แบบคำขออนุญำตจำหน่ำย/โอน/บริ จำคเครื่ องจักร
1) ชื่อบริ ษทั ………………………………………………จำกัด(เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี……………..……..…..)
ได้รับส่งเสริ มตำมบัตรส่งเสริ มเลขที่………………………ลงวันที่………………………ประเภท…….…..
มีขนำดกิจกำรตำมที่ระบุในบัตรส่งเสริ ม
คือ…………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
ชื่อผูม้ ำติดต่อ ………………โทร. …………….ต่อ…………โทรสำร... ………… E-mail…………………..
2) ตำมเงื่อนไขบัตรส่ งเสริ มมีเวลำนำเข้ำเครื่ องจักรสิ้ นสุ ดวันที่………………………………...………..………..
3) ครบกำหนดเปิ ดดำเนินกำรตำมโครงกำรวันที่…………………….…………………………………...……….
 ได้รับอนุญำตเปิ ดดำเนินกำรครบโครงกำรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุนแล้วเมื่อ
วันที่…………….…ตามใบอนุญาตเลขที่………………..ตามที่แนบ
 เริ่มทาการผลิตแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญำตเปิ ดดำเนินกำรจำกสำนักงำน
ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ ตามโครงการ
4) ตำมบัตรส่งเสริ มฯ ไม่มี เงื่อนไขกำรส่งออก
มี เงื่อนไขกำรส่งออกและ บริ ษทั ฯดำเนินกำรถูกต้องตำมหลักฐำนแจ้งผลกำร
ตรวจสอบจำกสำนักงำนตำมแนบ……แผ่น  ยังไม่เคยได้รับกำรตรวจสอบเพรำะยังไม่ได้เปิ ดดำเนินกำร
5) บริ ษทั ฯ มีควำมประสงค์จะขออนุญำตนำเครื่ องจักรที่ได้รับสิ ทธิและประโยชน์ในกำรนำเข้ำจำกสำนักงำน
ตำมมำตรำ…….ตำมรำยกำรเครื่ องจักรที่แนบมำพร้อมนี้ไปดำเนินกำร (ทำเครื่ องหมำย  เลือกรำยกำรขอ
อนุญำตเพียงรำยกำรเดียว หำกต้องกำรขอมำกกว่ำ 1 รำยกำร ให้ทำกำรแยกเรื่ องยื่นขอ )
 จาหน่ ายให้แก่………………………………………………………………………………………
 โอนให้แก่บริ ษทั …………………………..…(เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี…………..………..)ผูไ้ ด้รับ
ส่งเสริ มตำมบัตรส่งเสริ มเลขที่……………... ลงวันที่…………………ได้รับสิ ทธินำเข้ำ
เครื่ องจักรตำมมำตรำ…..มีเวลำนำเข้ำเครื่ องจักรสิ้ นสุ ดวันที่………………....…
บริจาคให้แก่………………………………………….….ซึ่งเป็ นส่วนรำชกำร/ องค์กำรของรัฐบำล/
องค์กำรสำธำรณกุศล โดยจะนำไปใช้สำหรับ………….………………..……………… …………
……………………………………… …………………….………………………………….…….
บริ ษทั ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประกำร
ลงชื่อ………………………….…… (ผูม้ ีอำนำจลงนำม)
( ………………………….. )
วันที่ …………………………………

(ประทับตรำบริ ษทั )

