
   

                                                                                                                                

 แบบค ำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 
              รอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่ ………………............ถึง…………………......... 
 

 ส่วนที่หนึ่ง ส ำหรับบริษัทฯ เป็นผู้กรอกข้อมลู 

 บริษัท..................................................................ขอรับรองว่ำได้กรอกข้อควำมดังต่อไปนี้โดยถูกต้องสมบูรณ์ เป็นควำมจริง
มีเอกสำรหลักฐำนสนับสนุนครบถ้วน และบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไขที่ระบุในบัตรส่งเสริมทุกข้อ โดยมีผู้สอบบัญชีที่มี
คุณสมบัติ ตำมประกำศส ำนักงำนฉบับปัจจุบัน ได้ตรวจสอบและรำยงำนตำมวัตถุประสงค์ และแนวทำงท่ีส ำนักงำนก ำหนดแล้ว  หำก
ตรวจสอบภำยหลังปรำกฏว่ำบริษัทฯใช้สิทธิและประโยชน์ไม่ถูกต้อง หรือแจ้งข้อควำมเท็จหรือใช้เอกสำรปลอม หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม บริษัทฯยินยอมให้ส ำนักงำนยกเลิก/เพิกถอนสิทธิและประโยชน์ที่เกี่ยวกับภำษีเงินได้นิติบุคคลใน
ภำยหลังและยินยอมปฏิบัติตำมที่ส ำนักงำนสั่งกำรทุกประกำร 

      
              ลงช่ือ.................................................. (ผูม้ีอ ำนำจลงนำม) 

             (..................................................) 
                วันท่ี.................................... 
          ประทับตรำบริษัท 

ค ำแนะน ำ    1.  ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับกำรส่งเสริมจ ำนวนหลำยบัตรส่งเสริม (โครงกำร) และช่องไม่พอกรอกให้จัดท ำเป็นใบ
แนบของแต่ละรำยกำรแนบมำพร้อมแบบค ำขอใช้สิทธิฯนี้ และลงนำมพร้อมประทับตรำบริษัททุกหน้ำ 

 2.  ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมมำกกว่ำ 1 บัตรและมีก ำหนดเง่ือนไขต้องยื่นแบบค ำขอใช้สิทธิฯนี้ต่อ
ส ำนักงำนให้บริษัทฯ ยื่นแบบค ำขอใช้สิทธิฯรวมเป็นฉบับเดียว โดยยื่นต่อส ำนักบริหำรกำรลงทุนที่ดูแล
โครงกำรตำมบัตรส่งเสริมฉบับแรกที่มกี ำหนดเงื่อนไขดังกล่ำว 

 3.  บริษัทฯ จะต้องยื่นขอใช้สิทธิฯภำยใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี   
   4.  แบบค ำขอใช้สิทธิฯนี้ให้ยื่นเฉพำะกรณีทีร่อบบัญชีของบัตรส่งเสริมนั้นมีก ำไรสุทธิและประสงค์จะขอใช้สิทธิฯ

ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเท่ำนั้น 
 5.  บริษัทฯ จะต้องกรอกข้อมูลในแบบค ำขอใช้สิทธิฯนี้ทุกบัตรส่งเสริมให้เรียบร้อย  แล้วให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบและให้ควำมเห็นรับรองตำมแบบที่ส ำนักงำนก ำหนด โดยผู้สอบบัญชีสำมำรถรับรองเฉพำะบัตร
ส่งเสริมหรือรับรองทุกบัตรส่งเสริมก็ได้ 

*************************************************************************************************** 

1.1  ช่ือบริษัท……………………………………………………………………………………………………………………………...............………………..... 

ช่ือภำษำอังกฤษ……………………………………………………………….…..….………………………………………………………..…………………. 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี       

 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…… 

โทรศัพท…์………………………………………………………………….…..โทรสำร………………………………………………….………………..…. 

 ที่ตั้งโรงงำนหรือสถำนประกอบกำร…………………………………………………………………………….……….…………………………..….. 

