
คูมือการกรอกคําขอรับการสงเสริมสําหรับกิจการทั่วไป 
 

1. เลขท่ีคําขอ ผูรับ และวันท่ี  ในหนาที ่1  ในกรอบสี่เหล่ียมมุมขวาดานบน  เปนชองสําหรับเจาหนาที่  ผูขอรับ 
    การสงเสริมไมตองกรอก 
 

2. สําหรับกิจการประเภท…….  ใหดวูาผลิตภัณฑ/บริการที่ผูขอจะขอรับการสงเสริม จัดอยูในประเภทของกิจการหรือ   
    บริการใดตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 2/2543 เร่ือง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่        
   ใหการสงเสริมการลงทุน  โดยใหกรอกประเภทกิจการใหถึงหลักยอยที่สุดเทาที่ประเภทนั้นม ีเชน ประเภท 1.5.1  
    การเลี้ยงปศสัุตว  
    (ดูรายละเอยีดประเภทกจิการไดที่  คูมือขอรับการสงเสริมฉบับปจจุบัน หรือ ที ่Website ของสํานักงาน  
     http://www.boi.go.th) 
 

3. หัวขอท่ี 1  ผูขอรับการสงเสริม  
    -  การขอรับการสงเสริมอาจขอในนามบรษิัท/สหกรณ/มูลนิธิ หรือในนามบุคคลก็ได  (ในที่นี้จะใชคําวา  

   บริษัทในการอางถึง)  
 -  การขอรับการสงเสริมในนามบริษัท หมายถึง ไดมีการจดทะเบยีนจดัตัง้บริษัทแลว ณ วันที่ยืน่ขอ   

   โดยบริษัททีจ่ัดตั้งแลวจะตองมีหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย  
-  การขอรับการสงเสริมในนามบุคคล  หมายถึง  ยังไมไดจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท หรืออยูระหวางจดัตั้งบริษัท  
   ณ วนัที่ยื่นขอ (เมื่อไดรับอนุมัติใหการสงเสริมแลวผูขอจะตองจดัตั้งบริษัทใหแลวเสร็จกอนยืน่ขอออกบัตร 
   สงเสริมโดยมี หุน ทุนจดทะเบียน และอัตราสวนหุนไทยเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดรับการสงเสริม) 

 ขอ 1.1  เปนรายละเอียดของผูขอรับการสงเสริม  ใหกรอกขอมูลของผูขอ  ดังนี้    
- หากเปนการขอรับการสงเสริมในนามบรษิัทที่จัดตั้งแลว  ช่ือผูขอจะตองเปนผูมีอํานาจกระทําการ

ในนามของบรษิัทนั้น ๆ ตามหนังสือบริคณหสนธิฉบับปจจุบันของบรษิัท หรือตองเปนผูที่ไดรับ
มอบอํานาจจากผูมีอํานาจของบริษัทเทานั้น  (ใหแนบหนงัสือมอบอํานาจมาดวย)  และใหเลือก
สถานภาพการจัดตั้งบริษัทวา “ไดจัดตั้งขึ้นแลว” 

- หากบริษัทยังไมไดจัดตั้ง  ใหขอรับการสงเสริมในนามบคุคล  และเลือกสถานภาพการจัดตั้ง
บริษัทวา “จะไดจัดตั้งขึ้นภายหลัง “ 

ขอ 1.2  ชื่อของตัวแทนสาํหรับติดตอขอรับการสงเสริม  ใหกรอกขอมลูของตัวแทนของบริษัทหรือของผู 
            ขอ  ที่จะเปนผูตดิตอขอรับการสงเสริมสําหรับโครงการนี้  โดยตัวแทนจะตองเปนผูที่มีภมูิลําเนาใน 
            ประเทศไทยเทานัน้  ซ่ึงตัวแทนจะเปนผูมีอํานาจกระทําการเกี่ยวกับการขอรับการสงเสริมไดเสมือน 
             ผูขอ คือสามารถใหขอมูล รายละเอียดตางๆ ของโครงการได และมีอํานาจในการตัดสินใจ 
  แกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่จะมีผลผูกพันกับโครงการตอไป  
ขอ 1.3 เปนรายละเอียดของบริษัท  ใหกรอกขอมูลตามขอนี้   เฉพาะกรณีที่เปนบรษิัทที่ไดจดัตั้งขึ้นแลว 
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หมายเหต ุในการจัดสงเอกสารจากทางสํานักงานถึงผูขอรับการสงเสริม  สํานักงานจะสงไปยังที่อยูของบริษัท กรณี
บริษัทไดจดัตัง้แลว   หากบริษัทยังไมไดจดัตั้ง  สํานักงานจะจัดสงเอกสารไปยังที่อยูของบุคคลที่เปนผูขอ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงทีอ่ยูโดยไมแจงใหสํานักงานทราบทําใหติดตอกับผูขอไมได อาจเปนเหตุใหตองคืนคําขอ 
 
