
วธีิปฏิบัติหลงัการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ถาวร กนัทวงศ์
นักวชิาการส่งเสริมการลงทุน ช านาญการ

ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภาคที ่2



หมวด 7  กจิการบริการ และสาธารณูปโภค

หมวด 1  เกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร

หมวด 3  อุตสาหกรรมเบา

หมวด 4  ผลติภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

หมวด 5  อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

หมวด 6  เคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ

หมวด 2  แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

ประเภทกจิการที่ให้การส่งเสริม

หมวด 8  การพฒันาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม                            



กองบริหารการลงทุน 1  BIO AND MEDICAL INDUSTRIES
(เกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ และการแพทย์)  

กองบริหารการลงทุน 2   ADVANCED MANUFACTURING INDUSTRIES
(อุตสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีั้นสูง)

กองบริหารการลงทุน 3 BASIC AND SUPPORTING INDUSTRIES
(อุตสาหกรรมพืน้ฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน)

กองบริหารการลงทุน 4 HIGH VALUE SERVICES
(บริการทีม่ีมูลค่าเพิม่สูง)

กองบริหารการลงทุน 5 CREATIVE AND DIGITAL INDUSTRIES
(กจิการสร้างสรรค์ และดจิิทลั)
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ขอ้ควรร ู.้.. BOI

•ทุกอย่างต้องย่ืนขอการใช้สิทธ์ิฯ

•ตามระยะเวลาและแบบที่ก าหนดเง่ือนไข

•เสมือนสัญญาที่ระบุทั้ งสิทธ์ิที่ได้     และ
เง่ือนไขที่ต้องปฏิบัติ

บัตรส่งเสริม
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ลกัษณะของสิทธิประโยชน์ 

ไม่มี

ก าหนดเวลาส้ินสุด

NONTAX - ภาษเีงนิได้นิติบุคคล 

“ ขยายไม่ได้ ” 

- อากรขาเข้าเคร่ืองจักร “ 
ขยายได้  แต่มรีะยะเวลา

ส้ินสุด”

- อากรขาเข้าวตัถุดบิ 

“ ขยายได้ตลอด”

TAX
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สาระส าคญัของบัตรส่งเสริม

บัตร
ส่งเสริม

สิทธิ
ประโยชน์

TAX
NON-
TAX

เง่ือนไข

ทัว่ไป
เฉพาะ
โครงการ
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วนัทีอ่นุมัติ
วนัที่ออกบตัร



การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม 

รายงานความคืบหน้าปีละ 2 คร้ัง
และรายงานประจ าปี (ตส. 310)

รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใช้ผ่าน ระบบ e-Monitoring

ขอใช้สิทธิด้านเคร่ืองจักร

ขอใช้สิทธิด้านวตัถุดบิ

รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC
- ใช้ผ่าน ระบบ eMT

รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC
- ใช้ผ่าน ระบบ RMTS 2011

ขอใช้สิทธิด้านช่างฝีมือ รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใช้ผ่าน ระบบ e-Expert System



การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม

ขอใช้สิทธิด้านภาษีเงินได้ฯ ม.31
รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใช้ผ่านระบบ e-Tax

กองบริหารการลงทุน 1-5 , ศูนย์ภูมภิาคขอใช้สิทธิด้านที่ดนิ

รายงานเง่ือนไขขยายเวลา
เปิดด าเนินการอย่างเดยีว

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิาค

รายงานเง่ือนไขเปิดด าเนินการ กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิาค
- รายงานภายใน 36 เดือนนับแต่วนัออกบัตร 



การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม 

รายงานเง่ือนไข ISO
กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิาค
-รายงานภายใน 2 ปีตั้งแต่วนัครบเปิดด าเนินการ

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิาค
- หลงัจากได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการ 

รายงานเง่ือนไขหยุดกจิการ

รายงานเง่ือนไขอ่ืน ๆ ( Merit) กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิาค

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิาคขอยกเลกิบัตรส่งเสริม



นับจากวนัทีอ่อกบัตรส่งเสริม

 สามารถขอขยายระยะเวลาเปิดด าเนินการได้

 จะต้องเปิดด าเนินการครบตามโครงการภายใน 36 เดือน

- กรณขียายพร้อมกบัขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร
ขยายได้ 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 1 ปี