สกท.
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สานักงานจะพิจารณาอนุญาตให้ จาหน่ าย โอน และบริจาค เครื่ องจักร ได้ ต้องเข้าตามเกณฑ์ ดังนี้
เครื่ องจักรที่จะสามารถพิจารณาอนุญาตได้ ต้องเข้ำตำมเกณฑ์ขอ้ 1 – 3 สาหรับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่
ทุกข้อ และพิจำรณำรำยละเอียดกำรอนุญำตแต่ละชนิด ตำมข้อ 4
(เข้ำ / ไม่เข้ำ เกณฑ์)และระบุเหตุผล
1. ต้องเป็ นเครื่ องจักรที่ได้รับสิ ทธิและประโยชน์ในกำรนำเข้ำจำก
………………………………………
สำนักงำนเท่ำนั้น
………………………………………
2. ที่ผำ่ นมำบริ ษทั ฯดำเนินกำรถูกต้องตำมเงื่อนไขตำมที่กำหนดใน
………………………………………
บัตรส่งเสริ ม(เช่น เปิ ดดำเนินกำร ส่งออก หยุดดำเนินกำร เครื่ องจักร ………………………………………
ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำรอื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต เป็ นต้น)
………………………………………
3. จะต้องไม่ทำให้กรรมวิธีกำรผลิตเปลี่ยนแปลง หรื อ กำลังผลิตของ ………………………………………
โครงกำรเปลี่ยนแปลงเกินกว่ำในช่วง ± 20% ของกำลังผลิตตำม
………………………………………
บัตรส่งเสริ มเว้นแต่ มีเครื่ องใหม่มำแทนเครื่ องจักรที่ขออนุญำตแล้ว ………………………………………
4.1 กรณีการขอจาหน่ าย หำกเครื่ องจักรรำยกำรใดมีอำยุกำรนำเข้ำยัง
ไม่เกิน 5 ปี บริ ษทั ฯจะต้องชำระภำษีอำกร ตำมสภำพ ณ วันที่ยนื่
ขอจำหน่ำย หำกเกิน 5 ปี แล้วจะอนุญำตให้โดยไม่มีภำระภำษี
4.2 กรณีการขอโอน ผูร้ ับโอนจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับส่งเสริ มที่มีลกั ษณะ
ของโครงกำรที่สอดคล้องสำมำรถรับโอนเครื่ องจักรของผูโ้ อนได้
เช่น กรรมวิธีกำรผลิต โครงกำรให้ใช้เครื่ องเก่ำ เป็ นต้น และยังมี
ระยะเวลำนำเข้ำเครื่ องจักรอยู่ โดยหำกสิ ทธิฯของผูร้ ับโอนน้อย
กว่ำ ผูโ้ อนจะต้องชำระภำษีอำกรของเครื่ องจักรในส่วนที่เกิน
4.3 กรณีการขอบบริจาค จะอนุญำตให้เฉพำะกำรบริ จำคให้แก่ ส่วน
รำชกำร องค์กำรของรัฐบำลหรื อองค์กำรสำธำรณกุศล ที่สำมำรถ
นำเอำเครื่ องจักรที่ขอบริ จำคไปใช้ประโยชน์เองได้
==============================================================================
เรี ยน ผูอ้ ำนวยกำร…………………ผ่ำน…………………
( สาหรับเจ้ าหน้ าที่)
ได้พิจำรณำกำรขออนุญำต…..………ของบริ ษทั ฯตำมเกณฑ์ขำ้ งต้นแล้ว มีควำมเห็นดังนี้
 เข้ำตำมเกณฑ์ เห็นควรอนุญำต………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
 เห็นควรไม่อนุญำตเพรำะไม่เข้ำตำมเกณฑ์คือ………………………………………………………………
จึงเรี ยนมำพิจำรณำและลงนำมหนังสื อแจ้งบริ ษทั ฯตำมแนบ
ลงชื่อ……………………เจ้ำหน้ำที่ผพู ้ ิจำรณำ
-  เห็นชอบตำมเสนอ  ไม่เห็นชอบตำมเสนอ
- ลงนำมหนังสื อแล้ว ดำเนินกำรต่อไป
ผูอ้ ำนวยกำร………………..
สกท.
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รายการเครื่ องจักรที่นาเข้ามาโดยใช้ สิทธิและประโยชน์ ในการนาเข้า
ของบริษัท………………………………ตามบัตรส่ งเสริมเลขที่…………….ลงวันที่…………………
ที่ขออนุญาตจาหน่ าย / โอน / บริจาค
รำยกำรและจำนวน
นำเข้ำตำม
วันที่นำเข้ำ ขั้นตอนกำรผลิตที่ใช้ กำลังกำรผลิตของเครื่ อง
ที่ขออนุญำต
เลขที่หนังสื อสั่งปล่อย
ลงวันที่

หมายเหตุ โปรดแนบสำเนำหลักฐำนกำรนำเข้ำเครื่ องจักรที่ขออนุญำตทุกรำยกำร พร้อมลงนำมประทับตรำบริ ษทั ฯรับรองสำเนำเอกสำรทุกแผ่น
และหำกรำยกำรเครื่ องจักรมีมำกจนหน้ำเดียวกรอกไม่หมดให้ถ่ำยสำเนำหน้ำนี้ เพิ่มได้
(ประทับตราของบริ ษทั )
สกท.
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