 โทรศัพท…์…………………………………………….……..……….............โทรสำร………..…………………………….……………………………… 

ช่ือผู้กรอกข้อมูล(พร้อมสำมำรถช้ีแจงรำยละเอียดได้).....................................................โทรศัพท.์.......................ต่อ.............. 

ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญำต.........................………....….ทะเบียนเลขท่ี....................โทรศัพท.์...............................ต่อ................ 

 ช่ือส ำนักงำนบัญชี (หำกมี) …………………………………...…………………...โทรศัพท์.…………….……..ต่อ…............................…….  
 

 

 

สกท.                                              F PM TA 01-02                                   28/03/61                                                        หนำ้ 1/7 

             

    

                                                     
                                      

 
 
 

 
   

 



   

 

1.2 บริษัทฯประกอบกิจกำร 
1.2.1    ❑ กิจกำรที่ไม่ได้รับส่งเสริม (ถ้ำมี) โปรดระบุ ได้แก่ (1)……………………………………………..………………………............ 

    (2)………………………………………………..………………….…(3)…………………………………………………..…………………………… 
1.2.2    ❑ บริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนรวมทั้งสิ้น  จ ำนวน…………………บัตร ( ผลรวม ก + ข + ค+ง ) แยกเป็น 

   
  ก. ❑   สิ้นสุด/ไม่ได้รับสิทธิฯกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล     จ ำนวน…………บัตร 
 
บัตรส่งเสรมิเลขท่ี ลงวันท่ี ผลิต ประเภทกิจกำร 

    
    

 
ข.  ❑ อยู่ระหว่ำงลดหย่อนอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง      จ ำนวน…...........บตัร 

บัตรส่งเสรมิเลขท่ี ลงวันท่ี ผลิต ประเภทกิจกำร 
    
    

ค.  ❑ อยู่ระหว่ำงกำรได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล     จ ำนวน…………บัตร 
  (1) บัตรส่งเสรมิเลขท่ี……………………………………........ ลงวันท่ี……………………………………………………………....…. 
          ผลิต/บริกำร …………………………………………………………ประเภทกิจกำร………………………………….……….. 

 ได้รับสิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล  เป็นเวลำ………ปี ตั้งแต่วันท่ี…………………ถึงวันท่ี…………….………… 
❑  มีมูลค่ำภำษีตำมบตัรไม่เกิน..............................................บำท❑  ไม่มีเงื่อนไขก ำหนดวงเงินภำษีเงินได้นิติบุคคล 
 ได้รับใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำรเลขท่ี  …………………………..……… ยังไม่ไดร้ับอนุญำตเปิดด ำเนินกำร 

มูลค่ำภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ใชส้ทิธิฯยกเว้น  (บำท) 
รอบบัญชี ปีท่ี 1  รอบบัญชี ปีท่ี 6  
รอบบัญชี ปีท่ี 2  รอบบัญชี ปีท่ี 7  
รอบบัญชี ปีท่ี 3  รอบบัญชี ปีท่ี 8  
รอบบัญชี ปีท่ี 4  รอบบัญชี ปีท่ี 9  
รอบบัญชี ปีท่ี 5  รวมมลูค่ำภำษีที่ใช้สิทธิฯถึงปีปัจจบุัน  

(2) บัตรส่งเสรมิเลขท่ี…………………………..………........ ลงวันท่ี…………………………………………. 
          ผลิต/บริกำร …………………………………………………………ประเภทกิจกำร…………………….. 
         ได้รับสิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล  เป็นเวลำ………ปี ตั้งแต่วันท่ี………….……ถึงวันท่ี……………… 
❑  มีมูลค่ำภำษีตำมบตัรไม่เกิน...............................................บำท  ❑  ไม่มีเงื่อนไขก ำหนดวงเงินภำษีเงินได้นิติบุคคล 
 ได้รับใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำรเลขท่ี  ………………………….…………     ยังไม่ได้รับอนุญำตเปดิด ำเนินกำร 
 