- กรณไีม่ขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร
ขยายได้ 1 คร้ัง ไม่เกนิ 1 ปี

ก าหนดเวลา



ตารางเวลาการใช้สิทธิประโยชน์เกีย่วกบัเคร่ืองจักร
บัตร น าเข้า

ค/จ
ครบเปิด ขยายเวลา 

คจ.-1
ขยายเวลา 
คจ.-2

ขยายวลา 
คจ.-3

ครบเปิด

xxxx(x)/xx
21 ธ.ค. 59

21 
มิ.ย.62

21
ธ.ค. 62

21 มิ.ย.63 21 ม.ิย.64 21 มิ.ย.65 21 ธ.ค. 65

NOTE : กรณมีีสิทธ์ิน าเข้าเคร่ืองจกัรและได้รับอนุญาตให้ขยายเวลา  
น าเข้าเคร่ืองจักร 3 คร้ัง 



ย่ืนค าขอ

แจ้งมติ

ออกบตัร

ตอบรับมติ

ส้ินสุดระยะเวลา
น าเข้าเคร่ืองจักร

ครบเปิดด าเนินการ
ยกเลกิ

บัตรส่งเสริม

รายงานประจ าปี ภายใน กค.ของทุกปี

เร่ิมมรีายได้
ขอใช้สิทธิ ม.31

ขั้นตอนการด าเนินการแต่ละบัตรส่งเสริม

อนุมตัิโครงการ

รายงานความคืบหน้า กพ. 
และ กค. ของทุกปี

ครบ ISO



การขอเปิดด าเนินการ



เง่ือนไข
“ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมทีจ่ะเปิดด าเนินการได้
ภายในก าหนดเวลาไม่เกนิ 36 เดือนนับแต่วนัออกบัตรส่งเสริม 
โดยจะต้องขอเปิดด าเนินการตามแบบทีส่ านักงานก าหนด ”

29



ขั้นตอนการยืน่เรื่องขอเปิดด าเนินการ

ผูไ้ดร้บัการสง่เสริม

พจิารณาและตรวจสอบเง่ือนไขในสาระส าคญั
กรณมีีเง่ือนไข CAP วงเงนิให้พสูิจน์มูลค่าเงนิลงทุนฯ

ตาม ป. 1 / 2545

ออกใบอนุญาตเปิดด าเนินการ
พร้อมปรับเปลีย่นมูลค่าการยกเว้นภาษี ม.31

ย่ืนแบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ

ช้ีแจง CAP ก่อนเปิด

30

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



สาระส าคญัของการเปิดด าเนินการ

1. สภาพเคร่ืองจักร
2. ทุนจดทะเบียนและการช าระมูลค่าหุ้น
3. สัดส่วนการถือหุ้น
4. ชนิดผลติภัณฑ์ หรือบริการและก าลงัผลติ
5. กรรมวธีิการผลติ หรือบริการ
6. ขนาดการลงทุน
7. ที่ตั้งโรงงาน หรือสถานประกอบการ
8. เง่ือนไขอ่ืน ๆ ในบัตรส่งเสริม เช่น การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ด้านส่ิงแวดล้อม เป็นต้น
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เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน

45

การลงทุน โครงการริเร่ิม โครงการขยาย
ค่าก่อสร้าง  

ค่าเคร่ืองจักร  

ค่าติดตั้ง / ค่า Test Run เคร่ืองจักร  

ค่าสินทรัพย์อ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ  

ค่าท่ีดิน  

ค่าวิชาการ  

เงินทุนหมุนเวียน  



1. เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน ทีใ่ช้ส าหรับการก าหนดจ านวน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีจ่ะได้รับการยกเว้นตามสัดส่วนทีค่ณะกรรมการก าหนด    
ได้แก่

1.1 ค่าก่อสร้าง ให้หมายความถึงรายการ ดังนี้
1.1.1  กรณีก่อสร้างเอง ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน โรงงาน 

สาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
และรวมถึงการต่อเติมหรือปรับปรุงด้วย

การก าหนดความหมายรายการเงนิลงทุน
ตามประกาศที่ ป. 1/ 2545



1.1.2   กรณซ้ืีออาคารหรือใช้อาคารทีม่ีอยู่แล้ว
ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาซ้ือขายหรือราคาสุทธิตามบัญชี
ของงวดบัญชีก่อนย่ืนค าขอรับการส่งเสริมแล้วแต่กรณี

