
แบบขอขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักรและเปิดด าเนินการ 
 

(ส่วนที่ 1 ส าหรับบริษัท) 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท  ..…………………………………ได้รับการส่งเสริมกิจการประเภท ……..…………….……….. 
โดยมีก าลังการ
ผลิต……………………………………………………..……………………...…………..………………………………
…………………………………………………………………………..……… 
ตามบัตรส่งเสริมเลขที่………………………….……….....ลงวันที่…………...………………..…………… 
ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในวันที่ ………………..…. ยื่นขอรับการส่งเสริมวันที่ …………….………….. 
ชื่อผู้ติดต่อ ……….……….……. โทรศัพท์ …………….. ต่อ …….. โทรสาร …………E-mail…………… 
 

2.  ข้อมูลการด าเนินการตามโครงการ  บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
2.1 อาคารโรงงานหรือสถานประกอบการ เพื่อใช้ด าเนินการตามโครงการ 
  มีอยู่เดิมแล้ว   เช่าแล้วเมื่อวันที่ ………..……..     ก าลังก่อสร้าง (สร้างไปประมาณ ……..%) 
  ยังไม่มี              เป็นกิจการที่ไม่มีอาคารโรงงานหรือสถานประกอบการ เช่น สายการบิน เป็นต้น 

2.2 การน าเข้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ 
น าเข้าจากต่างประเทศแล้วมูลค่า …………….. บาท  ซื้อจากในประเทศแล้วประมาณ ……………. บาท 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการมีมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ …………………………… บาท   
มีรายการเคร่ืองจักรหลักที่ซื้อหรือน าเข้าแล้วที่ส าคัญ ได้แก่ ……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน (ตามรายละเอียดแสดงการค านวณที่แนบ) 
……………………….…………………………………………………………………………………… 
……………………….…………………………………………………………………………………… 

2.3 การเปิดด าเนินการตามโครงการ (เลือกท าเคร่ืองในช่อง    เฉพาะรายการที่ตรงกับสถานะภาพของโครงการของ
บริษัทฯ ณ เวลาปัจจุบันขณะยื่นแบบขอขยายน้ี) 
 ยังไม่สามารถเปิดด าเนินการผลิต 
 เริ่มเปิดด าเนินการผลิตแล้ว  โดยปัจจุบันมีเคร่ืองจักรได้ก าลังการผลิต ครบ ตามโครงการ 
 เริ่มเปิดด าเนินการผลิตแล้ว  โดยปัจจุบันมีเคร่ืองจักรได้ก าลังการผลิต ยังไม่ครบ ตามโครงการ 
 ได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการ เต็มตามโครงการ แล้ว 
 ได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการ บางส่วน แล้ว 
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3 การขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักร  (ให้ท าเครื่องหมายใน     เลือกชนิดการขอขยายเวลาและกรอกข้อมูลในข้อที่เลือก) 
   3.1  บริษัทฯ ขอขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง ถึงวันที่ยื่นค าขอรับการส่งเสริม คือวันที่ ........……….... 

              3.2  บริษัทฯ ขอขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักรออกไปอีกเป็นเวลา ................ เดือน ถึงวันที่ ..……............... 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการขอขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักรออกไปอีกแล้ว ดังนี้ 

3.2.1    ยังไม่เคยได้รับการขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรมาก่อน 
  เคยได้รับการขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักรมาแล้ว .......... คร้ัง ครั้งสุดท้ายได้รับอนุมัติให้ 

ขยายเวลาตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี ................................ ลงวันที่ .......…………............... 
ให้ขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักรถึงวันท่ี ....………............... และขยายเวลาเปิดด าเนินการ 
ถึงวันที่ ................................. 

3.2.2 โดยเครื่องจักรที่ขอขยายเวลามีมูลค่ารวมประมาณ .....…….............. บาท มีรายการใน 
ตารางที่แนบ ซึ่งเป็นเครื่องจักร (โปรดเลือก) 
   ใช้ขจัดหรือป้องกันมลภาวะแวดล้อม             ใช้วิจัยและพัฒนา 
   ใช้ในการผลิตที่ท าให้ก าลังผลิตเพิ่มขึ้น          ไม่ท าให้ก าลังผลิตเพิ่มขึ้นโดยใช้ 

 ส าหรับ (โปรดระบุ ).............................................................................. 
4 การขอขยายเวลาเปิดด าเนินการเต็มโครงการ บริษัทฯ ขอขยายเวลาออกไปถึงวันท่ี ..................................... 
       
     ลงชื่อ……………………………(ผู้มีอ านาจลงนาม) 
               (.........................................) 
    (ประทับตราของบริษัท)  ต าแหน่ง ........................................  
   
============================================================================== 
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(ส่วนที่ 2 ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน) 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
ได้พิจารณาการขอขยายเวลาของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็น ดังนี้ 

 เข้าตามเกณฑ์การขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรย้อนหลังตามประกาศที่ ป.1/2548 ลงวนัท่ี 18 มกราคม 2548 
      เห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลาย้อนหลัง ได้ถึงวันที่……………………………………………...……............. 
 เข้าตามเกณฑ์การขยายเวลาเคร่ืองจักรตามประกาศ ที่ ป.1/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 

 เห็นควรอนุมัติ ให้ขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักร คร้ังที่…….เป็นเวลา 1 ปี  ถึงวันที่ ………….....….................. 
และขยายเวลาเปิดด าเนินการออกไป 6 เดือน จากเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรถึงวันที่ .. ................…..................... 

  เข้าตามเกณฑ์การขยายเวลาตามประกาศที่ 6/2549 ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2549 
        เห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักร ตั้งแต่วันที่............................................................................. 
        ถึงวันที่ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม 
  เข้าตามหลักเกณฑ์การขยายเวลาตามประกาศที่ 1/2548 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2548  
       เห็นควรอนุมัติ ให้ขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร/.................................................ตั้งแต่วันที่............................ 
 ไม่เข้าตามเกณฑ์ เห็นควร ไม่อนุมัติ ให้ขยายเวลา ................................................................….................... 
       ……………………………………………………………………………………………………………. 

  
                                                                                                เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา………………………….  

เรียน ผู้อ านวยการ............... 
................................................................ 
................................................................ 
   …………….. 
     หัวหน้าสาย 
 
เรียน ....................................  
            เพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนาม    อนุมัต/ิไม่อนุมัติ 
..............................................................................    ลงนามหนังสือแจ้งบริษัทฯ แล้ว  
                         

...........................     ............................ 
ผู้อ านวยการ........     ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
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รายการเครื่องจักรที่ขอขยายเวลาการน าเข้า 
 
ของบริษัท ................................................................ จ ากัด  ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ .................................................... 
วัตถุประสงค์การใช้งานให้ระบุว่า เพื่อเพิ่มก าลังผลิต เพื่อใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

 

ล าดับที่ ชื่อเครื่องจักร จ านวน ราคา (บาท) หน้าที่การท างาน
ของเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ 

วัตถุประสงค์การใช้งาน 

  
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(หากรายการเครื่องจักรมีมากจนหน้าเดียวกรอกไม่หมดให้ถ่ายส าเนาหน้าน้ีเพิ่มได้) 
(ประทับตราของบริษัท) 

 

            ลงชื่อ………………………….ผู้มีอ านาจลงนาม 

      ต าแหน่ง .........................................................  

 

หมายเหต ุ:    ให้ระบุรายการเครื่องจักรทุกรายการที่บริษทัฯ มีแผนการที่จะน าเข้าเพื่อส านักงานจะใช้ในการพิจารณาต่อไป 
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