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แบบค ำขออนุญำตเปลี่ยน/เพิ่ม/ลด สถำนที่ตั้งโรงงำน/สถำนประกอบกำร 
 

1. บริษัท…………………………………………………………………………………………….……………………………………...……… 
ได้รับการส่งเสริมในประเภท………………กิจการ…………………..……………..………………………………………….……. 
ตามหนังสือแจ้งมติ/บัตรส่งเสริม เลขที…่…………………………………………ลงวันที่………………….……...…………… 
มีรายได้ครั้งแรกเมื่อวันที่………..…………………..…………………………………………………..……………………..….……. 

2. บริษัทฯ ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ โดย 
❑   เปลี่ยนที่ตั้ง 
       จากเดิมเขต/นิคมอุตสาหกรรม………..……………….…….…..…….…..จังหวัด…..…………………………….….… 
       ไปอยู่ท่ีเขต/นิคมอุตสาหกรรม………..……………….…….…...…….…..จังหวัด…..…………………………….….… 
❑   เพ่ิมที่ตั้ง 
       ที่เขต/นิคมอุตสาหกรรม………..……………………….…….…...…….…..จังหวัด…..…………………………….….… 
❑   ลดที่ตั้ง 
       ที่เขต/นิคมอุตสาหกรรม………..……………….…………….…...…….…..จังหวัด…..…………………………….….… 

เนื่องจาก……………………………….…………………………………………………………….…..…….…..…….…..…….…..……. 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

3. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และไม่มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอ่ืนตั้งอยู่ในที่ดิน
ในที่ตั้งเดิมแล้ว บริษัทฯ จะต้องจ าหน่ายที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ตั้งเดิมภายใน 1 ปี 
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนหรือลดสถานที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ 

4. ไมว่่ากรณีใดๆ ก็ตาม การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ ไม่ได้เป็นเหตุให้
ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางด้านภาษีอากรเพ่ิมเติม 

5. หากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ เข้าเกณฑ์ท่ีท าให้สิทธิและประโยชน์ลดลง 
ส านักงานจะปรับลดสิทธิและประโยชน์ตามเกณฑ์ท่ีอ้างถึง 

6. บริษัทฯ ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดทุกประการ 
 

     ลงชื่อ…………………..……………ผู้มีอ านาจลงนาม 
             
                                               (………………….……………………………) 
      วันที่……..……………………………..….. 
      ประทับตราบริษัท 

ผู้ติดต่อ ……………….…………...…… 
โทรศัพท…์…….…..…..….ต่อ…….… 
โทรสาร………….……….….….……... 
อีเมล์………….………….….….…….... 
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(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 
 
การพิจารณา 
พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
❑  การขอเปลี่ยน/เพ่ิม/ลด สถานที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการนี้ สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ 
      ไมเ่ปลี่ยนแปลงจากเดิม 
❑  การขอเปลี่ยน/เพ่ิม/ลด สถานที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการนี้ จะท าให้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ

เปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็นดังนี้ 
 

มำตรำ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
25, 26 ได้ ไม่ได้รับ ได้ ไม่ได้รับ 

27 ได้ ไมไ่ด้รบั ได้ ไม่ได้รับ 
28 / 29 ได้          ถึงวันที่..................... ไม่ได้รับ ได้          ถึงวันที่..................... ไม่ได้รับ 

30 ได้          ถึงวันที่..................... ไม่ได้รับ ได้          ถึงวันที่..................... ไม่ได้รับ 
30/1 ได้          ถึงวันที่..................... ไม่ได้รับ ได้          ถึงวันที่..................... ไม่ได้รับ 

31 วรรค 1, 2, 3 ได…้..….ปี ถึงวันที่...................... ไม่ได้รับ ได…้..….ปี ถึงวันที่...................... ไม่ได้รับ 
31/1 ได…้..….ปี ถึงวันที่...................... ไม่ได้รับ ได…้..….ปี ถึงวันที่...................... ไม่ได้รับ 
31/2 ได ้ร้อยละ.......ถึงวันที่............... ไม่ได้รับ ได ้ร้อยละ........ถึงวันที่.............. ไม่ได้รับ 

32 
ได.้..........ปี ร้อยละ.................... 
ถึงวันที่....................................... 

ไม่ได้รับ 
ได.้..........ปี ร้อยละ.................... 
ถึงวันที่....................................... 

ไม่ได้รับ 

34 ได…้..….ปี ถึงวันที่...................... ไม่ได้รับ ได…้..….ปี ถึงวันที่...................... ไม่ได้รับ 
35(1) ได…้..….ป ี ไม่ได้รับ ได…้….ปี ไม่ได้รับ 
35(2) ได…้..….ป ี ไม่ได้รับ ได…้….ปี ไม่ได้รับ 
35(3) ได…้..….ป ี ไม่ได้รับ ได…้….ปี ไม่ได้รับ 

36(1) และ (2) ได…้..….ปี ถึงวันที่...................... ไม่ได้รับ ได…้..….ปี ถึงวันที่...................... ไม่ได้รับ 
37 ได้ ไม่ได้รับ ได้ ไม่ได้รับ 

 

หมายเหตุ กรณีมีมากกว่าหนึ่งที่ตั้ง และแยกก าลังผลิตได้ชัดเจน ให้ระบุขนาดของกิจการและสิทธิและ
ประโยชน์ของแต่ละที่ตั้งด้านล่าง 

…………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
…………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
…………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
…………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
…………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
…………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
…………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………..
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เห็นควรมีมติดังนี้   
❑ ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………….……………………………………….. 
❑  อนุมัติให้บริษัท…………………………………………..……………….….……………..….….….….….….….………………….…. 
       ตามหนังสือแจ้งมต/ิบัตรส่งเสริมเลขที…่………….………………..………..ลงวันที่…..……………………………………. 
       เปลี่ยน/เพ่ิม/ลด สถานที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการโดยแก้ไขเงื่อนไขเฉพาะโครงการข้อ………………..…

ของหนังสือแจ้งมติ/บัตรส่งเสริมดังกล่าว เป็นใน 
               เขต/นิคมอุตสาหกรรม………..……………………….…….…...…….…..จังหวัด…..…………………………….…. 
               เขต/นิคมอุตสาหกรรม………..……………………….…….…...…….…..จังหวัด…..…………………………….…. 
               เขต/นิคมอุตสาหกรรม………..……………………….…….…...…….…..จังหวัด…..…………………………….…. 
        โดยสิทธิและประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลง / เปลี่ยนแปลงเป็น ดังนี้  
……………..……………………….………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่……………………………..……..………ซึ่งเป็นวันที่ยื่นขอแก้ไข 
โดยบริษทัฯ จะต้องจ าหน่ายที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ตั้งเดิมภายใน 1 ปี นับแต่

วันที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนหรือลดสถานที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ 
 

  …………………………………. 
      (……………………………….…….) เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา 

วันที่ ……………………………… 
 
 

 

 
เรียน............................................ 
 เห็นชอบ 
 
ลงชื่อ............................................ 
      (..........................................) 
วันที่............................................. 

 
เรียน............................................ 
 เห็นชอบ 
 
ลงชื่อ............................................ 
      (..........................................) 
วันที่............................................. 

 
 อนุมัติ 
 ลงนามหนังสือแจ้งมติแล้ว 
 
ลงชื่อ............................................ 
      (..........................................) 
วันที่............................................. 
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