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                       แบบ กกท.01/บริการ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
คํ าขอรับการสงเสริม

สํ าหรับกิจการบริการประเภท ………………………………………………………………………….

วันที่ ……………………………..
1.  ผูขอรับการสงเสริม

1.1 ขาพเจา ……………………………………………………อายุ…………..ป  สัญชาติ …………..……………..….
  ที่อยู ……………….………ถนน ……………………………แขวง/ตํ าบล……………..…………………………..
  เขต/อํ าเภอ………………………………จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย…..……………….
  โทรศัพท………………………..….. โทรสาร ……………………….  E-mail .……………………………………
  ในนามบริษัท/สหกรณ/มูลนิธิ …………….…………………………………………………………….……………
  ซึ่งใชช่ือเปนภาษาอังกฤษวา………………….…………………………………………………………….…………
  บริษัท/สหกรณ/มูลนิธิ นี้            ไดจัดตั้งขึ้นแลว               จะไดจัดตั้งขึ้นภายหลัง
   (กรณีจะ จัดตั้งขึ้นภายหลังโปรดแนบประวัติและรายละเอียดธุรกิจเดิมผูขอรับการสงเสริม)

1.2  ช่ือของตัวแทนสํ าหรับติดตอเกี่ยวกับการขอรับการสงเสริม …………………………………………….…………..
 ที่อยู …………………..…………ถนน………………………………แขวง/ตํ าบล….…………………..………….
 เขต/อํ าเภอ……………………………..……จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย.…………………

            โทรศัพท………………………….. โทรสาร …………………..….  E-mail ………………………………………
1.3 กรณีที่บริษัท/สหกรณ/มูลนิธิที่ขอเปนผูไดรับการสงเสริมจัดตั้งขึ้นแลวโปรดระบุรายละเอียด

ทะเบียนเลขที่ .………………………. วันที่ ……………………เลขประจํ าตัวผูเสียภาษี ......….................................
ทุนจดทะเบียน ………………………………….…. บาท เรียกชํ าระแลว ….…………..………….………..บาท
เปน หุนไทย        รอยละ …………….……………… หุนตางดาว  รอยละ ………….….…..………………………
หุนตางดาว สัญชาติ………….……..……รอยละ ………… สัญชาติ……….………..…… รอยละ ………………

สัญชาติ………….……..……รอยละ ………… สัญชาติ…….…………..…… รอยละ ………………
งบการเงินปลาสุด ณ วันที่ ..................................... (โปรดแนบมาดวย) ทรัพยสิน ................………................... บาท

หนี้สิน     ................………............................  บาท   สวนผูถือหุน ....……….......................... บาท
สํ านักงานตั้งอยูที่ …………..…..…ถนน……………………………………แขวง/ตํ าบล……………..………….…

  เขต/อํ าเภอ……………………..…………จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย …………………
โทรศัพท………………………………………………โทรสาร ………………….………………………………....
E-mail………….……………………………………… Website ……………………………………………………

 เลขที่คํ าขอ  25         /                  .
 ผูรับ                                               .

   วันที่            /           /25         .
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1.4 รายช่ือผูถือหุน/ผูรวมลงทุนของทุนจดทะเบียนตามขอ 1.3  เรียงตามลํ าดับการถือหุนจากมากไปนอย เฉพาะที่ถือ
หุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

ช่ือผูถือหุน/ผูรวมลงทุน สัญชาติ ที่อยู/โทรศัพท/โทรสาร/E-mail ถือหุนรอยละ

2. การเงิน
2.1 ในการดํ าเนินการตามโครงการที่ขอรับการสงเสริมนี้จะ     (หนวย: พันบาท)

 ไมเพิ่มทุนจดทะเบียน
 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท/สหกรณ/มูลนิธิ …………………………………….
 จัดตั้งบริษัท/สหกรณ/มูลนิธิขึ้นใหมโดยจะมีทุนจดทะเบียน ………...………………….……….

เงินทุนที่ใชในโครงการจะมาจาก
เงินคาหุนที่จะเรียกชํ าระ …………………………………….
เงินจากกํ าไรสะสม …………………………………….
เงินกูภายในประเทศ …………………………………….
เงินกูตางประเทศ …………………………………….
สินเชื่อผูจํ าหนายสินคาในประเทศ …………………………………….
สินเชื่อผูจํ าหนายสินคาตางประเทศ …………………………………….
                   รวม (เทากับรวมเงินลงทุนทั้งสิ้นตามโครงการ ในขอ 3.1) …………………………………….

2.2 ทุนจดทะเบียนของบริษัท/สหกรณ/มูลนิธิตามขอ 2.1 จะแบงเปน……………….หุน   ราคาหุนละ ………….บาท
  โดยแบงเปนหุนของ:
บุคคล/นิติบุคคลผูมีสัญชาติไทยรอยละ ……..…  บุคคล/นิติบุคคลผูมีสัญชาติตางดาวรอยละ ………………..

