
สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
OFFICE OF THE BOARD OF INVESTMENT

คํ าขอรับการสงเสริมสํ าหรับการโยกยายสถานประกอบการ
FACTORY  RELOCATION  PROMOTION  APPLICATION

สกท. F PA PP 02-02 30/06/43 หนาท่ี 2/9



-   1   -

สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ค ําขอรับการสงเสริมส ําหรับการโยกยายสถานประกอบการ

วันที…่……………………………

1.! ผูขอรับการสงเสริม
ขาพเจา……………………………………………….…อาย…ุ…………….ป   สัญชาติ……………….
ทีอ่ยู………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………….โทรศัพท……………………………..……….
ในนามบริษัท/สหกรณ/มลูนิธ…ิ…………………………………………………………………………
ซ่ึงใชชือ่เปนภาษาองักฤษวา……………………………………………………………………..….……
ทะเบยีนเลขที…่…………………………………………วันท่ี……………………….….สํ านักงานใหญ
ของบริษัท/สหกรณ/มลูนิธติัง้อยูที…่……………………………………………………………….…...
………………………………………………………….โทรศัพท……………………………..……….
สาเหตุที่ขอสงเสริมโยกยายโรงงาน
!  ทีต่ัง้เดิมมีปญหาสิ่งแวดลอมและกระทรวงอตุสาหกรรมก ําหนดใหยาย (แนบหลักฐาน)
!   สถานที่ตั้งโรงงานเดิมไมเพียงพอ
!   ปญหาแรงงาน (โปรดระบุ)……………………………………………………...………………….
        ……………………………………………………………………………………………..……….
!   อืน่ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………….……………..

  ………………………………………………………………………………………...……………
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2.! ขอมูลของกิจการเดิม

2.1!สถานภาพของกิจการ
 กิจการเดิม !      ไมไดรับการสงเสรมิ

!      ไดรับการสงเสริม
ประเภทกิจการ…………………………..…
บตัรสงเสรมิเลขที…่……………………….ลงวันท่ี………………………

เปดด ําเนินการเมือ่…………………………………………………………………….…………….
2.2!ทุนจดทะเบียน
ทนุจดทะเบยีน………………………….บาท  เรียกชํ าระแลว…………………………………บาท

เปนทนุไทย……………………………………..บาท  รอยละ………………………..……
ทนุตางดาวสัญชาต…ิ……………………………….   รอยละ………………………..……

     สัญชาต…ิ……………………………….   รอยละ………………………..……
     สัญชาต…ิ……………………………….   รอยละ………………………..……

2.3!ทีต่ัง้โรงงาน อ ําเภอ………………………………………   จังหวัด…………………….…………..
ขนาดของทีดิ่น…………………………ไร

2.4!การจางงาน มีคนงาน…………………………คน
2.5!ผลิตภัณฑ/กํ าลังผลิต

จํ านวนเวลาทํ างาน
ผลิตภัณฑ

และผลพลอยได (ถามี) กํ าลังผลิตเต็มที่ ชัว่โมง
ท ํางานใน 1 วัน

วัน
ท ํางานใน 1 ป
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2.6! เครื่องจักร

เคร่ืองจักรหลักของกิจการ  ไดแก
รายการเคร่ืองจักร จํ านวน

2.7!กรรมวิธีการผลิต
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3.! ขอมลูสํ าหรับกิจการท่ีขอรับการสงเสริม

3.1!ทุนจดทะเบียน    ! ไมเพิ่มทุนจดทะเบียน
!! เพิม่ทนุจดทะเบียน………………………….บาท

เปนทนุไทย………………………….บาท   รอยละ………………………
ทุนตางชาติ  สัญชาติ……………………..    รอยละ……………………...

        สัญชาติ……………………..    รอยละ………………..…….
        สัญชาติ……………………..    รอยละ……………………...

3.2!การลงทุน
คาทีดิ่น………………………………………………………………………………………….บาท
คอกอสราง……………………………………………………………………………...………บาท
คาเครือ่งจักร……………………………………………………………………………………บาท
มลูคาสินทรพัยอืน่……………………………………………………………………………...บาท
เงนิทนุหมนุเวียน……………………………………………………………………………….บาท
อืน่ๆ………………………………………………………………………………………….…บาท

รวม…………………………………………..บาท
3.3!ทีต่ัง้โรงงานใหมอ ําเภอ…………………………………จังหวัด……………………………………
ขนาดของท่ีดิน…………………….ไร

3.4!ผลิตภัณฑ/กํ าลังผลิต

จํ านวนเวลาทํ างาน
ผลิตภัณฑ

และผลพลอยได (ถามี) กํ าลังผลิตเต็มที่ ชัว่โมง
ท ํางานใน 1 วัน

วัน
ท ํางานใน 1 ป
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3.5!แผนการผลิต

จํ านวนเวลาทํ างาน
ผลิตภัณฑ

และผลพลอยได (ถามี)
กํ าลังผลิตเต็มที่ ชัว่โมง

ท ํางานใน 1 วัน
วัน

ท ํางานใน 1 ป

3.6!รายการเคร่ืองจักรท่ีโยกยาย
ปที ่1 ปที่ 2

รายการเคร่ืองจักร จํ านวน รายการเคร่ืองจักร จํ านวน
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3.7!รายการเครื่องจักรที่จะติดตั้งเพิ่มเติม (ถามี)

ปที ่1 ปที่ 2

รายการเคร่ืองจักร จํ านวน รายการเคร่ืองจักร จํ านวน

3.8!กรรมวิธีการผลิต ณ สถานประกอบการใหม

3.9!ผลกํ าไร-ขาดทุน ณ สถานประกอบการเดิม 3 ป ยอนหลัง                         (พันบาท)
ปที ่1 ปที่ 2 ปที ่3

รายไดทั้งสิ้น
หัก  คาใชจางท้ังหมด
       กํ าไร (ขาดทุน)
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3.10! การจางงาน ณ สถานประกอบการใหม

ปที ่1 ปที่ 2
ไทย ตางชาติ ไทย ตางชาติ

ผูบริหาร
ผูช ํานาญการเฉพาะดาน
ผูคุมงาน
เสมียน
คนงานฝมือ/กึ่งฝมือ
คนงาน

รวม

   คนงานตางชาต ิ สัญชาติ……………………………………รวม  ………………คน
3.11! แผนการจัดการสํ าหรับคนงาน ณ สถานประกอบการเดิม ไดแก

-! จํ านวนคนงานท่ีเลิกจาง…………………………
-! ระดับคนงานท่ีเลิกจาง…………………………..
-! ไดมีแผนด ําเนินการลวงหนากับคนงานท่ีจะเลิกจางหรือไม อยางไร
-! ………………………………………………………..
-! ………………………………………………………..
-! ………………………………………………………..

ขาพเจาขอรับรองขอความที่ใหไวขางตนตรงกับความเปนจริงหรือเปนประมาณ
การที่ดีที่สุดในความเห็นของขาพเจา

(ลงชือ่)  ……………………………………………….
             (………………………………………………)

วันที…่………………………….

โปรดแนบเอกสารประกอบค ําขอโยกยายกิจการดังตอไปน้ี
( 1 )  งบดุลปลาสุด
( 2 )  สํ าเนาบัญชกีารจายเงนิเดินปลาสุด
( 3 )  สํ าเนาบัตรสงเสรมิ (กรณีกิจการเดิมไดรับการสงเสริม)
( 4 )  หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
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