
ระเบียบสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ฉบบัที ่  2 / 2543

เรื่อง แกไขเพิ่มเติมระเบียบการปฏิบัติงานสงเสริมการลงทุน

------------------------------------

โดยที่ เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมก ําหนดเวลาในการปฏิบัติงานสงเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน   อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  13  และ  16  แหงพระราชบัญญัติ
สงเสรมิการลงทนุ  พ.ศ. 2520       สํ านักงานดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
จึงใหออกระเบียบสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ดังนี้

1. ยกเลกิความตอไปนีแ้หงระเบียบสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ฉบบัที ่ 1/2543
เรือ่ง  กํ าหนดเวลาในการปฏิบัติงานสงเสริมการลงทุน

1. การแจงมติอนุมัติหรือไมอนุมัติการใหการสงเสริม
2. การพจิารณาแกไขโครงการ
3. การพิจารณาน ําเขาเครื่องจักรและอุปกรณ
4. การอนญุาตใหคนตางดาวเขามาเพื่อศึกษาลูทางการลงทุน หรือปฏิบัติงานในกิจการที่
ไมไดรับสงเสริมหรือปฏิบัติงานในกจิการทีอ่ยูระหวางการพจิารณาใหรบัการสงเสริม
หรอืรอบัตรสงเสริม  ตามมาตรา 24

5. การอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร  ตามมาตรา 25

และใหใชความตอไปนีแ้ทน

การแจงมติอนุมัติหรือไมอนุมัติการใหการสงเสริม
 1.  สํ านกังานจะด ําเนินการแจงมตอินุมัติหรอืไมอนุมัติใหแลวเสรจ็ภายใน   7  วันทํ าการ
นบัแตวันทีผู่พจิารณารับรองมติ

2.  หากผูขอรบัการสงเสริมตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ    ขอใหติดตอโดยตรงที่
กองสงเสริมการลงทุน    สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   ในเวลาราชการ
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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 30 วันทํ าการ
1.2.1 การขอจํ าหนายผลพลอยไดและสินคากึ่งสํ าเร็จรูป
1.2.2 การแกไขเง่ือนไขเกีย่วกบัส่ิงแวดลอม
1.2.3 การขอยกเลิกชนิดผลิตภัณฑ
1.2.4 การขอจํ าหนายชิน้สวนทีซ้ื่อมาจากผูอืน่
1.2.5 การขอสิทธิและประโยชนเพิม่เตมิ
1.2.6 การขอเพิ่มก ําลังผลิต
1.2.7 การขอแกไขชนดิผลติภัณฑ
1.2.8 การแกไขกรรมวิธีการผลิต
1.2.9 การแกไขเง่ือนไขสงออก
1.2.10 การแกไขเง่ือนไขการใชชิน้สวนภายในประเทศ
1.2.11 การขอโอนกิจการและขอรบัโอนกจิการจากผูไดรับการสงเสรมิ
1.2.12 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)
3. ใหยื่นแบบค ําขอแกไขโครงการที่กองสงเสริมการลงทุน   สํ านักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน   หรือ ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

4. หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ  ขอให ติดตอโดยตรงที่กองสงเสริมการ
ลงทนุ  สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ในเวลาราชการ
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การพิจารณานํ าเขาเคร่ืองจักรและอุปกรณ
1. ก ําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
1 .1 การพิจารณาอนุมัติผ อนผันใหใชธนาคารคํ ้าประกันแทนการช ําระภาษีอากร
เครื่องจักร    สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  3  วันทํ าการ

1 .2 การอนุมัติใหขยายเวลาใชธนาคารคํ ้าประกันแทนการช ําระภาษอีากรเครือ่งจักร
และอุปกรณ  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  3  วันทํ าการ