รายช่ือผูถือหุน/ผูรวมลงทุน เรียงตามลํ าดับการถือหุนจากมากไปนอย เฉพาะที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ช่ือผูถือหุน/ผูรวมลงทุน สัญชาติ ที่อยู/โทรศัพท/โทรสาร/E-mail ถือหุนรอยละ
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2.3 ทุนจากเงินกูและสินเชื่อ
แหลงเงินกู จํ านวนเงิน สกุลเงิน ประเทศ

2.3.1 สถาบันการเงิน

2.3.2 บริษัทแมและ/หรือบริษัทในเครือ

3. การลงทุน
3.1 เงินลงทุนสํ าหรับโครงการที่ขอรับการสงเสริม     (หนวย: พันบาท)

คากอสราง (หรือคาเชาระยะเวลามากกวา 3 ป)        ………………………..
คาเครื่องจักร (หรือคาเชาระยะเวลามากกวา 1 ป) …………………………

        คาติดตั้ง       …………………………
          คาทดลองเครื่อง                …………………………
      รวมขนาดการลงทุน (โครงการขยาย)        …………………………

คาใชจายกอนเปดดํ าเนินการ …………………………
       มูลคาสินทรัพยอื่นๆ …………………………

รวมขนาดการลงทุน (กรณีจัดตั้งบริษัทฯขึ้นใหม)        …………………………
คาที่ดิน …………………………
คาวิชาการ …………………………
เงินทุนหมุนเวียน …………………………

 รวมเงินลงทุนทั้งสิ้นตามโครงการ        …………………………
หมายเหตุ   คากอสราง คาเครื่องจักร คาใชจายกอนเปดดํ าเนินการ และมูลคาสินทรัพยอื่น ดูความหมายตาม

ประกาศสํ านักงานที่ ป. 1/2545

3.2 ที่ต้ังสํ านักงาน/โครงการ  เลขที่ ……………………………….…………….. ถนน ……………………………….……..….
        แขวง/ตํ าบล ………………………………….เขต/อํ าเภอ………………………………จังหวัด……………………………..

3.3 ที่ต้ังคลังสินคา (ถามี) เลขที่ ……………………………….…………..…….. ถนน ……………………………….……..….
แขวง/ตํ าบล…………………………………  เขต/อํ าเภอ………………..……………….จังหวัด ………………..…………

    เชา     กอสรางเอง พื้นที่……………………….. ตร.ม.

   เชา    กอสรางเอง พื้นที่……………………….. ตร.ม.
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4. รายละเอียดผูขอรับการสงเสริม
4.1 ประสบการณดานธุรกิจที่ผานมาของผูขอรับการสงเสริม (แนบเอกสารแนะนํ าบริษัทหรือรายงานประจํ าปบริษัทแม)
………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 กิจการของบริษัทที่ดํ าเนินการอยูในปจจุบัน (แนบเอกสารแนะนํ าบริษัทหรือรายงานประจํ าป)
………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………

5.     รายละเอียดของกิจการ  (โปรดจัดทํ าเปนเอกสารแนบหากเนื้อที่ไมพอ)
5.1 กิจการและขนาดของกิจการ (ถามี)

กิจการ /บริการ ขนาดกิจการ หนวย

5.2 รายละเอียดการใหบริการหรือขอบขายธุรกิจ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

5.3 แผนดํ าเนินงานภายใตโครงการนี้ใน 3 ปแรก  (หนวย:  พันบาท)
รายไดปที่ 1 รายไดปที่ 2 รายไดปที่ 3กิจการ/บริการ

ในประเทศ ตาง ประเทศ ในประเทศ ตาง ประเทศ ในประเทศ ตาง ประเทศ
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5.4 เครื่องจักรที่จะใชตามโครงการที่ขอรับการสงเสริม (ถามี)                (มูลคา: พันบาท)
จากตางประเทศ จากในประเทศ

ประเทศ ใหม ใชแลว ใหม
รายการ

จํ านวน มูลคา1) จํ านวน ปที่ผลิต มูลคา1) จํ านวน มูลคา1)

  หมายเหตุ 1) มูลคาเครื่องจักร เปนมูลคารวมตามราคา ซี. ไอ. เอฟ. กรณีนํ าเขา หรือราคาตามที่ซื้อจากในประเทศ
                   2) เครื่องจักรรวมถึง เครื่องมือ เครื่องวัด อุปกรณขนยาย คอมพิวเตอรและอุปกรณ และซอฟตแวร

           3) กรณีมีการนํ าเขาเครื่องจักรใชแลวจากตางประเทศที่มีอายุเครื่องจักรเกิน 10 ป โปรดกรอกขอมูลในแบบประกอบ
               การพิจารณาเครื่องจักรใชแลวอายุเกิน 10 ป (F PA PP 16)

