
แบบตัดบัญชีเครื่องจักร

1. บริษัท ……………………..………………ตามบัตรสงเสริมเลขที ่………….……ลงวันที ่…...……...……..….
    กิจการประเภท ………………………………………………………………………………..………...….….….
    - ไดรับสิทธิ์ฯ
       ! ยกเวนภาษีอากรเครื่องจักร ตามมาตรา 28 นับต้ังแตวันท่ี …………………….……... ถึงวันที ่……..………
       ! ลดหยอนภาษีอากรเคร่ืองจักร ตามมาตรา 29 นับต้ังแตวันท่ี ………….……………... ถึงวันที ่…...……..….
    - ไดรับอนุญาตเปดดํ าเนินการจากส ํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตั้งแตวันที…่……………...……...
       ปจจุบันกิจการตั้งอยูเลขที ่……………………………….……………………โทร. ………………..…………
2. บริษัทฯ ขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรตามรายการในตารางท่ีแนบ จํ านวน …… รายการ  เน่ืองจากเคร่ืองจักร
     !  2.1 มีอายุเกินกวา 5 ป นับแตวันนํ าเขา และไดรับใบอนุญาตเปดดํ าเนินการจากส ํานักงานเลขที ่……………..

     ลงวันที ่……………………….. โดยมีก ําลังผลิตตามบัตรสงเสริมฯ (ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯมีเง่ือนไขสงออก
     บริษัทฯ ขอยืนยันวา ในชวงระยะเวลา 5 ป นับแตวันนํ าเขาเคร่ืองจักรดังกลาว ไดรับการตรวจสอบเง่ือนไข
     สงออกแลว ปฏิบัติถูกตองโดยแนบหนังสือแจงผลจ ํานวน………….ฉบับ)

     ! 2.2 ไดท ําลายตามวิธีที่ส ํานักงานเห็นชอบแลว ตามหนังสอือนุญาตใหทํ าลาย เลขท่ี .....................…….........
                   ลงวันที ่......................... โดยไดแนบเอกสาร ดังน้ี
                  - ภาพถายเคร่ืองจักรกอนทํ าลาย  - ภาพถายเครื่องจักรหลังทํ าลาย
     ! 2.3 ไดสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ตามหนังสืออนุญาตสงออกไปนอกราชอาณาจักร เลขท่ี ..................
                ลงวันที ่......................... โดยไดแนบเอกสาร ดังน้ี
               -  สํ าเนา Invoice ของเคร่ืองจักรท่ีสงออก   - ส ําเนาใบขนสินคาขาออก
     ! 2.4 ไดบริจาคใหสวนราชการ องคการของรัฐบาลหรือองคการสาธารณกุศลตามที่ส ํานักงานเห็นชอบ
                  แลว ตามหนังสืออนุญาตใหโอน (บริจาค) เลขท่ี ...............……..  ลงวันที ่..……..................... โดยไดแนบ
                  เอกสาร ดังน้ี
               -  สํ าเนาหนังสือรับโอนจากสวนราชการฯ
      !2.5 ไดช ําระภาษีแลว ตามหนังสืออนุญาตใหใหจํ าหนาย เลขท่ี ..................  ลงวันที ่......................... โดย
                ไดแนบเอกสาร ดังน้ี

- สํ าเนาใบเสร็จการชํ าระภาษ ี(กรณีมีภาระภาษ)ี
3. ภายหลังการไดรับอนุญาตใหตัดบัญชีเคร่ืองจักรในคร้ังน้ี บริษัทฯ ขอเรียนวา

! จะดํ าเนินการตามโครงการตอไป  หรือ
! จะไมดํ าเนินการตามโครงการ และจะมีหนังสือแจงขอยกเลิกบัตรสงเสริมตอไป

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ………………………………….

                        (……………………………………………)
(กรรมการผูมีอ ํานาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราส ําคัญของบริษัท)

ช่ือผูติดตอ…………………
โทร…………………ตอ……..
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เรียน ผสป. …… ผาน …………….      (สํ าหรับเจาหนาท่ี)

!!บริษัทฯ ขอตัดบญัชีเคร่ืองจักรตามประกาศการกํ าหนดอายุเคร่ืองจักรฉบับปจจุบัน และเจาหนาที่ได   
ตรวจสอบแลวเห็นวา บริษัทฯ ปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขบัตรสงเสริมในเร่ือง

1.! การเปดดํ าเนินการครบโครงการ ต้ังแตวันท่ี ………………………………….… และ
2.! เงื่อนไขสงออก (ในกรณีมีเง่ือนไขสงออก) ในชวงระยะเวลา 5 ป นับแตวันนํ าเขา

 และเคร่ืองจักรท่ีอยูในขายใหตัดบัญชีได คือ รายการลํ าดับที ่………………………..
!!บริษัทฯ ขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรตามประกาศเร่ืองเง่ือนไขและวิธีการสํ าหรับเคร่ืองจักรท่ีชํ ารุดหรือ
เสียหายฉบับปจจุบัน หรือบริษัทไดชํ าระภาษีอากรตามที่ส ํานักงานเห็นชอบแลว และเจาหนาที่ได
ตรวจสอบแลวเห็นวา บริษัทฯ ไดดํ าเนินการ  ท ําลาย/ สงออก/ บริจาค/ จํ าหนาย  เคร่ืองจักร ตามที่
สํ านักงานเห็นชอบแลวจึงเห็นควรอนุญาต ใหตัดบัญชีเคร่ืองจักรดังกลาวได โดยไมมีภาระภาษีอากร
ทั้งนี ้ไดแนบหนังสือถึงบริษัทฯ และ กรมศุลกากรมาดวยพรอมนี้

!!ความเห็นอ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………….………
       ………………………………………………………………………………..………………………

    

                ขอเสนอเพือ่โปรดพิจารณา
ลงช่ือเจาหนาท่ี ………………………………

               (……………….…..……)
                          วันท่ี ………………………

เรียน ผสป.  ….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………….…..
ลงชื่อหัวหนาสาย ……….……………..
                               (…………………..)
                   วันท่ี …………………………….

!  อนุญาต / ไมอนุญาต
!  ลงนามแลว
                      …………………
                              ผสป. ….
        วันท่ี …………………………….
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บัญชีรายการเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณที่ตัดบัญชีเพื่อปลอดจากภาระภาษีอากร
ของบริษัท …………………………………..

ตามบัตรสงเสริมเลขที ่………………………..ลงวันที ่……………………..
(หากมีหลายรายการ กรุณาใชเอกสารแนบตามแบบนี้)

ลํ าดับที่ รายการ จ ํานวน เลขที่หนังสืออนุมัติ/
ลงวันที่

หมายเหตุ

ขาพเจาขอรับรองวาไดกรอกขอความถูกตองและครบถวนเปนความจริงทุกประการ โดยเครื่องจักรมีอายุเกินกวา 5 ป นับแตวันน ําเขาทกุรายการ และยังอยูที่สถานประกอบการหากมีขอความ
อนัเปนเทจ็จริงหรือจงใจละเวนการกรอกขอความที่เปนจริง ซึ่งถอืเสมือนหนึ่งการใหความอันเปนเท็จ ขาพเจายินดีที่จะถูกด ําเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด

     กรรมการผูมีอํ านาจผูกพันบริษัทลงนาม
   (ลงชื่อ) ………………………………………. (ประทับตราบริษัทฯ)

      (……………………………………….)
     (ตํ าแหนง) ………………………………
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