1.3 การพจิารณาอนมัุตส่ัิงปลอยเครือ่งจักรและอุปกรณ   หรือถอนการใชธนาคารคํ ้า
ประกนัแทนการช ําระภาษอีากรเครือ่งจักรและอุปกรณ  สํ านกังานจะพจิารณาให
แลวเสร็จภายใน 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/ลดหยอน
อากรขาเขาสํ าหรับเครื่องจักร)

3.   ใหยืน่ค ําขอที่กองสงเสริมการลงทุน  สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
4.   หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ  ขอใหติดตอโดยตรงที่กองสงเสริมการ

ลงทุน   สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในเวลาราชการ
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การอนุญาตใหคนตางดาวเขามาเพ ือ่ศึกษาล ูทางการลงทุน
หรือปฏิบัตงิานในกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริม   หรือ ปฏิบัตงิานในกิจการท่ีอยูระหวาง

การพ ิจารณาใหรับการสงเสริมหรือรอบัตรสงเสริม  ตามมาตรา  24
1. ก ําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
1.1 การอนุญาตเหลานี ้ สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  15  วันทํ าการ
1.1.1 อนญุาตใหคนตางดาวเขามาศกึษาลูทางการลงทนุ
1.1.2 อนญุาตใหคนตางดาวเขามาปฏิบัติงานในกจิการทีไ่มไดรบัการสงเสริม

หรอืปฏิบตังิานในกิจการทีอ่ยูระหวางการพจิารณาใหรบัการสงเสริมหรือ
รอรับบัตรสงเสริม

1 .1 .3 อนุญาตให ขยายเวลาการอยูในราชอาณาจักรเพือ่ศึกษาลูทางการลงทนุ
หรอืปฏิบตังิานในกิจการทีไ่มไดรบัการสงเสริม  หรือปฏิบัติงานในกิจการ
ทีอ่ยูระหวางการพจิารณาใหไดรับการสงเสรมิหรอืรอบัตรสงเสริม

1.2 การอนุญาตเหลานี ้  สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน  10  วันทํ าการ
1.2.1 ประทับตราวีซา/เปลี่ยนประเภทวีซา
1.2.2 อนุญาตใหอยูตามสิทธิเดิม

2.  เอกสาร และหลักฐานทีจ่ะตองยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณาตามเรือ่งทีข่อ  ดังนี้
2.1   การอนญุาตใหคนตางดาวเขามาศึกษาลูทางการลงทุน  หรือเพื่อปฏิบัติงานในกิจการ
ทีไ่มไดรับการสงเสริม   หรอืเพือ่ปฏิบตังิานในกิจการทีอ่ยูระหวางการพจิารณาให
รบัการสงเสริม  หรือรอรับบัตรสงเสริม
2.1.1 หนังสือบรษิทัแจงความประสงคและรายละเอียด
2.1.2     หนงัสือรบัรองจดทะเบียนบรษิทั และบญัชีรายชือ่ผูถอืหุน
2.1.3 แบบ กกท.02 , 03 (F FR TR 01)   จํ านวน  5  ชุดตอคน
2.1.4 หลกัฐานการศึกษาและหลักฐานการผานงาน  จํ านวน  5  ชุดตอคน
2.1.5 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต
2.1.6 เอกสารเพิ่มเติม

(1) กรณีอนญุาตใหคนตางดาวเขามาเพือ่ศึกษาลูทางการลงทนุ
- - แผนงานของโครงการที่จะเขามาศึกษาลูทางการลงทุน

(2)    กรณีอนญุาตใหคนตางดาวเขามาปฏิบัติในกิจการทีไ่มไดรบัสงเสรมิการลงทนุ
                                             -     แผนผงัสายงานของบริษัท,  งบดุล,  งบก ําไรขาดทุน

 - หลกัฐานการน ําเขาเครื่องจักร  กรณีทีมี่การน ําเขาเครื่องจักรใหม
 - ใบอนญุาตตัง้โรงงานและใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน
 -    หลกัฐานการสงออกผลิตภัณฑ