5.5 แผนปองกันปญหาสิ่งแวดลอม โดยสังเขป
ประเภท ปริมาณตอป วิธีบํ าบัด

กากของเสีย - ………………………………
นํ้ าเสีย         - ………………….…………………
ฝุนละออง/ไอเสีย  - …………………..…………

6.     การจางงาน      จํ านวนจางงานทั้งสิ้น เมื่อโครงการที่ขอรับการสงเสริมนี้เปดดํ าเนินการเต็มโครงการแลว
คนตางชาติระดับ ตํ าแหนง คนไทย

จํ านวน (คน) สัญชาติ จํ านวน (คน)
ระดับผูบริหาร
ระดับผูชํ านาญการเฉพาะดาน

ระดับหัวหนางาน

พนักงาน
รวม
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7.     ตลาด
7.1 ลูกคาหลัก

รายช่ือ/กลุมลูกคา ประเทศ ความสัมพันธกับผูขอสงเสริม

7.2 แผนการตลาด
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

8.     ตนทุนและกํ าไร
ประมาณการคาใชจายและกํ าไรใน 3 ปแรก (หนวย: พันบาท)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
รายไดทั้งสิ้น
หักคาใชจาย

- ตนทุนบริการ/คาใชจายในการดํ าเนินงาน
- คาใชจายในการขายและบริการ
- คาใชจายอื่น ๆ

กํ าไร (ขาดทุน)

9.     โปรดกรอกขอมูลเพิ่มเติมสํ าหรับประเภทกิจการตางๆ ตามเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา

10.    โปรดระบุวันที่ประสงคจะมาชี้แจงโครงการกับสํ านักงาน    (ภายใน 10 วันนับตั้งแตวันยื่นคํ าขอ หากไมสามารถมาชี้แจง
         ภายในกํ าหนด ขอใหช้ีแจงเหตุผล)

วันที่………………………………… เวลา……………………. หรือ
วันที่………………………………… เวลา……………………. หรือ
วันที่………………………………… เวลา…………………….

ขาพเจาขอรับรองขอความที่ใหไวขางตนตรงกับความเปนจริงหรือเปนประมาณการที่ดีท่ีสุดในความเห็นของขาพเจา

(ลงช่ือ) ………………………………………….. ตัวแทน                   (ลงช่ือ )…………………………………………….. ผูขอ
          (………………………………………….  )                                          (…………………………………………..)         
วันที่ ……………………………………………..                                 วันที่ ……………………………………………..
หมายเหตุ  กรณีบริษัทจัดตั้งแลวตองลงชื่อผูกพันและประทับตราสํ าคัญของบริษัทใหถูกตองตามที่ไดจดทะเบียนไวดวย



เอกสารแนบสํ าหรับกิจการประเภท
7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (ยกเวน 7.1.1, 7.1.2 และ 7.1.9)

7.2  กิจการขนสงมวลชนและสินคาขนาดใหญ (ทุกประเภทยอย)

รายละเอียดของเรือ/อากาศยาน/รถไฟฟา
ประเภท ขนาด

เรือ ………………………………… ระวางบรรทุก      ………….… ทีอียู/……………………เดทเวทตัน
อากาศยาน ………………………………… จํ านวนที่นั่ง         …….………. ที่นั่ง
รถไฟฟา ………………………………… จํ านวนตู              ……….……. จํ านวนที่นั่งตอตู  …………… ที่นั่ง

พื้นที่/เสนทาง การใหบริการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….

ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เก่ียวของดังนี้
 กรมการขนสงทางอากาศ ……………………………………………………………………………..
 กรมการขนสงทางนํ้ าและพาณิชยนาวี ………………………………………………………………..
 กรมทางหลวง …………………………………………………………………………………………
 กรมศุลกากร …………………………………………………………………………………………..
 สํ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม …………………………….………
 ใบอนุญาต/เอกสารการไดรับความเห็นชอบอื่นๆ ………………………………………….…………



เอกสารแนบสํ าหรับกิจการประเภท
7.5 กิจการพัฒนาพื้นที่สํ าหรับกิจการอุตสาหกรรม (ทุกประเภทยอย)

7.19 กิจการที่อยูอาศัยสํ าหรับผูมีรายไดนอยหรือปานกลาง

รายละเอียดโครงการ
 สํ าหรับกิจการประเภท 7.5  นิคม/เขตอุตสาหกรรม ………………………….. ………………………………………
 สํ าหรับกิจการประเภท 7.19 ช่ือโครงการ …………………………………....ลักษณะบาน  …………….……………

               พ้ืนทีใ่ชสอยตอหนวยประมาณ  ……..…………ตารางเมตร
ราคาจํ าหนาย   ราคา  ……………. - …………… บาท / …………หนวย