มูลค่ำภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ใชส้ทิธิฯยกเว้น  (บำท) 
รอบบัญชี ปีท่ี 1  รอบบัญชี ปีท่ี 6  
รอบบัญชี ปีท่ี 2  รอบบัญชี ปีท่ี 7  
รอบบัญชี ปีท่ี 3  รอบบัญชี ปีท่ี 8  
รอบบัญชี ปีท่ี 4  รอบบัญชี ปีท่ี 9  
รอบบัญชี ปีท่ี 5  รวมมลูค่ำภำษีที่ใช้สิทธิฯถึงปีปัจจบุัน  
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(3) บัตรส่งเสรมิเลขท่ี…………………………..………........ ลงวันท่ี…………………………………………. 
          ผลิต/บริกำร …………………………………………………………ประเภทกิจกำร…………………….. 
         ได้รับสิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล  เป็นเวลำ………ปี ตั้งแต่วันท่ี………….……ถึงวันท่ี……………… 
❑  มีมูลค่ำภำษีตำมบตัรไม่เกิน...............................................บำท  ❑  ไม่มีเงื่อนไขก ำหนดวงเงินภำษีเงินได้นิติบุคคล 
 ได้รับใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำรเลขท่ี  ………………………….…………     ยังไม่ได้รับอนุญำตเปดิด ำเนินกำร 
 

มูลค่ำภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ใชส้ทิธิฯยกเว้น  (บำท) 
รอบบัญชี ปีท่ี 1  รอบบัญชี ปีท่ี 6  
รอบบัญชี ปีท่ี 2  รอบบัญชี ปีท่ี 7  
รอบบัญชี ปีท่ี 3  รอบบัญชี ปีท่ี 8  
รอบบัญชี ปีท่ี 4  รอบบัญชี ปีท่ี 9  
รอบบัญชี ปีท่ี 5  รวมมลูค่ำภำษีที่ใช้สิทธิฯถึงปีปัจจบุัน  

(4) บัตรส่งเสรมิเลขท่ี…………………………..………........ ลงวันท่ี…………………………………………. 
          ผลิต/บริกำร …………………………………………………………ประเภทกิจกำร…………………….. 
         ได้รับสิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล  เป็นเวลำ………ปี ตั้งแต่วันท่ี………….……ถึงวันท่ี……………… 
❑  มีมูลค่ำภำษีตำมบตัรไม่เกิน...............................................บำท  ❑  ไม่มีเงื่อนไขก ำหนดวงเงินภำษีเงินได้นิติบุคคล 
 ได้รับใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำรเลขท่ี  ………………………….…………     ยังไม่ได้รับอนุญำตเปดิด ำเนินกำร 
 

มูลค่ำภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ใชส้ทิธิฯยกเว้น  (บำท) 
รอบบัญชี ปีท่ี 1  รอบบัญชี ปีท่ี 6  
รอบบัญชี ปีท่ี 2  รอบบัญชี ปีท่ี 7  
รอบบัญชี ปีท่ี 3  รอบบัญชี ปีท่ี 8  
รอบบัญชี ปีท่ี 4  รอบบัญชี ปีท่ี 9  
รอบบัญชี ปีท่ี 5  รวมมลูค่ำภำษีที่ใช้สิทธิฯถึงปีปัจจบุัน  

 

ง.  ❑ ยังไม่มีรำยได้จำกโครงกำร   จ ำนวน……………...บัตร 
 

บัตรส่งเสริมเลขที ่ ลงวันที ่ ผลิต/บริกำร 
ประเภท 

กิจกำร/บริกำร 
จ ำนวนปีที่
ได้รับสิทธิฯ 
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1.3 กำรลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (เฉพำะกิจกำรที่ได้รับส่งเสริมของแต่ละบัตรส่งเสริม) หน่วย: บำท  
 

(1) 
บัตรส่งเสริมเลขที่ / ลงวันที ่

(เรียงตำมวันที่ออกบัตร) 
 

(2) 
มูลค่ำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (รำคำทุน) 

