
 

แบบตัดบัญชีเครื่องจักร 
 

1. บริษัท ……………………..………………ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ ………….……ลงวันที่ …...……...……..…. 
    กิจการประเภท ………………………………………………………………………………..………...….….…. 
    - ได้รับสิทธิ์ฯ  
        ยกเว้นภาษีอากรเคร่ืองจักร ตามมาตรา 28 นับตั้งแต่วันที่ …………………….……... ถึงวันที่ ……..……… 
        ลดหย่อนภาษีอากรเคร่ืองจักร ตามมาตรา 29 นับตั้งแต่วันที่ ………….……………... ถึงวันที่ …...……..…. 
    - ได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่………………...……... 
       ปัจจุบันกิจการตั้งอยู่เลขที่ ……………………………….……………………โทร. ………………..………… 
2. บริษัทฯ ขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรตามรายการในตารางที่แนบ จ านวน …… รายการ  เน่ืองจากเคร่ืองจักร 
       2.1 มีอายุเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันน าเข้า และได้รับใบอนุญาตเปิดด าเนินการจากส านักงานเลขที่ …………….. 

     ลงวันที่ ……………………….. โดยมีก าลังผลิตตามบัตรส่งเสริมฯ (ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯมีเงื่อนไขส่งออก  
     บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ในช่วงระยะเวลา 5 ป ีนับแต่วันน าเข้าเคร่ืองจักรดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบเงื่อนไข 
     ส่งออกแล้ว ปฏิบัติถูกต้องโดยแนบหนังสือแจ้งผลจ านวน………….ฉบับ) 

      2.2 ได้ท าลายตามวิธีที่ส านักงานเห็นชอบแล้ว ตามหนังสืออนุญาตให้ท าลาย เลขที่ .....................……......... 
                   ลงวันที่ ......................... โดยได้แนบเอกสาร ดังนี้ 
                  - ภาพถ่ายเคร่ืองจักรก่อนท าลาย     - ภาพถ่ายเคร่ืองจักรหลังท าลาย 
      2.3 ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ตามหนังสืออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เลขที่ ..................   
                ลงวันที่ ......................... โดยได้แนบเอกสาร ดังนี ้
               -  ส าเนา Invoice ของเคร่ืองจักรที่ส่งออก    - ส าเนาใบขนสินค้าขาออก 
      2.4 ได้บริจาคให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือองค์การสาธารณกุศลตามที่ส านักงานเห็นชอบ 
                  แล้ว ตามหนังสืออนุญาตให้โอน (บริจาค) เลขที่ ...............……..  ลงวันที่ ..……..................... โดยได้แนบ 
                  เอกสาร ดังนี้ 
               -  ส าเนาหนังสือรับโอนจากส่วนราชการฯ  
      2.5 ได้ช าระภาษีแล้ว ตามหนังสืออนุญาตให้ให้จ าหน่าย เลขที่ ..................  ลงวนัที่ ......................... โดย 
                ได้แนบเอกสาร ดังนี ้

- ส าเนาใบเสร็จการช าระภาษี (กรณมีีภาระภาษี) 
3. ภายหลังการได้รับอนุญาตให้ตัดบัญชีเคร่ืองจักรในคร้ังนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า 
  จะด าเนินการตามโครงการต่อไป  หรือ 
  จะไม่ด าเนินการตามโครงการ และจะมีหนังสือแจ้งขอยกเลิกบัตรส่งเสริมต่อไป 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
      ลงชื่อ …………………………………. 
                             (……………………………………………) 
    (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราส าคัญของบริษัท) 
ชื่อผู้ติดต่อ………………… 
โทร…………………ต่อ…….. 
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เรียน ผู้อ านวยการ. ………………ผ่าน …………….               (ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
 

 บริษัทฯ ขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรตามประกาศการก าหนดอายุเครื่องจักรฉบับปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ได้   
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมในเร่ือง 

1. การเปิดด าเนินการครบโครงการ ตั้งแต่วันที่ ………………………………….… และ 
2. เงื่อนไขส่งออก (ในกรณีมีเงื่อนไขส่งออก) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันน าเข้า 

 และเคร่ืองจักรที่อยู่ในข่ายให้ตัดบัญชีได้ คือ รายการล าดับที่ ……………………….. 
 บริษัทฯ ขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรตามประกาศเร่ืองเงื่อนไขและวิธีการส าหรับเคร่ืองจักรที่ช ารุดหรือ             

เสียหายฉบับปัจจุบัน หรือบริษัทได้ช าระภาษีอากรตามที่ส านักงานเห็นชอบแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้        
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินการ  ท าลาย/ ส่งออก/ บริจาค/ จ าหน่าย  เคร่ืองจักร ตามที่      
ส านักงานเห็นชอบแล้วจึงเห็นควรอนุญาต ให้ตัดบัญชีเคร่ืองจักรดังกล่าวได้ โดยไม่มีภาระภาษีอากร       
ทั้งนี้ ได้แนบหนังสือถึงบริษัทฯ และ กรมศุลกากรมาด้วยพร้อมนี้ 

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

                        
 

                     ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
    ลงชื่อเจ้าหน้าที่ ………………………………   

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

เรียน ผู้อ านวยการ  …. 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………….….. 
ลงชื่อหัวหน้าสาย ……….…………….. 
                               (…………………..) 
                   วันที่ ……………………………. 

 
  อนุญาต / ไม่อนุญาต 
  ลงนามแล้ว 
                      ………………… 
                           ผู้อ านวยการ. …. 
        วันที่ ……………………………. 
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บัญชีรายการเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์ท่ีตัดบัญชีเพื่อปลอดจากภาระภาษีอากร 
ของบริษัท ………………………………….. 

ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ ………………………..ลงวันที่ …………………….. 
(หากมีหลายรายการ กรุณาใช้เอกสารแนบตามแบบนี)้ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน เลขท่ีหนังสืออนุมัติ/ 
ลงวันท่ี 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ โดยเครื่องจักรมีอายุเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันน าเขา้ทุกรายการ และยังอยู่ที่สถานประกอบการหากมีข้อความ 
อันเปน็เทจ็จริงหรือจงใจละเว้นการกรอกข้อความที่เป็นจริง ซ่ึงถือเสมือนหนึง่การใหค้วามอันเปน็เท็จ ข้าพเจ้ายินดทีี่จะถูกด าเนนิคดอีาญาจนถึงที่สุด 

                 กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัทลงนาม 
              (ลงชื่อ) ………………………………………. (ประทับตราบริษัทฯ) 
                  (……………………………………….) 
                 (ต าแหน่ง) ……………………………… 
 
สกท.                                                      F PM CM 01-04                                                     17/10/57                                                                    หน้าที่  3/3 