(3) กรณีอนญุาตใหคนตางดาวเขามาปฏิบัติในกิจการทีอ่ยูในระหวางการ
                                                   พจิารณาใหรับการสงเสริม หรือรอรับบัตรสงเสริม
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- สํ าเนาค ําขอรับการสงเสริม  หรือสํ าเนาหนังสือแจงมติการใหการ
สงเสริมหรือสํ าเนาใบตอบรับมติ

2.2  การขออนญุาตขยายเวลาการอยูในราชอาณาจักร เพื่อศึกษาลูทางการลงทุน  หรือ
เพือ่ปฏิบัติงานในกจิการทีไ่มไดรบัการสงเสริม หรือ เพือ่ปฏิบตังิานในกิจการที่
อยูระหวางการพิจารณาใหรับการสงเสริมหรือรอรับบัตรสงเสริม
2.2.1 หนังสือบรษิทัแจงความประสงคและรายละเอียด
2.2.2     หนงัสือรบัรองจดทะเบียนบรษิทั  และบญัชีรายชือ่ผูถอืหุน
2.2.3 สํ าเนาหนังสืออนุมัติเดิม
2 .2 .4 รายงานความคบืหนาของโครงการหรือสํ าเนาหนังสือแจงมติใหการสงเสริม  

หรอืหนงัสือขยายระยะเวลาการตอบรับมติหรือการสงเอกสารเพื่อขอรับบัตร
สงเสริม

2 .3 การขอความรวมมือในการประทับตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซาใหแกคนตางดาวที่จะ
เขามาในราชอาณาจักร
2.3.1 หนังสือบรษิทัแจงความประสงคและรายละเอียด
2.3.2      หนงัสือรบัรองจดทะเบียนบริษัท และบญัชีรายชือ่ผูถอืหุน
2.3.3 หลกัฐานการศกึษาและหลักฐานการผานงาน
2.3.4 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต
2.3.5 แผนการด ําเนินธุรกิจในประเทศ หรอื สํ าเนาค ําขอรับการสงเสริม หรือ

สํ าเนาหนังสือแจงมติการใหการสงเสริม
2.4 การอนญุาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรตามสิทธิเดมิ

2.4.1 หนังสือบรษิทัแจงความประสงคและรายละเอียด
2.4.2  สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต
2.4.3 สํ าเนาหนังสืออนุมัติเดิม

3.  ใหยื่นค ําขอที่หนวยงานชางฝมือ   กองสงเสริมการลงทุนที ่2   สํ านักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน

4  หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ  ขอใหติดตอโดยตรงที่หนวยงานชางฝ มือ
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 การอนุมัติต ําแหนงหนาที่ของคนตางดาวเพิ่มเติม
1.1.3 การอนญุาตใหคนตางดาวไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่บริษัทในเครือเดียวกัน
1.1.4 การขยายเวลาการอยูในประเทศของคนตางดาวและครอบครัว  (ตออายุ)
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1.2  การอนญุาตเหลานี ้ สํ านกังานจะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน 10 วันทํ าการ
       (ยกเวนขอ 1.2.11)
1.2.1 การบรรจุคนตางดาวในต ําแหนงหนาที่ที่ไดรับการอนุมัติ
1.2.2 การอนญุาตใหครอบครัวของคนตางดาวเขามาในประเทศ
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

                                    (แล วเสร็จภายใน 3 ชัว่โมง)
2.   เอกสารและหลักฐานทีต่องยืน่เพือ่ประกอบการพจิารณา  ดังนี้

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

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

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

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

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

2.6 การขออนญุาตใหคนตางดาวหรือครอบครัวอยูในราชอาณาจักรตามสิทธิเดมิ
2.6.1 หนงัสือบริษัทแจงความประสงคและรายละเอยีด
2.6.2 สํ าเนาหนังสือแจงการอนุมัติเดิม
2.6.3 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต

