
แบบคํ าขออนุญาตจํ าหนาย/โอน/บริจาคเครื่องจักร

1) ช่ือบริษัท………………………………………………จ ํากดั(เลขประจํ าตัวผูเสียภาษี……………..……..…..)
ไดรับสงเสริมตามบัตรสงเสริมเลขที่………………………ลงวันที่………………………ประเภท…….…..
มขีนาดกิจการตามที่ระบุในบัตรสงเสริมคือ…………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ช่ือผูมาติดตอ ………………โทร. …………….ตอ…………โทรสาร... ………… E-mail…………………..

2) ตามเงื่อนไขบัตรสงเสริมมีเวลานํ าเขาเครื่องจักรสิ้นสุดวันที่………………………………...………..………..
3) ครบก ําหนดเปดดํ าเนินการตามโครงการวันที่…………………….…………………………………...……….

 ไดรับอนญุาตเปดดํ าเนินการครบโครงการจากสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแลวเมื่อ
วันที่…………….…ตามใบอนุญาตเลขที่………………..ตามที่แนบ

 เร่ิมทํ าการผลิตแลว แตยังไมไดรับใบอนญุาตเปดดํ าเนินการจากสํ านักงาน
� ยงัไมไดเร่ิมดํ าเนินการผลิตผลิตภัณฑตามโครงการ

4) ตามบัตรสงเสริมฯ ไมมี เงื่อนไขการสงออก
                        มี เงื่อนไขการสงออกและ  บริษทัฯดํ าเนินการถูกตองตามหลักฐานแจงผลการตรวจ

สอบจากสํ านักงานตามแนบ……แผน     ยงัไมเคยไดรับการตรวจสอบเพราะยังไมไดเปดดํ าเนินการ
5) บริษทัฯ มคีวามประสงคจะขออนุญาตนํ าเครื่องจักรที่ไดรับสิทธิและประโยชนในการนํ าเขาจากสํ านักงาน

ตามมาตรา…….ตามรายการเครื่องจักรที่แนบมาพรอมนี้ไปดํ าเนินการ (ทํ าเครื่องหมาย เลือกรายการขอ
อนญุาตเพยีงรายการเดียว หากตองการขอมากกวา 1 รายการ ใหทํ าการแยกเรื่องยื่นขอ )

      จํ าหนายใหแก………………………………………………………………………………………
 โอนใหแกบริษัท…………………………..…(เลขประจํ าตัวผูเสียภาษี…………..………..)ผูไดรับ

                      สงเสริมตามบัตรสงเสริมเลขที่……………... ลงวันที่…………………ไดรับสิทธินํ าเขา
                      เครื่องจักรตามมาตรา…..มีเวลานํ าเขาเครื่องจักรสิ้นสุดวันที่………………....…
บริจาคใหแก………………………………………….….ซ่ึงเปนสวนราชการ/ องคการของรัฐบาล/
องคการสาธารณกุศล โดยจะนํ าไปใชสํ าหรับ………….………………..……………… …………
……………………………………… …………………….………………………………….…….

บริษัทขอรับรองวาขอความขางตนเปนขอมูลที่ถูกตองทุกประการ

ลงชื่อ………………………….…… (ผูมีอํ านาจลงนาม)
(ประทับตราบริษัท)           ( ………………………….. )

วันที่ …………………………………
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ส ํานกังานจะพิจารณาอนุญาตให จํ าหนาย โอน และบริจาค เคร่ืองจักร ไดตองเขาตามเกณฑดังนี้
เคร่ืองจักรท่ีจะสามารถพิจารณาอนุญาตได ตองเขาตามเกณฑขอ1 – 3
ทกุขอ และพิจารณารายละเอียดการอนุญาตแตละชนิด ตามขอ 4