ระบบสาธารณปูโภค
ถนน: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
ระบบประปา: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..
ระบบไฟฟา: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..
ระบบระบายนํ้ าและบํ าบัดนํ้ าเสีย: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..
ระบบจัดเก็บและกํ าจัดขยะ: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
สาธารณูปการอื่นๆ ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

เงินลงทุนคาสาธารณูปโภคสวนกลาง (คิดเปนเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนของโครงการ)

ประเภทตนทุน (หนวย: พันบาท)
- คาปรับปรุงที่ดิน
- ระบบประปา
- ระบบไฟฟา
- คากอสรางถนน ทางเทา ทอระบายนํ้ า และรั้วรอบโครงการ
- ระบบระบายนํ้ า และ ระบบบํ าบัดนํ้ าเสีย
- สวนสาธารณะ  และคาภูมิสถาปตย
-       ระบบกํ าจัดขยะ
-       อื่นๆ

รวม

โปรดแนบแผนผังที่ต้ังโครงการและแผนผังการใชพื้นที่



เอกสารแนบสํ าหรับกิจการประเภท
7.6 ศูนยกระจายสินคาดวยระบบที่ทันสมัย

7.7 ศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศดวยระบบที่ทันสมัย
7.8 ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ

แหลงจัดหาสินคา (มูลคา: พันบาท)
ปที่ 1 ปที่2 ปที่ 3แหลงจัดหา

มูลคา % มูลคา % มูลคา %
ในประเทศ
จากตางประเทศ

รวม

ขั้นตอนการจัดหา/จัดซื้อ
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................………………………………………………………………………………..

รายชื่อ Suppliers
        - ภายในประเทศ เชน

บริษัท เปนบริษัท
ในเครือ

ผลิตภัณฑ

ใช / ไมใช
ใช / ไมใช
ใช / ไมใช
ใช / ไมใช

       - ในตางประเทศ เชน
ประเทศ บริษัท เปนบริษัท

ในเครือ
ผลิตภัณฑ

ใช / ไมใช
ใช / ไมใช
ใช / ไมใช
ใช / ไมใช



รายชื่อลูกคาหลัก
- สงออกทางตรง

บริษัท สินคาที่จัดหา สํ าหรับผลิตภัณฑ

- สงออกทางออม 
บริษัท สินคาที่จัดหา สํ าหรับผลิตภัณฑ

ระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรในการบริหารสินคาคงคลัง
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
.........................................................………………………………………………………………………………………………..

ขั้นตอนการดํ าเนินงานในคลังสินคา
- การตรวจสอบคุณภาพ
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................…………………………………………………
- การบรรจุสินคา
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................………………………………………………...



เอกสารแนบสํ าหรับกิจการประเภท  7.10 กิจการสนับสนุนการคาและการลงทุน  

รายละเอียดคาใชจายในการขายและบริหารใน 3 ปแรก (รวมแลวตองไมนอยกวา 10 ลานบาทตอป)
(หนวย: พันบาท)

รายการคาใชจายในการขายและบริหาร ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
- เงินเดือน  คาจาง
- คาพาหนะ  คาใชจายในการเดินทาง  คาที่พัก
- คาระวาง  คาขนสง
- คาเชา
- คารับรอง
- คานายหนา  คาโฆษณา  คาสงเสริมการขาย
- คาภาษีอากร
- ดอกเบี้ย
- คาธรรมเนียมในการใหคํ าแนะนํ าและปรึกษา
- คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน
- อื่น ๆ

รวม



เอกสารแนบสํ าหรับกิจการประเภท 7.12 กิจการวิจัยและพัฒนา

ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

แหลงที่มาของรายได
รายไดจากการขายสิทธิบัตร หรือ คาลิขสิทธิ์
 รายไดจากการขายผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑและผลพลอยได (ถามี) กํ าลังผลิตเต็มที่ตอป หนวย เวลาทํ างาน
( ช่ัวโมง/วัน: วัน/ป)

บุคลากรที่ทํ าวิจัยและพัฒนา
จํ านวน (คน)

งาน ตํ าแหนง คุณวุฒิ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

แผนงานฝกอบรมบุคลากร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ขั้นตอน/กรรมวิธีการผลิต ในกรณีนํ าผลงานที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาไปผลิตตอในเชิงพาณิชย ไมวาจะผลิตเองหรือวาจาง
ผูอ่ืนผลิต (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………



เอกสารแนบสํ าหรับกิจการประเภท 7.15 กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรการเรียนการสอน/ฝกฝนวิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

คุณสมบัติผูเขา เรียน/ฝกฝนวิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

คาเลาเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ความรวมมือทางวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……

ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เก่ียวของดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ
 อื่นๆ ………………………………………………......................................
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