
 แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับค ำขอที่ขออนุญำตกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
งำนตรวจสอบ 

ช่ือ-สกุล ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รบัมอบอ ำนำจ.......................................................................................................... 
โทรศัพท์..................................................................E-mail........................................................................ 

*โปรดน ำเอกสำรฉบับนีม้ำพร้อมกำร
แก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป 

 

 
รำยงำนเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำค ำขอฯ  งำนตรวจสอบ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบ 

ผลกำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ครบถ้วน เอกสำรท่ี
ต้องแก้ไข/
เพ่ิมเติม 

 
1 

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

ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและมีผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัทหรือผู้รับมอบอ ำนำจ 
- หนังสือมอบอ ำนำจ ซึ่งติดอำกรแสตมป์ถูกต้องตำมกฎหมำย (กรณีผู้ยื่นแบบฯ ที่รับทรำบข้อบกพร่อง 

ไม่ใช่ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท) 

 
 

 
 

 
 
 
 

2 งำนยื่นแบบค ำขอขยำยเวลำเปิดด ำเนินกำรเพียงอย่ำงเดียว 
- แบบฟอร์ม F PM EX 06 แบบค ำขอขยำยเวลำเปิดด ำเนินกำรเพียงอย่ำงเดียว ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง

ครบถ้วน และมีผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท หรือผู้รับมอบอ ำนำจ 

- หนังสือมอบอ ำนำจ ซึ่งติดอำกรแสตมป์ถูกต้องตำมกฎหมำย (กรณีผู้ยื่นแบบฯ ที่รับทรำบข้อบกพร่อง 
ไม่ใช่ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท) 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 งำนยื่นแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข ISO 
- แบบฟอร์ม F PM AC 01  แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข ISO  ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

และมีผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท หรือผู้รับมอบอ ำนำจ 
- ใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอ่ืนที่เทียบเท่ำ 

และมีผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท หรือผู้รับมอบอ ำนำจ 
- หนังสือมอบอ ำนำจ ซึ่งติดอำกรแสตมป์ถูกต้องตำมกฎหมำย (กรณีผู้ยื่นแบบฯ ที่รับทรำบข้อบกพร่อง 

ไม่ใช่ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

4 งำนยื่นแบบค ำขอหยุดด ำเนินกิจกำร 
- แบบฟอร์ม F PM ST 01 ค ำขอหยุดด ำเนินกิจกำร  ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและมีผู้มีอ ำนำจลงนำม

ตำมหนังสือรับรองบริษัท หรือผู้รับมอบอ ำนำจ 
- รำยกำรเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้ใช้สิทธิในกำรน ำเข้ำ และอยู่ที่สถำนประกอบกำร 
- หนังสือมอบอ ำนำจ ซึ่งติดอำกรแสตมป์ถูกต้องตำมกฎหมำย (กรณีผู้ยื่นแบบฯ ที่รับทรำบข้อบกพร่อง 

ไม่ใช่ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท) 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

หมำยเหตุ - หำกข้อมูลในแบบค ำขอมีกำรระบุเอกสำรแนบต้องตรวจสอบเอกสำรแนบให้ครบถ้วน  
        - เอกสำรหลักฐำนที่ยื่นต้องมีกำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจและ/หรือประทับตรำบริษัทฯ  
          (เฉพำะหน้ำแรกกรณีเอกสำรมีหลำยหน้ำ) ตำมหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์/หนังสือมอบอ ำนำจ  
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ส ำหรับผู้ยื่นเอกสำรฯ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ออกใบรับค ำขอเลขที่ ............................... 

(ให้ผู้ยื่นค ำขอลงนำมรับทรำบและรับส ำเนำบันทึกข้อบกพร่อง) 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค ำขอคร้ังแรก)  
ลงช่ือ......................................................(ผูย้ื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)  
  (.........................................................)  
วันท่ี..............................................................  

คร้ังที ่1 (ยื่นค ำขอคร้ังแรก)  
 รับค ำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน  
 รับค ำขอแต่มีเง่ือนไข เนื่องจำก เอกสำรไม่ครบถ้วน พบว่ำ
มีข้อบกพร่อง ตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน
วันที่ .................................. หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่
ประสงค์จะให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อ โดยส ำนักงำนจะส่งคืนค ำ
ขอและเอกสำร ต่อไป  
          ทั้งนี้ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลำ
ต้ังแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
 
ลงช่ือเจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบ...................................................................  
 
                                  วันท่ี.......................................................  

รับทรำบข้อบกพร่อง และจะแก้ ไขให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 
............................ หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์จะ
ให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อ โดยส ำนักงำนจะส่งคืนค ำขอและ
เอกสำร ต่อไป 
ทั้งนี้ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลำต้ังแต่
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้ว 
ลงช่ือ.......................................................(ผูย้ื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)  
   (............................................................)  
วันท่ี.........................................................  

คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง) 
ข้ำพเจำ้ได้ยืน่เอกสำรกำรแก้ไขขอ้บกพร่อง ไว้จ ำนวน....................

รำยกำรตำมที่ระบุใน บันทึกข้อบกพร่อง  
ลงช่ือ..................................................(ผู้ยื่นเอกสำรแกไ้ขข้อบกพร่อง/ 
                                             ผู้รับมอบอ ำนำจ)  
  (...............................................................)  
วันท่ี......................................................... 

คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง) 
    ตรวจสอบแล้วมีกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน  
 
ลงช่ือเจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบ..................................................................  
  
                         วันท่ี................................................................. 
  

 

รับคืนค ำขอ  
ลงช่ือ....................................................(ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ)  
 (............................................................)  
วันท่ี........................................................  
 

    ขอส่งคืนค ำขอและเอกสำรประกอบท้ังหมด เนื่องจำก  
         ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
         กำรแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่ครบถ้วน 
      ............................................................................................. 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
        ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นค ำขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วน 
และ สอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย (เว้นแต่กฎหมำยก ำหนดเป็น
อย่ำงอื่น)  หรือจะอุทธรณ์กำรคืนค ำขอครั้งนี้ โดยยื่นค ำอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้ ภำยใน    
60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
                                         
                                        จึงเรียนมำเพื่อทรำบ  
 
ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่เจ้ำของเรื่อง...............................................................  
                            วันท่ี............................................................... 
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