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

2.8 การขอความรวมมือในการประทบัตราวีซาหรือเปลีย่นประเภทวีซา
2.8.1 หนงัสือบริษัทแจงความประสงคและรายละเอยีด
2.8.2 สํ าเนาหนังสือแจงการอนุมัติเดิม
2.8.3 หลกัฐานการศึกษาและใบผานงาน
2.8.4 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต
2.8.5 เอกสารทีแ่สดงถงึความเกีย่วพนัของครอบครัว (ในกรณีเปนครอบครัว)



8

2.9 การแจงเปลีย่นสัญชาติของคนตางดาว
2.9.1 หนงัสือบริษัทแจงความประสงคและรายละเอยีด
2.9.2 สํ าเนาหนังสือแจงการอนุมัติเดิม
2.9.3 สํ าเนาหนังสือเดินทางของผูขออนุญาต

2.10 การอนญุาตใหคนตางดาวไปปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือ
2.10.1 หนงัสือบริษัทแจงความประสงคและรายละเอยีด
2.10.2 สํ าเนาบัตรสงเสริมการลงทุน
2.10.3 สํ าเนาหนังสือรับรองและบัญชีรายชื่อผูถือหุน
2.10.4 สํ าเนาหนังสือแจงการอนุมัติเดิม

2.11 การขอขยายเวลาการอยูในประเทศของคนตางดาวและครอบครัว (ตออายุ)
2.11.1 หนงัสือบริษัทแจงความประสงคและรายละเอยีด
2.11.2 แผนงานการถายทอดเทคโนโลยี
2.11.3 แบบค ําขออนุญาตนํ าเขาชางฝมือ  (F FR NI 01)
2.11.4 แผนผังสายงานบริษัท
2.11.5 สํ าเนาใบอนุญาตเปดด ําเนินการ
2.11.6 งบดุล และงบก ําไรขาดทุน
2.11.7 สํ าเนาหนังสือแจงการอนุมัติเดิม
2.11.8 สํ าเนาหนังสือรับรองและบัญชีรายชื่อผูถือหุน

2.12 การขออนุญาตใหคนตางดาวเพิ่มหรือยายทองที่ท ํางาน
2.12.1 หนงัสือบริษัทแจงความประสงคและรายละเอยีด
2.12.2 สํ าเนาบัตรสงเสริมการลงทุน
2.12.3 สํ าเนาหนังสือรับรองและบัญชีรายชื่อผูถือหุน
2.12.4 สํ าเนาหนังสือแจงการอนุมัติเดิม

2.13 การขออนญุาตใหคนตางดาวและครอบครวัน ําเขาของใชสวนตวั
2.13.1 หนงัสือบริษัทแจงความประสงคและรายละเอยีด
2.13.2 สํ าเนาหนังสือแจงการอนุมัติเดิม

                         2.13.2   สํ าเนาอินวอยซหรือแพคกิง้ลิสต ของใชสวนตัวทีน่ ําเขา
2.14 การแจงพนจากต ําแหนงของคนตางดาว

             2.14.1 แบบแจงคนตางดาวพนต ําแหนงหนาที ่   (F FR NI 22)
             2.14.2  สํ าเนาหนังสือแจงการอนุมัติเดิม

                          2.14.3 สํ าเนาใบรับ 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)  จํ านวน 2 ชุดตอคน
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3.  ใหยื่นค ําขอที่หนวยงานชางฝมือ  กองสงเสริมการลงทุนที ่2  สํ านักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน

4   หากผูขอตองการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ   ขอใหติดตอโดยตรงที่หนวยงานชางฝมือ
กองสงเสริมการลงทุนที ่2    สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ในเวลาราชการ

2.  บรรดาระเบียบของสํ านกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทีข่ดัหรอืแยงกับระเบียบ
สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนฉบับนี้       ใหใชระเบียบสํ านักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนฉบับนี้แทน

ประกาศ   ณ   วันที ่         8   กันยายน   พ.ศ.  2543

(นายสถาพร   กวิตานนท)
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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