(3) * 
สินทรัพย์ท่ีนับเป็นขนำดกำรลงทนุ 

ณ วันสิ้นรอบบัญชีปกี่อน ณ วันสิ้นรอบบัญชีปีทีข่อใช้สิทธฯิ ณ วันสิ้นรอบบัญชีปกี่อน ณ วันสิ้นรอบบัญชีปีทีข่อใช้สิทธฯิ 

                         
                           
     
     

     
     
     

รวม     

 
ค ำอธิบำย  

1. ให้กรอกเลขท่ีบัตรส่งเสริมที่บริษัทได้รับทั้งหมดเฉพำะบัตรแรกของแต่ละโครงกำรเรียงตำมวันท่ีออกบัตร ในช่อง (1) 
2. ให้กรอกมูลค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงกำรทั้งหมด (ในที่น้ีหมำยควำมถึงที่ซื้อในประเทศและน ำเข้ำทั้งที่ได้รับสิทธิฯ/ไม่ได้รับสิทธิฯ  โดยใช้รำคำทุนแยกแต่ละบัตรส่งเสริม) รวมทั้งกรณีเครื่องจักร

และอุปกรณ์ที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัท เช่น  ลิสซิ่ง  เช่ำซื้อ บริษัทแม่ / บริษัทในเครือให้มำ ฯลฯ ในช่อง (2) 
3. รำคำทุน  หมำยถึงรำคำที่ ได้มำของสินทรัพย์ตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำ  (ส ำหรับบัตรส่งเสริมที่ออกก่อนปี 2544  และสิ้นสุดกำรใช้สิทธิฯยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคลซึ่งไม่สำมำรถ 

แสดงมูลค่ำเครื่องจักรฯ แยกแต่ละโครงกำรได้อนุโลมให้กรอกเป็นมูลค่ำรวม ตัวอย่ำงเช่น มีบัตรส่งเสริมรวม 10 โครงกำร  มีบัตรส่งเสริมที่ออกก่อนปี 2544   ที่สิ้นสุดกำรใช้สิทธิฯ แล้ว  
3 โครงกำร ให้รวมมูลค่ำเครื่องจักรของ 3 โครงกำรนั้นได้  ส่วนท่ีเหลือ  อีก 7 โครงกำร  ให้แยกแสดงเป็นแต่ละโครงกำร) 

หมำยเหตุ  * ให้กรอกเฉพำะโครงกำรที่มีมลูค่ำเครื่องจักรฯ ในช่อง (2)ไม่ถึง 1 ล้ำนบำท หรือโครงกำรโยกย้ำยสถำนประกอบกำร หรือโครงกำรที่ขอใช้สิทธิยกเว้นภำษีฯ เกินกว่ำมลูคำ่ภำษีฯ ที่ก ำหนดใน 
บัตรส่งเสรมิ ทั้งนี้ ให้ท ำรำยละเอียดเป็นเอกสำรแนบเพ่ิมเติม ซึ่งต้องมีรำยละเอียด เช่น ค่ำก่อสร้ำง/อำคำร  สินทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น โดยใช้มูลค่ำกำรลงทุนตำมประกำศส ำนักงำนฯ ฉบับปัจจุบัน 
ส ำหรับประเภทกิจกำรขำยหรือใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย์ให้กรอกมลูค่ำระบบสำธำรณูปโภคส่วนกลำง  
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1.4  ปริมำณกำรผลิตและจ ำหนำ่ยของผลิตภัณฑ์/บริกำรที่ได้รับส่งเสริมตำมรอบปีบัญชขีองแต่ละบัตรส่งเสริม  

1 
บัตรส่งเสริมเลขที่ 

2 
ชนิดผลิตภัณฑ์ / บริกำร 

3 
ก ำลังผลิต / ขนำด

บริกำรตำมบัตรส่งเสริม 

4 
กำรผลิต 
/ บริกำร 

ที่เกิดขึ้นจริง 

5 
กำรจ ำหน่ำย / กำรให้บริกำร 

6 
กำรจ ำหน่ำย / กำรให้ 
บริกำรที่ขอใช้สิทธิฯ 

7 
ประมำณ  

ก ำไร 
(ขำดทุน) 
ทำงภำษี 

มูลค่ำ (บำท) 
หน่วย ปริมำณ ปริมำณ ปริมำณ มูลค่ำ (บำท) ปริมำณ มูลค่ำ (บำท) 

