-mail........................................................................
รำยงำนเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำคำขอฯ งำนตรวจสอบ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบ

2

3

4

ผลกำรตรวจสอบ
เอกสำร
ครบถ้วน

เอกสำรที่
ต้องแก้ไข/
เพิ่มเติม

งำนยื่นแบบรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร ปี 25......  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2

- แบบฟอร์ม F PM CO 11-00 แบบรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร ปี 25......  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและมีผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัทหรือผู้รับมอบอำนำจ

- หนังสือมอบอำนำจ ซึ่งติดอำกรแสตมป์ถูกต้องตำมกฎหมำย (กรณีผู้ยื่นแบบฯ ที่รับทรำบข้อบกพร่อง
ไม่ใช่ผู้มีอำนำจ ลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท)
งำนยื่นแบบคำขอขยำยเวลำเปิดดำเนินกำรเพียงอย่ำงเดียว

- แบบฟอร์ม F PM EX 06 แบบคำขอขยำยเวลำเปิดดำเนินกำรเพียงอย่ำงเดียว ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน และมีผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท หรือผู้รับมอบอำนำจ
- หนังสือมอบอำนำจ ซึ่งติดอำกรแสตมป์ถูกต้องตำมกฎหมำย (กรณีผู้ยื่นแบบฯ ที่รับทรำบข้อบกพร่อง

ไม่ใช่ผู้มีอำนำจ ลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท)
งำนยื่นแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข ISO

- แบบฟอร์ม F PM AC 01 แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข ISO ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
และมีผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท หรือผู้รับมอบอำนำจ
- ใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นที่เทียบเท่ำ

และมีผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท หรือผู้รับมอบอำนำจ
- หนังสือมอบอำนำจ ซึ่งติดอำกรแสตมป์ถูกต้องตำมกฎหมำย (กรณีผู้ยื่นแบบฯ ที่รับทรำบข้อบกพร่อง

ไม่ใช่ผู้มีอำนำจ ลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท)
งำนยื่นแบบคำขอหยุดดำเนินกิจกำร
- แบบฟอร์ม F PM ST 01 คำขอหยุดดำเนินกิจกำร ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและมีผู้มีอำนำจลงนำม 
ตำมหนังสือรับรองบริษัท หรือผู้รับมอบอำนำจ
- รำยกำรเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้ใช้สิทธิในกำรนำเข้ำ และอยู่ที่สถำนประกอบกำร

- หนังสือมอบอำนำจ ซึ่งติดอำกรแสตมป์ถูกต้องตำมกฎหมำย (กรณีผู้ยื่นแบบฯ ที่รับทรำบข้อบกพร่อง

ไม่ใช่ผู้มีอำนำจ ลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท)
หมำยเหตุ - หำกข้อมูลในแบบคำขอมีกำรระบุเอกสำรแนบต้องตรวจสอบเอกสำรแนบให้ครบถ้วน
- เอกสำรหลักฐำนที่ยื่นต้องมีกำรลงนำมโดยผู้มีอำนำจและ/หรือประทับตรำบริษัทฯ
(เฉพำะหน้ำแรกกรณีเอกสำรมีหลำยหน้ำ) ตำมหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์/หนังสือมอบอำนำจ
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*โปรดนำเอกสำรฉบับนีม้ ำพร้อมกำร
แก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป

สำหรับผู้ยื่นเอกสำรฯ

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ ออกใบรับคำขอเลขที่ ...............................

(ให้ผู้ยื่นคำขอลงนำมรับทรำบและรับสำเนำบันทึกข้อบกพร่อง)
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
ลงชื่อ......................................................(ผูย้ ื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(.........................................................)
วันที่..............................................................

รั บ ทรำบข้ อ บกพร่ อ ง และจะแก้ ไขให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยในวั น ที่
............................ หำกพ้นกำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะ
ให้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรต่ อ โดยส ำนั ก งำนจะส่ ง คื น ค ำขอและ
เอกสำร ต่อไป
ทั้ ง นี้ ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น กำรตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ งแต่
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบ...................................................................
ลงชื่อ.......................................................(ผูย้ ื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(............................................................)
วันที่.......................................................
วันที่.........................................................

ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้ำพเจ้ำได้ยนื่ เอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไว้จำนวน....................
รำยกำรตำมที่ระบุใน บันทึกข้อบกพร่อง
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นเอกสำรแก้ไขข้อบกพร่อง/
ผู้รับมอบอำนำจ)
(...............................................................)
วันที่.........................................................
รับคืนคำขอ
ลงชื่อ....................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ)
(............................................................)
วันที่........................................................

ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
 ตรวจสอบแล้วมีกำรดำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบ..................................................................
วันที่.................................................................
 ขอส่งคืนคำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
 กำรแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่ครบถ้วน
.............................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
ท่ำนมี สิท ธิ์ยื่ น คำขอใหม่ โดยจั ดเตรียมเอกสำรให้ ค รบถ้ว น
และ สอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย (เว้นแต่กฎหมำยกำหนดเป็น
อย่ำงอื่น) หรือจะอุทธรณ์กำรคืนคำขอครั้งนี้ โดยยื่นคำอุทธรณ์เป็น
หนั งสื อต่อ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้ ภำยใน
60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่เจ้ำของเรื่อง...............................................................
วันที่...............................................................
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ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
 รับคำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน
 รับคำขอแต่มีเงื่อนไข เนื่องจำก เอกสำรไม่ครบถ้วน พบว่ำ
มีข้อบกพร่อง ตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน
วันที่ .................................. หำกพ้นกำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอไม่
ประสงค์จะให้เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรต่อ โดยสำนักงำนจะส่งคืนคำ
ขอและเอกสำร ต่อไป
ทั้งนี้ขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำ
ตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ ระบุไว้ในคู่มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว

