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แบบ กกท. 02/FORM NO. 02 
คําขออนุญาตของสถาบัน/บริษัทท่ีขอให้คนต่างด้าวพํานักในราชอาณาจักร 
เพ่ือศึกษาลู่ทางการลงทุน หรือกระทําการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 
APPLICATION FORM OF INSTITUTION/COMPANY APPLYING FOR TEMPORARY STAY FOR FOREIGNER  
TO STUDY INVESTMENT OPPORTUNITIES OR PERFORM ANY OTHER ACT BENEFITING INVESTMENT 

1.    มีความประสงค์ REQUESTS: 
[     ] 1.1  การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือศึกษาลู่ทางการลงทุน  

Permission for foreigner to enter the Kingdom to study investment opportunities  
[     ] 1.2   การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือทําการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 

Permission for foreigner to enter the Kingdom to perform any other act benefiting investment:  
[     ] 1.2.1 การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานในกิจการท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาให้รับการส่งเสริม 

In case of BOI application is under consideration for investment promotion 
[     ] ข้ันย่ืนคําขอรับการส่งเสริมการลงทุน Stage of submitting BOI application  
[     ] ข้ันได้รับอนุมัติโครงการ Stage of project approval  
[     ] ข้ันออกบัตรส่งเสริม Stage of issuing BOI promotion certificate  

[     ] 1.2.2 การอนุญาตให้คนต่างด้าวปฏิบัติงานหอการค้าต่างประเทศ In case of representative of Foreign Chamber of Commerce  
[     ] 1.3  การอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน/เพ่ือทําการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 

Permission to extend period of stay in the Kingdom under clauses 1.1 and 1.2  
[     ] 1.4  การขอความร่วมมือในการประทับตราหรือเปล่ียนประเภทวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว 

Request for granting visa for permit of stay or for changing of visa type from Tourist or Transit Visa to Non-B Visa  
[     ] 1.5  การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม 

Permission for foreigner to continue staying in the Kingdom according to previous permission in case of depart 
the Kingdom without Re-Entry Permit  

[     ] 1.6  กรณีอ่ืนๆ Other cases: .…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ชื่อสถาบัน/บริษัท (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 Name of institution / company (English)  
 ชื่อสถาบัน/บริษัท (ไทย)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Name of institution / company (Thai) 
3.  ประเภทของกิจการ…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
 Type of activity 
4.  ท่ีอยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 Address  
5.  ทุนจดทะเบียน (บาท)………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 Register capital (Baht)   
 เป็นหุ้นไทย (%)………………………….……  เป็นหุ้นต่างด้าว (%)………………………...……….. สัญชาติ……………….………………..…………………..              
 Thai shareholders (%)                       Foreign shareholders (%)                        Nationality 
6.  จํานวนพนักงาน (คน)…………………………  คนต่างด้าว (คน) ………………………..……………  คนไทย (คน) ……………………………………..……. 
 Number of employees (Persons)        Foreigners (Persons)                            Thai employee (Persons) 

     (………………………………..…………………………..………………….)  
          ลายมือชื่อ และประทับตราของสถาบัน/บริษัท (ถ้ามี)                      

          Signature of authorized person (s) and affixed with institution / company seal (if any)  
                                    วันท่ี Date…..………………………………….…..…….  
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สําหรับเจ้าหนา้ที่ (Officers use only) 
 
7.  การพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี  

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

................................................................... 
                                ผู้พิจารณา  

วันท่ี……………………………………………. 

 
             

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา  

  [      ]   เห็นชอบ  

[      ]   ไม่เห็นชอบ   

     

  ……………………………………………………………. 
      ผู้อํานวยการกลุ่มผู้ชํานาญการต่างประเทศ 

      
วันท่ี ……………………………………………. 
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แบบ กกท. 03  FORM NO. 03 
หน้้า 1/2 PAGE 1/2 

 
ประวัติของคนต่างด้าว และคําขออนุญาตพํานักในราชอาณาจักร 
เพ่ือศึกษาลู่ทางการลงทุน หรือกระทําการอื่นใดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 
BIO-DATA AND APPLICATION FORM FOR TEMPORARY STAY OF FOREIGNER  
TO STUDY INVESTMENT OPPORTUNITIES OR PERFORM ANY OTHER ACT BENEFITING INVESTMENT 

 
 

      PHOTOGRAPH  
          2”x3” 
 

 
 
 

 

1. ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ชื่อสกุล ……………..…………….......……… ชื่อตัว..……….……………………….  ชื่อรอง ....................................             
I,         (Mr. / Mrs. / Ms.)     family name                              first name                     middle name   

วันเกิด………………….………..…………………….………… อายุ………….……… ปี  สัญชาติ………………………………………….……….. 
Date of birth                                          age                 Nationality 

สถานท่ีเกิด ...................................................................................................................... ประเทศ .......................................................... 
Place of birth        Country 

2. ถือหนังสือเดินทางเลขท่ี………………………………..…………………..……… วัน/เดือน/ปี ท่ีออก………………………………………………………….…… 
Passport no.                                            Date of issue 

สถานท่ีออก……………………………………………………………….…………... วันท่ีหมดอายุ…….……………………………………………………………….… 
Place of Issue                                                      Date of expiry 

3. ชื่อสถาบัน/บริษัท จะเข้ามาทํางาน…………………………………………………….…………………………………………………………………….………………… 
Name of Institute / Company 

ต้ังอยู่ท่ี……………………………………………….……………………………………………………………………. โทร………..………….……..…………….. 
Address                                                                        Tel No.  

ตําแหน่งงานที่ต้องการจะทํา…………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………..…… 
Job Position 

ขอบเขตของงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ Job Description 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

ตามสัญญาจ้างงานมีกําหนด………………………………………………………………………………………………. เงินเดือน…………………………….บาท 
Contract Term         Salary       Baht 
 
แผนผังสายงาน อัตรากําลัง (ตามแนบ) Organization Chart and Manpower (as attached) 
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แบบ กกท. 03  FORM NO. 03 
หน้้า 2/2 PAGE 2/2 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ชื่อสกุล ……………..…………….......……… ชื่อตัว..……….………………….  ชื่อรอง ..................................             
I,       (Mr. / Mrs. / Ms.)        Family name                             First name                    Middle name 
___________________________________________________________________________________________________ 

4. เดินทางถึงประเทศไทยวันท่ี…………………………………….…………………………... ถือวีซ่่าประเภท ……………….………….………………………………. 
Date of Arrival                                              Type of Visa  

5. ท่ีอยู่ในประเทศไทย……………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………… 
Address in Thailand  
ท่ีอยู่ถาวรนอกประเทศไทย …………………………………………………………………………….………………….……………………………..………………………. 
Permanent address outside Thailand 

6. ประวัติการศึกษา* (เริ่มด้วยสถานศึกษาคร้ังสุดท้าย)  
Educational Background* (Start with last attended institution)  
ชื่อสถาบัน               ต้ังแต่–ถึง                สาขา/คุณวุฒิ 
Name & place of institution    From - To               Field of study / Qualification 

……………………………………………………..……………….…   …………..……………………….   ..……………………….………………………………………………  

……………………………………………………..……………….…   …………..……………………….   ..……………………….………………………………………………  

……………………………………………………..……………….…   …………..……………………….   ..……………………….………………………………………………  

……………………………………………………..……………….…   …………..……………………….   ..……………………….………………………………………………  

7. ประวัติการทํางาน* (เริ่มด้วยสถานท่ีทํางานคร้ังสดุท้้าย)  
 Employment record* (Start with last employment)  

ชื่อบริษัท/ประเทศ                 ต้ังแต่–ถึง     ตําแหน่ง 
Company name & Country                      From - To                Position  

……………………………………………………..……………….…   …………..……………………….   ..……………………….………………………………………………  

……………………………………………………..……………….…   …………..……………………….   ..……………………….………………………………………………  

……………………………………………………..……………….…   …………..……………………….   ..……………………….………………………………………………  

……………………………………………………..……………….…   …………..……………………….   ..……………………….………………………………………………  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง  
We certify that above statements are true & correct 

 
……………………………………………………………………………………….       ………………………………………………………………………………… 

  (………………………………….........................................................)    (………………………………………………………………………………..)  
      ลายมือชื่อ และประทับตราของสถาบัน/บริษัท (ถ้ามี)     ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต  
               Signature of authorized person (s)                       Signature of applicant  
  And affixed with institution / company seal (if any)   วันท่ี Date………………………………………… 

 

หมายเหตุ   โปรดย่ืนเอกสารประกอบรายการท่ี 6* และ 7* ให้้มากท่ีสุดเท่่าท่ีจะทําได้้  
Remark: Please attach supporting documents for item no.6* & 7* as many as possible 

 