          
          
          
          
          

รวม          

หมำยเหตุ  :  โปรดแนบรำยละเอียดกำรผลติและจ ำหน่ำยของผลิตภัณฑ์ / บริกำร( รำยละเอียดของช่อง 4,5,6 ) ของบัตรที่อยู่ระหวำ่งกำรได้รับสิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมตัวอย่ำง 
เพ่ือประโยชน์ในกำรประเมินผล  ( บริษัทฯสำมำรถใช้แบบท่ีบริษัทฯ จัดท ำไว้แล้วและมีรำยละเอียดครบถ้วนตำมตัวอย่ำง  แนบแทนได้ ) 

ค ำอธิบำยกำรกรอก  ช่องท่ี 1  เลขท่ีบัตรส่งเสริมที่บริษทัได้รับทั้งหมด เฉพำะบตัรฉบับแรกของแต่ละโครงกำรเรียงตำมวันท่ีออกบัตรส่งเสริม 
  ช่องท่ี 2   ชนิดผลิตภณัฑ์ / บริกำร ที่ได้รับกำรส่งเสริมแยกตำมแตล่ะบัตรส่งเสริม 

   ช่องท่ี 3   ก ำลังผลิต / ขนำดบริกำร ตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมของแต่ละบัตรส่งเสรมิ 
 ช่องท่ี 4   ปริมำณกำรผลิตจริงของเครื่องจักรในโครงกำร / ขนำดบริกำรจริง ของแต่ละบัตรส่งเสรมิ 
 ช่องที่ 5   ปริมำณและมูลค่ำที่ไดจ้ ำหน่ำย / ให้บริกำร ไปในรอบปีบญัชีท้ังหมด (แม้จะจ ำหน่ำย / ให้บริกำร เกินขนำดของกิจกำรที่ก ำหนดไว้ในบัตรฯ) ของแต่ละบตัรส่งเสริม 
ช่องที่ 6    ปริมำณและมูลค่ำที่จะขอใช้สิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล ( ส่วนท่ีจ ำหน่ำย / ให้บริกำร ภำยใต้ขนำดของกิจกำรที่ก ำหนดไว้ในบัตรฯและหรือตำมควำมสำมำรถ 

 ของเครื่องจักรที่ติดตั้งจริงซึ่งต้องไม่เกินขนำดของกิจกำรที่ก ำหนดไว้ในบัตรฯเว้นแต่ไดร้ับกำรแก้ไข) ของแต่ละบัตรส่งเสริม 
 ช่องที่ 7    มูลค่ำประมำณก ำไร (ขำดทุน) ทำงภำษีซึ่งจะกรอกในแบบ ภงด.50 ของส่วนท่ีจะขอใช้สิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล ( ค ำนวณตำมผลประกอบกำรของช่องที่ 6 ) 
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ตัวอย่ำง 
( ตำมหมำยเหตุข้อ 1.4 หน้ำ 5 ) 

รำยละเอียดกำรผลิตและจ ำหน่ำยของผลิตภัณฑ์ / บริกำร ที่ได้รับส่งเสริมแยกเป็นรำยเดือน (กรณีมีหลำยบตัรส่งเสริมให้แยกผลิตภณัฑ์ / บริกำร ตำมแตล่ะโครงกำร) 

ส ำหรับ บัตรส่งเสริมเลขที.่......................................................... ลงวันที.่...........................................ผลิตภัณฑ์ ...................................................................................(ตำมที่ระบุในบัตรส่งเสริม) 

เดือน 

กำรผลิต/บริกำร 
ที่เกิดขึ้นจริง 

กำรจ ำหน่ำย / กำรให้บริกำร 
 

กำรจ ำหน่ำย/ กำรให้บริกำร 
ที่ขอใช้สิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 