4. หัวขอท่ี 2  การเงิน

ขอ  2.1  -  ใหแยกเงินทุนทีจ่ะใชในโครงการตามแหลงทีม่าของเงินทุน 
-    หากบริษัทนํากําไรสะสมมาลงทุน จะตองมียอดกําไรสะสมตามงบดุลปจจุบันมากเกินกวา 
      จํานวนเงนิที่ระบุวาจะนํามาใช 
-     ยอดรวมของเงินทุนตามขอนี้จะตองเทากับยอดรวมของการลงทุนทั้งส้ินในขอ 3.1  

ขอ  2.2  -   ใหกรอกขอมูลทุนจดทะเบียนที่เปนภาพรวมของทั้งบริษัท 
-     ใหกรอกเฉพาะกรณีเปนการจัดตั้งบรษิัทใหมและในกรณีที่เพิ่มทนุจดทะเบียนเทานั้น  
-     ในกรณีเปนการเพิ่มทุนจดทะเบยีนใหกรอกขอมูลหลังจากที่ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนแลว 

ขอ  2.3  ใหกรอกขอมูลที่มาของเงินกูและสินเชื่อที่จะนํามาใชในโครงการตามขอ 2.2  โดยระบแุหลงที่มาของ 
              เงินกูและสินเชื่อ 
 

5.  หัวขอท่ี 3  การลงทุน
ขอ  3.1 ใหกรอกมูลคาการลงทุน   ดังนี ้

            - คากอสราง หมายถึง  
1. กรณีกอสรางเอง ไดแก คากอสรางอาคารสํานักงาน โรงงานสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความ

สะดวกตางๆ  และรวมถึงการตอเติมหรือปรับปรุงดวย 
2. กรณีซ้ืออาคารหรือใชอาคารที่มีอยูแลว ใหใชมูลคาตามสัญญาซื้อขายหรือราคาสุทธิตามบัญชี

ของงวดบัญชกีอนยืน่คําขอรับการสงเสริมแลวแตกรณ ี
3. กรณีการเชาอาคารหรือโรงงานใหใชคาเชาตามสัญญาการเชา ทั้งนี้จะตองมีระยะเวลาการเชา

มากกวา 3 ป 
           -  คาเครื่องจักร คาติดตั้ง คาทดลองเครื่อง  หมายถึง 

1. กรณีซ้ือเครื่องจักร ไดแก คาเครื่องจักร (ซ่ึงรวมถึงแมพิมพ อุปกรณจับยึดชิ้นงาน และระบบ 
ขนสงภายในโรงงานดวย) และใหรวมถึงคาติดตั้ง  คาทดลองเครื่อง  คาวิชาการที่รวมอยูใน 
ตนทุนเครื่องจกัร  เชน คาวิศวกร  คาออกแบบ    สําหรับกิจการซอฟตแวร  กจิการพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกส   และกิจการบริการ ใหรวมถึงคาเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมดวย 

2. กรณีการเชาซ้ือ หรือเชาแบบลิสซ่ิงใหใชมูลคาตามสัญญาเชาซ้ือหรือเชาแบบลิสซ่ิง 
3. กรณีเชาเครื่องจักรใหใชมูลคาตามสัญญาเชา  ทั้งนี้ จะตองมีการทําสัญญาเชามากกวา  1  ป 
4. กรณีเครื่องจักรที่บริษัทในเครือใหมาโดยไมคิดคาตอบแทนใหระบุมูลคาตามบัญชีของบริษัทที่

ใหเครื่องจักร  โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันยืน่คําขอรับการสงเสริม 
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       -  คาใชจายกอนเปดดําเนินการ  หมายถึง คาใชจายในการจัดตั้งบรษิัทใหมเทานัน้ ไดแก คาเดินทาง   คาทนายความ  
          คาธรรมเนียม  และคาหนังสือบริคณหสนธิ 
       -  มูลคาสินทรัพยอ่ืน ๆ  หมายถึง   1.   คาอุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ   

2. คาสัมปทาน  คาประทานบตัร  และสินทรัพยที่เกีย่วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่จายใหกับรัฐ 

       -  คาวิชาการ  หมายถึง   คาสิทธิบัตร  คาลิขสิทธิ  Know-How  คาเครื่องหมายการคา  และสิทธิการผลิต 
       -  เงินทุนหมุนเวียน  หมายถึง เงินที่เพียงพอสําหรบัการใชจายในบริษัท เชน คาวัตถุดิบ คาแรงงาน และ 

    คาสาธารณูปโภค จนกวาจะไดรับรายไดจากการขายสินคา ซ่ึงจะตองสอดคลองกับประมาณการตนทุนและ 
    กําไรในขอ 8.1 
    ขอ  3.2  ท่ีตั้งโรงงาน  ใหระบุจังหวัดที่ตัง้ของโรงงาน/กิจการ เปนอยางนอย  โดยหากตั้งในนิคมใหระบุช่ือ 
                  นิคมอุตสาหกรรมดวย  หรือหากอยูเขตอุตสาหกรรมใหระบุวาเปนเขตอตุสาหกรรมของบริษัทใด 

