แบบขอขยายเวลานาเข้ าเครื่ องจักรและเปิ ดดาเนินการ
(ส่ วนที่ 1 สาหรับบริษัท)
1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริ ษทั ..…………………………………ได้รับการส่ งเสริ มกิจการประเภท ……..………….….………..
โดยมีกาลังการผลิต………………………………………………..…………..…………………………..….
………………………………………………………………………………………….……………..….…..
ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่………………………….……….....ลงวันที่…………...………………..……………
ได้รับอนุมตั ิให้การส่ งเสริ มในวันที่ ………………..…. ยืน่ ขอรับการส่ งเสริ มวันที่ …………….…………..
ชื่อผูต้ ิดต่อ ……….……….……. โทรศัพท์ …………….. ต่อ …….. โทรสาร …………E-mail……………
2. ข้ อมูลการดาเนินการตามโครงการ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
2.1 อาคารโรงงานหรื อสถานประกอบการ เพื่อใช้ดาเนินการตามโครงการ
❑ มีอยูเ่ ดิมแล้ว ❑ เช่าแล้วเมื่อวันที่ ………..…….. ❑ กาลังก่อสร้าง (สร้างไปประมาณ ……..%)
❑ ยังไม่มี
❑ เป็ นกิจการที่ไม่มีอาคารโรงงานหรื อสถานประกอบการ เช่น สายการบิน เป็ นต้น
2.2 การนาเข้ าเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ เพื่อใช้ ในโครงการ
นาเข้าจากต่างประเทศแล้วมูลค่า …………….. บาท ซื้ อจากในประเทศแล้วประมาณ ……………. บาท
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการมีมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ …………………………… บาท
มีรายการเครื่ องจักรหลักที่ซ้ื อหรื อนาเข้าแล้วที่สาคัญ ได้แก่ ……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
กาลังการผลิตของผลิตภัณฑ์จากเครื่ องจักรที่มีอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั (ตามรายละเอียดแสดงการคานวณที่แนบ)
ดูซ� า้ 12
……………………….……………………………………………………………………………………
ดูซ� า้ 12
……………………….……………………………………………………………………………………
2.3 การเปิ ดดาเนินการตามโครงการ (เลือกทาเครื่ องในช่อง ❑ เฉพาะรายการที่ตรงกับสถานะภาพของโครงการของ
บริ ษทั ฯ ณ เวลาปั จจุบนั ขณะยืน่ แบบขอขยายนี้)
ยังไม่สามารถเปิ ดดาเนินการผลิต
เริ่ มเปิ ดดาเนินการผลิตแล้ว โดยปั จจุบนั มีเครื่ องจักรได้กาลังการผลิต ครบ ตามโครงการ
เริ่ มเปิ ดดาเนินการผลิตแล้ว โดยปั จจุบนั มีเครื่ องจักรได้กาลังการผลิต ยังไม่ ครบ ตามโครงการ
ได้รับอนุญาตเปิ ดดาเนินการ เต็มตามโครงการ แล้ว
ได้รับอนุญาตเปิ ดดาเนินการ บางส่ วน แล้ว
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3 การขยายเวลานาเข้ าเครื่ องจักร (ให้ทาเครื่ องหมายใน ❑ เลือกชนิดการขอขยายเวลาและกรอกข้อมูลในข้อที่เลือก)
❑ 3.1 บริ ษทั ฯ ขอขยายเวลานาเข้าเครื่ องจักรย้อนหลัง ถึงวันที่ยนื่ คาขอรับการส่ งเสริ ม คือวันที่ ........………....
❑ 3.2 บริ ษทั ฯ ขอขยายเวลานาเข้าเครื่ องจักรออกไปอีกเป็ นเวลา ................ เดือน ถึงวันที่ ..……...............
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการดาเนินการเกี่ยวกับการขอขยายเวลานาเข้าเครื่ องจักรออกไปอีกแล้ว ดังนี้
3.2.1 ❑ ยังไม่เคยได้รับการขยายเวลานาเข้าเครื่ องจักรมาก่อน
❑ เคยได้รับการขยายเวลานาเข้าเครื่ องจักรมาแล้ว .......... ครั้ง ครั้งสุ ดท้ายได้รับอนุ มตั ิให้
ขยายเวลาตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ ................................ ลงวันที่ .......…………...............
ให้ขยายเวลานาเข้าเครื่ องจักรถึงวันที่ ....………............... และขยายเวลาเปิ ดดาเนินการ
ถึงวันที่ .................................
3.2.2 โดยเครื่ องจักรที่ขอขยายเวลามีมูลค่ารวมประมาณ .....…….............. บาท มีรายการใน
ตารางที่แนบ ซึ่งเป็ นเครื่ องจักร (โปรดเลือก)
❑ ใช้ขจัดหรื อป้องกันมลภาวะแวดล้อม
❑ ใช้วิจยั และพัฒนา
❑ ใช้ในการผลิตที่ทาให้กาลังผลิตเพิม่ ขึ้น ❑ ไม่ทาให้กาลังผลิตเพิม่ ขึ้นโดยใช้
สาหรับ (โปรดระบุ )..............................................................................
4 การขอขยายเวลาเปิ ดดาเนินการเต็มโครงการ บริ ษทั ฯ ขอขยายเวลาออกไปถึงวันที่ .....................................