หมำยเหตุ 
หน่วย ปริมำณ ปริมำณ มูลค่ำ (บำท) ปริมำณ มูลค่ำ (บำท) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม        
 
 
         



   

 

ส่วนที่สอง ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่                                                                                  
สรุปผลกำรตรวจสอบ  ตำมแบบรำยงำนของผู้สอบบัญชีในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของบัตรฯ     
(รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ) 

ตำมแนวทำงกำรตรวจสอบ
ของประกำศส ำนกังำนที่

ก ำหนด 

สรุปผลกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญช ี
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่

(สกท.) 
ถูกต้อง 
ตรงกัน 

ไม่ตรงกัน 
ไม่เกินก ำลังผลิต 
ในบัตรส่งเสรมิ 

เกินก ำลังผลิต 
ในบัตรส่งเสรมิ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

กำรลงทุนในเครื่องจักร       
ตำมข้อ 1       

2       
3       
4       

ปริมำณกำรผลติ       
ตำมข้อ  5       

6       
7       

ปริมำณกำรจ ำหน่ำย 
และมลูค่ำกำรจ ำหน่ำย                                     

      

ตำมข้อ 8        
9       
10       

 
ควำมเห็นเพ่ิมเติม  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
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กำรพิจำรณำ   (   ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่   )                                                                                                                                        
 
เรียน ผบท.......... ผ่ำน ............................................. 
❑ เห็นควรมีหนังสือแจ้งให้ใช้สิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิุคคล (บรษิัทฯและกรมสรรพำกร) 
.................................................................................................................................................................................................... 
❑ เห็นควรมีหนังสือแจ้งไม่ให้ใช้สิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได้นติิบุคคล (บริษัทฯและกรมสรรพำกร) 
................................................................................................................................................................................................... 
❑ อื่น ๆ เห็นควรมีหนังสือ....................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
❑ เห็นควรน ำเข้ำทีป่ระชุมผู้บริหำร  (ตำมวำระที่แนบ) 
เนื่องจำก   ❑ กองไม่สำมำรถวินจิฉัยได้ ในประเด็น.......................................................................................................... 
              ❑ .................................................................................................................................................... 
                                                                                                       ขอเสนอเพื่อพิจำรณำ 

                                                                                            ลงช่ือ ..................................... ผู้พิจำรณำ 
                                                                                                   (......................................) 
                                                                                                       ........../........../.......... 
 
เรียน ผบท........... 
........................................................................................... 
                                         ขอเสนอเพื่อพิจำรณำ 
                             ลงช่ือ ......................................  
                 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม...................................... 
                                        ........./........../.......... 
❑  ให้ใช้สิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได ้
❑  ไม่ให้ใช้สิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได ้
❑   ลงนำมหนังสือแล้ว 
❑  น ำเข้ำทีป่ระชุมผู้บริหำร 
❑  อื่น ๆ....................................... 
       ขอเสนอเพื่อพิจำรณำ 

                      ลงช่ือ ...................................... (ผบท.........) 
                               (.....................................) 
                                  ........./........../.......... 

 
ควำมเห็นทีป่ระชุมผู้บริหำร  มมีต ิ
ประชุม  เมื่อวันท่ี....................................... 
       ❑  ให้ใช้สิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได ้
       ❑  ไม่ให้ใช้สิทธิฯยกเว้นภำษีเงินได ้

❑ .................................................. 
 

 
เรียน ผบท............   ผำ่น............................. 
          เพื่อพิจำรณำลงนำมในหนังสือแจ้ง (บริษัทฯและ
กรมสรรพำกร) 

                 ลงช่ือ ...................................... ผู้พิจำรณำ 
                          (.....................................) 
                            ........./........../.......... 

❑   ลงนำมแล้ว 

                    ลงช่ือ ...................................... (.ผบท........) 
                            (.....................................) 
                             ........./........../.......... 

 

 
❑  บันทึกข้อมูลแล้ว 

     (ลงช่ือ) ................................. (เจ้ำพนักงำนธุรกำร) 
                             (.....................................) 
                                  ........./........../.......... 
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