ส ําหรับการพิจารณาของเจาหนาท่ี
(เขา / ไมเขา เกณฑ)และระบุเหตุผล

1. ตองเปนเครื่องจักรที่ไดรับสิทธิและประโยชนในการนํ าเขาจาก
สํ านักงานเทานั้น

………………………………………
………………………………………

2. ทีผ่านมาบริษัทฯดํ าเนินการถูกตองตามเงื่อนไขตามที่กํ าหนดใน
บตัรสงเสริม(เชน เปดดํ าเนินการ สงออก หยุดดํ าเนินการ เครื่องจักร
ไมไดนํ าไปใชเพื่อการอื่นโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน)

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

3. จะตองไมทํ าใหกรรมวิธีการผลิตเปลี่ยนแปลง หรือ กํ าลังผลิตของ
โครงการเปลี่ยนแปลงเกินกวาในชวง ± 20% ของกํ าลังผลิตตาม
บัตรสงเสริมเวนแต มเีครื่องใหมมาแทนเครื่องจักรที่ขออนุญาตแลว

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

4.1 กรณีการขอจํ าหนาย หากเครื่องจักรรายการใดมีอายุการนํ าเขายัง
ไมเกนิ 5 ป บริษัทฯจะตองชํ าระภาษีอากร ตามสภาพ ณ วันที่ยื่น
ขอจ ําหนาย หากเกิน 5 ปแลวจะอนุญาตใหโดยไมมีภาระภาษี

4.2 กรณีการขอโอน ผูรับโอนจะตองเปนผูไดรับสงเสริมที่มีลักษณะ
ของโครงการที่สอดคลองสามารถรับโอนเครื่องจักรของผูโอนได
เชน กรรมวิธีการผลิต โครงการใหใชเครื่องเกา เปนตน และยังมี
ระยะเวลานํ าเขาเครื่องจักรอยู โดยหากสิทธิฯของผูรับโอนนอย
กวา ผูโอนจะตองชํ าระภาษีอากรของเครื่องจักรในสวนที่เกิน

4.3 กรณีการขอบบริจาค จะอนญุาตใหเฉพาะการบริจาคใหแก สวน
ราชการ  องคการของรัฐบาลหรือองคการสาธารณกุศล ที่สามารถ
น ําเอาเครื่องจักรที่ขอบริจาคไปใชประโยชนเองได

==============================================================================
เรียน ผูอํ านวยการ…………………ผาน…………………  ( สํ าหรับเจาหนาท่ี)

ไดพิจารณาการขออนุญาต…..………ของบรษิัทฯตามเกณฑขางตนแลว  มีความเห็นดังนี้
 เขาตามเกณฑ เห็นควรอนุญาต………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……
 เห็นควรไมอนุญาตเพราะไมเขาตามเกณฑคือ………………………………………………………………

จงึเรียนมาพิจารณาและลงนามหนังสือแจงบริษัทฯตามแนบ
ลงชื่อ……………………เจาหนาที่ผูพิจารณา

-  เห็นชอบตามเสนอ   ไมเห็นชอบตามเสนอ
- ลงนามหนังสือแลว ดํ าเนินการตอไป

ผูอํ านวยการ………………..
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รายการเครื่องจักรที่นํ าเขามาโดยใชสิทธิและประโยชนในการนํ าเขา
ของบริษัท………………………………ตามบัตรสงเสริมเลขที่…………….ลงวันที่…………………

ที่ขออนุญาตจํ าหนาย / โอน / บริจาค
นํ าเขาตามรายการและจํ านวน

เลขที่หนังสือสั่งปลอย ลงวันที่
วันที่นํ าเขา ขั้นตอนการผลิตที่ใช กํ าลังการผลิตของเครื่อง

ที่ขออนุญาต

หมายเหตุ โปรดแนบสํ าเนาหลักฐานการนํ าเขาเครื่องจักรที่ขออนุญาตทุกรายการ พรอมลงนามประทับตราบริษัทฯรับรองสํ าเนาเอกสารทุกแผน
     และหากรายการเครื่องจักรมีมากจนหนาเดียวกรอกไมหมดใหถายสํ าเนาหนานี้เพิ่มได

ลงชื่อ……………………………………….ผูมีอํ านาจลงนาม
                ต ําแหนง……………………………………

วันที่………………………………………..
(ประทับตราของบริษัท)
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