1.1.3 กรณกีารเช่าอาคารหรือโรงงาน
ให้ใช้ราคาเช่าตามสัญญาการเช่า 
ทั้งนีจ้ะต้องมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 3 ปี 



1.2  ค่าเคร่ืองจักร ค่าติดตั้ง ค่าทดลองเคร่ือง

ให้หมายความถึงรายการ ดังนี้

1.2.1  กรณีซ้ือเคร่ืองจักร

ได้แก่ ค่าเคร่ืองจักร และให้รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าทดลองเคร่ือง ค่าวชิาการ  

ทีร่วมอยู่ในต้นทุนเคร่ืองจักร เช่น ค่าวศิวกร ค่าออกแบบ

“ ส าหรับกจิการซอฟต์แวร์ และกจิการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์

ให้รวมถึงค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และโปรแกรมด้วย”

1.2.2  กรณีการเช่าซ้ือ หรือเช่าแบบลสิซ่ิง

ให้ ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือหรือเช่าแบบลสิซ่ิง



1.2.3  กรณีเช่าเคร่ืองจักร
ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่า
ทั้งนีจ้ะต้องมีการท าสัญญาเช่ามากกว่า  1 ปี 

1.2.4    กรณเีคร่ืองจักรทีบ่ริษัทในเครือให้มา
โดยไม่คดิค่าตอบแทน และระบุในค าขอรับการส่งเสริม
ให้ใช้มูลค่าตามบัญชีของบริษัททีใ่ห้เคร่ืองจักร
โดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัย่ืนค าขอรับการส่งเสริม

1.2.5    กรณจี านองเคร่ืองจักร 
ให้ใช้ราคาทุนตามบัญชี



1.3  ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ ให้หมายความถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษทัใหม่ 
ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม และค่าหนังสือบริคณห์สนธิ 

1.4  มูลค่าสินทรัพย์อ่ืนๆ ให้หมายความถึงรายการ ดังนี้
1.4.1  ค่าอุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ

เฉพาะกรณขีอรับการส่งเสริมในนามบริษทัที่จัดต้ังขึ้นใหม่
และขอรับการส่งเสริมเพือ่โยกย้ายสถานประกอบการ เท่าน้ัน

1.4.2  ค่าสัมปทาน ค่าประทานบัตร และสินทรัพย์
เกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาติทีจ่่ายให้กบัรัฐ



การยกเลกิโครงการ
 กรณปีฏิบัตเิง่ือนไขถูกต้องทั้งหมด (เปิดด าเนินการแล้ว)

 ยงัไม่อนุมัตใิห้ตดับัญชีเคร่ืองจกัร : 

ต้องช าระภาษเีคร่ืองจักร  ตามสภาพ ณ วนัทีอ่นุมัตใิห้ยกเลกิ   
และช าระภาษอีากรวตัถุดบิ วสัดุจ าเป็นทีเ่หลืออยู่ ตามสภาพ 
ณ วนัน าเข้า 
 อนุมัตใิห้ตดับัญชีเคร่ืองจกัรแล้ว :
สามารถอนุมัตใิห้ยกเลกิได้โดยไม่มีภาระภาษอีากร



การเพกิถอนโครงการ

 ปฏิบัติผิดเง่ือนไข อาจถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์ และต้องช าระภาษี
ที่ได้รับยกเว้นคืน

• อากรขาเข้าเคร่ืองจักรวัตถุดิบ วัสดุจ าเป็น ตามสภาพ ณ วัน
น าเข้า พร้อมเงินเพิม่และเบีย้ปรับ

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมเงินเพิม่และเบีย้ปรับ

ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในบัตรส่งเสริม



www.boi.go.th

Q & A





ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
(จังหวัดนครราชสมีา)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส านักนายกรัฐมนตรี

โทร. 044-384200 (นครราชสีมา)
โทร. 02-5538111 (ส านักงานใหญ)่
โทรสาร 044-384299 (นครราชสีมา)

โทรสาร 02-5538222 (ส านักงานใหญ่)
E-mail: korat @boi.go.th

www.boi.go.th

mailto:khonkaen@boi.go.th