(ประทับตราของบริ ษทั )

ลงชื่อ……………………………(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
(.........................................)
ตาแหน่ง ........................................

==============================================================================
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(ส่ วนที่ 2 สาหรับเจ้ าหน้ าที่สานักงาน)
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
ได้พิจารณาการขอขยายเวลาของบริ ษทั ฯ แล้ว มีความเห็น ดังนี้
❑ เข้าตามเกณฑ์การขอขยายเวลานาเข้าเครื่ องจักรย้อนหลังตามประกาศที่ ป.1/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548
เห็นควรอนุมตั ิให้ขยายเวลาย้อนหลัง ได้ถึงวันที่……………………………………………...…….............
❑เข้าตามเกณฑ์การขยายเวลาเครื่ องจักรตามประกาศ ที่ ป.1/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548
เห็นควรอนุมัติ ให้ขยายเวลานาเข้าเครื่ องจักร ครั้งที่…….เป็ นเวลา 1 ปี ถึงวันที่ ………….....…..................
และขยายเวลาเปิ ดดาเนินการออกไป 6 เดือน จากเวลานาเข้าเครื่ องจักรถึงวันที่ .. ................….....................
❑ เข้าตามเกณฑ์การขยายเวลาตามประกาศที่ 6/2549 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549
เห็นควรอนุมตั ิให้ขยายเวลานาเข้าเครื่ องจักร ตั้งแต่วนั ที่.............................................................................
ถึงวันที่ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่ งเสริ ม
❑ เข้าตามหลักเกณฑ์การขยายเวลาตามประกาศที่ 1/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548
เห็นควรอนุมตั ิ ให้ขยายเวลานาเข้าเครื่ องจักร/.................................................ตั้งแต่วนั ที่............................
❑ ไม่เข้าตามเกณฑ์ เห็นควร ไม่ อนุมัติ ให้ขยายเวลา ................................................................…....................
…………………………………………………………………………………………………………….
เจ้าหน้าที่ผพู ้ ิจารณา………………………….
เรี ยน ผูอ้ านวยการ...............
................................................................
................................................................
……………..
หัวหน้าสาย
อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
ลงนามหนังสื อแจ้งบริ ษทั ฯ แล้ว
......................................................
ผูอ้ านวยการ...............
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รายการเครื่ องจักรที่ขอขยายเวลาการนาเข้ า

ของบริ ษทั ................................................................ จากัด ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ ....................................................
วัตถุประสงค์การใช้งานให้ระบุวา่ เพื่อเพิม่ กาลังผลิต เพื่อใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
ลาดับที่

ชื่ อเครื่ องจักร

จานวน

ราคา (บาท)

หน้ าที่การทางาน
ของเครื่ องจักร
หรื ออุปกรณ์

วัตถุประสงค์ การใช้ งาน

(หากรายการเครื่ องจักรมีมากจนหน้าเดียวกรอกไม่หมดให้ถ่ายสาเนาหน้านี้เพิ่มได้)
(ประทับตราของบริ ษทั )
ลงชื่อ………………………….ผูม้ ีอานาจลงนาม
ตาแหน่ง .........................................................
หมายเหตุ :
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