
แบบค ำขออนุญำตจ ำหน่ำย/โอน/บริจำคเคร่ืองจกัร 
 
1) ช่ือบริษทั………………………………………………จ ำกดั(เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี……………..……..…..)

ไดรั้บส่งเสริมตำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี………………………ลงวนัท่ี………………………ประเภท…….….. 
มีขนำดกิจกำรตำมท่ีระบุในบตัรส่งเสริม
คือ…………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
ช่ือผูม้ำติดต่อ ………………โทร. …………….ต่อ…………โทรสำร... ………… E-mail………………….. 

2) ตำมเง่ือนไขบตัรส่งเสริมมีเวลำน ำเขำ้เคร่ืองจกัรส้ินสุดวนัท่ี………………………………...………..………..  
3) ครบก ำหนดเปิดด ำเนินกำรตำมโครงกำรวนัท่ี…………………….…………………………………...………. 

  ได้รับอนุญำตเปิดด ำเนินกำรครบโครงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนแลว้เม่ือ
 วนัท่ี…………….…ตามใบอนุญาตเลขท่ี………………..ตามที่แนบ 

 เร่ิมท าการผลติแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำรจำกส ำนกังำน 
 ยังไม่ได้เร่ิมด าเนินการผลิตผลติภัณฑ์ตามโครงการ 

4) ตำมบตัรส่งเสริมฯ ไม่มี เง่ือนไขกำรส่งออก 
                        มี เง่ือนไขกำรส่งออกและ บริษทัฯด ำเนินกำรถูกตอ้งตำมหลกัฐำนแจง้ผลกำร

ตรวจสอบจำกส ำนกังำนตำมแนบ……แผน่     ยงัไม่เคยไดรั้บกำรตรวจสอบเพรำะยงัไม่ไดเ้ปิดด ำเนินกำร 
5) บริษทัฯ มีควำมประสงคจ์ะขออนุญำตน ำเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บสิทธิและประโยชน์ในกำรน ำเขำ้จำกส ำนกังำน 

ตำมมำตรำ…….ตำมรำยกำรเคร่ืองจกัรท่ีแนบมำพร้อมน้ีไปด ำเนินกำร (ท ำเคร่ืองหมำย  เลือกรำยกำรขอ
อนุญำตเพียงรำยกำรเดียว หำกตอ้งกำรขอมำกกวำ่ 1 รำยกำร ใหท้ ำกำรแยกเร่ืองยื่นขอ ) 

       จ าหน่ายใหแ้ก่……………………………………………………………………………………… 
 โอนใหแ้ก่บริษทั…………………………..…(เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี…………..………..)ผูไ้ดรั้บ         
                      ส่งเสริมตำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี……………... ลงวนัท่ี…………………ไดรั้บสิทธิน ำเขำ้ 
                      เคร่ืองจกัรตำมมำตรำ…..มีเวลำน ำเขำ้เคร่ืองจกัรส้ินสุดวนัท่ี………………....… 
บริจาคใหแ้ก่………………………………………….….ซ่ึงเป็นส่วนรำชกำร/ องคก์ำรของรัฐบำล/        

องคก์ำรสำธำรณกุศล โดยจะน ำไปใชส้ ำหรับ………….………………..……………… ………… 
……………………………………… …………………….………………………………….……. 

บริษทัขอรับรองวำ่ขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทุกประกำร 
 

      ลงช่ือ………………………….…… (ผูมี้อ ำนำจลงนำม) 
 (ประทบัตรำบริษทั)             ( ………………………….. ) 
      วนัท่ี ………………………………… 
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ส านักงานจะพจิารณาอนุญาตให้ จ าหน่าย โอน และบริจาค เคร่ืองจักร ได้ต้องเข้าตามเกณฑ์ดังนี้ 
เคร่ืองจักรท่ีจะสามารถพจิารณาอนุญาตได้ ตอ้งเขำ้ตำมเกณฑข์อ้1 – 3 
ทุกขอ้ และพิจำรณำรำยละเอียดกำรอนุญำตแต่ละชนิด ตำมขอ้ 4 

ส าหรับการพจิารณาของเจ้าหน้าที่ 
(เขำ้ / ไม่เขำ้ เกณฑ)์และระบุเหตุผล 

1. ตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บสิทธิและประโยชน์ในกำรน ำเขำ้จำก
ส ำนกังำนเท่ำนั้น 

………………………………………
……………………………………… 

2. ท่ีผำ่นมำบริษทัฯด ำเนินกำรถูกตอ้งตำมเง่ือนไขตำมท่ีก ำหนดใน
บตัรส่งเสริม(เช่น เปิดด ำเนินกำร ส่งออก หยดุด ำเนินกำร เคร่ืองจกัร
ไม่ไดน้ ำไปใชเ้พื่อกำรอ่ืนโดยไม่ไดรั้บอนุญำต เป็นตน้) 

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

3. จะตอ้งไม่ท ำใหก้รรมวิธีกำรผลิตเปลี่ยนแปลง หรือ ก ำลงัผลิตของ
โครงกำรเปล่ียนแปลงเกินกว่ำในช่วง ± 20% ของก ำลงัผลิตตำม
บตัรส่งเสริมเว้นแต่ มีเคร่ืองใหม่มำแทนเคร่ืองจกัรท่ีขออนุญำตแลว้ 

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

4.1 กรณีการขอจ าหน่าย หำกเคร่ืองจกัรรำยกำรใดมีอำยกุำรน ำเขำ้ยงั
ไม่เกิน 5 ปี บริษทัฯจะตอ้งช ำระภำษีอำกร ตำมสภำพ ณ วนัท่ียืน่
ขอจ ำหน่ำย หำกเกิน 5 ปีแลว้จะอนุญำตให้โดยไม่มีภำระภำษี 

 

4.2 กรณีการขอโอน ผูรั้บโอนจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บส่งเสริมท่ีมีลกัษณะ
ของโครงกำรท่ีสอดคลอ้งสำมำรถรับโอนเคร่ืองจกัรของผูโ้อนได ้
เช่น กรรมวิธีกำรผลิต โครงกำรใหใ้ชเ้คร่ืองเก่ำ เป็นตน้ และยงัมี
ระยะเวลำน ำเขำ้เคร่ืองจกัรอยู่ โดยหำกสิทธิฯของผูรั้บโอนนอ้ย
กวำ่ ผูโ้อนจะตอ้งช ำระภำษีอำกรของเคร่ืองจกัรในส่วนท่ีเกิน 

 

4.3 กรณีการขอบบริจาค จะอนุญำตให้เฉพำะกำรบริจำคใหแ้ก่ ส่วน
รำชกำร  องคก์ำรของรัฐบำลหรือองคก์ำรสำธำรณกุศล ท่ีสำมำรถ
น ำเอำเคร่ืองจกัรท่ีขอบริจำคไปใชป้ระโยชน์เองได ้

 

============================================================================== 
เรียน ผูอ้  ำนวยกำร…………………ผำ่น…………………     ( ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

ไดพ้ิจำรณำกำรขออนุญำต…..………ของบริษทัฯตำมเกณฑข์ำ้งตน้แลว้  มีควำมเห็นดงัน้ี 
 เขำ้ตำมเกณฑ ์เห็นควรอนุญำต………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 
 เห็นควรไม่อนุญำตเพรำะไม่เขำ้ตำมเกณฑค์ือ……………………………………………………………… 
 จึงเรียนมำพิจำรณำและลงนำมหนงัสือแจง้บริษทัฯตำมแนบ 
       ลงช่ือ……………………เจำ้หนำ้ท่ีผูพ้ิจำรณำ 
-  เห็นชอบตำมเสนอ   ไม่เห็นชอบตำมเสนอ 
- ลงนำมหนงัสือแลว้ ด ำเนินกำรต่อไป 

ผูอ้  ำนวยกำร……………….. 
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รายการเคร่ืองจักรท่ีน าเข้ามาโดยใช้สิทธิและประโยชน์ในการน าเข้า 
ของบริษัท………………………………ตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี…………….ลงวันท่ี………………… 

ท่ีขออนุญาตจ าหน่าย / โอน / บริจาค  
รำยกำรและจ ำนวน น ำเขำ้ตำม วนัท่ีน ำเขำ้ ขั้นตอนกำรผลิตท่ีใช ้ก ำลงักำรผลิตของเคร่ือง

ท่ีขออนุญำต เลขท่ีหนงัสือสั่งปล่อย ลงวนัท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

หมายเหตุ โปรดแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีขออนุญำตทุกรำยกำร พร้อมลงนำมประทบัตรำบริษทัฯรับรองส ำเนำเอกสำรทุกแผ่น 
     และหำกรำยกำรเคร่ืองจกัรมีมำกจนหนำ้เดียวกรอกไม่หมดใหถ้่ำยส ำเนำหนำ้น้ีเพิ่มได ้ 

 

           ลงช่ือ……………………………………….ผูมี้อ ำนำจลงนำม 
                           ต ำแหน่ง……………………………………    
           วนัท่ี……………………………………….. 

 

(ประทบัตราของบริษทั) 
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