 
6. หัวขอท่ี 4  รายละเอียดโครงการ

ขอ 4.1 กําลังการผลิต  ใหกรอกขอมูลของผลิตภัณฑที่ขอรับการสงเสริมและกําลังผลิต ดังนี้ 
1 ชอง 1 ผลิตภัณฑและผลพลอยได ใหกรอกชื่อผลิตภัณฑที่ขอรับการสงเสริม  โดยชื่อผลิตภัณฑจะตอง

เปนชื่อที่เขาใจไดทัว่ไป และจะตองไมเปนชื่อเฉพาะหรือช่ือยี่หอ 
2 ชอง 2 กําลังผลิตเต็มที่ตอป   ใหคํานวณตามความสามารถในการผลิตเต็มท่ีของเครื่องจักรหลัก 
       ทั้งหมดทีล่งทุนในโครงการนี้ตามรายละเอียดในขอ 4.4 ตามเวลาทาํงานที่ระบุในชองเวลาทํางาน 
       ไมใชตามแผนการผลิตหรือแผนการจาํหนาย 
3 ชอง 3 หนวย  ใหระบหุนวยของผลิตภัณฑ  โดยใหเลือกใชหนวยมาตรฐาน 14 หนวย  ไดแก กรัม  

กิโลกรัม ช้ินหรือหนวย  คู  ชุด  เมตร  ลูกบาศกเซ็นติเมตร  คิวบิกเมตร  ตารางเมตร ลิตร กะรัต       
       ตารางหลา  กิโลวัตตช่ัวโมง  และเมตริกตัน 
  กรณีที่หนวยผลิตภัณฑระบุเปนชิ้น แตขนาดของชิ้นงานมีความแตกตาง ขอใหระบุเปน 
        น้ําหนกัควบคูกัน เชน ช้ินสวนพลาสตกิ 5,000,000 ช้ิน (500 ตัน) เปนตน 
4 ชอง 4 เวลาทํางาน  เปนเวลาทํางานที่ผูขอคาดวาจะทําการผลิตในกรณีปกติ  เปนชัว่โมงตอวัน และ 
      วันตอป  

       หมายเหต ุขอมูลในขอนี้จะมีผลตอการใชสิทธิประโยชนยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล  เนื่องจากผูขอจะไดรับยกเวน
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล เฉพาะรายไดการขายผลิตภัณฑตาม ช่ือ หนวย และปริมาณที่ไมเกินกําลังผลิต ตามที่ขอรับการ    
สงเสริมเทานั้น     

ขอ  4.2 แผนการผลิต เปนแผนการผลิตที่ผูขอคาดวาจะผลิตใน 3 ปแรกของการดําเนินการ  โดย 
-  ปริมาณการผลิตในแตละปคิดตามปปฏิทินหรือปรอบบัญชี  นับแตวนัที่จะเริ่มทําการผลิต และตอง
ไมเกินกําลังผลิต เต็มที่ตอป ในขอ 4.1 

- หากปริมาณการผลิตในปที่ 3  ยังไมถึงรอยละ 50 ของกําลังผลิตเต็มที่ในขอ 4.1 จะตองแนบแผน 
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   การผลิตในปถัดไปอีก 3 ปจนถึงปที่ 6 
ขอ  4.3 กรรมวิธีการผลิต   

- ใหระบุกรรมวิธีการผลิตของโครงการในรูปแบบ Flow Chart  โดยอธิบาย กระบวนการผลิต 
                แตละขั้นตอนใหชัดเจนและเขาใจไดงาย  และระบุเครื่องจักรหลักของแตละขั้นตอนการผลิตดวย 

- หากในขั้นตอนการผลิตใดมีการนําไปวาจางผูอ่ืนผลิต ใหระบวุานําไปวาจางผูอ่ืนไวในขัน้ตอนนัน้ๆ  
- หากในขั้นตอนใด  มีการนาํเครื่องจักรจากโครงการเดิมมาใช  ใหระบไุวในขั้นตอนนั้น ๆ ดวย  

                        - หากมกีารผลิตผลิตภัณฑบางรุน  บางแบบ หรือบางชนิด  ไมจําเปนตองผานขั้นตอนการผลิต 
                              บางขั้นตอน   ใหระบุไวในขัน้ตอนนัน้ ๆ ดวยวา “เฉพาะบางสวนหรือบางชิ้นสวน”  

- หากผูขอมีเอกสารที่แสดงกรรมวิธีการผลิตในรูปแบบอื่น  แตมีรายละเอียดครบถวนตามหวัขอ 
   ขางตน  ผูขอสามารถใชเอกสารดังกลาวแนบแทนได 
 

ตัวอยาง กรรมวิธีการผลิตช้ินสวนโลหะปมขึ้นรูป 
  ขั้นตอนการผลิต        เครื่องจักร 
    
        Press Machine ปมขึ้นรูป 

 
                 -  วาจางผูอื่นชุบเคลือบผิว 

 
 
        Washing Machine 

ลางน้ํามัน 
(ใชเครื่องจักรในโครงการเดิม) 

 
         

พนสี (บางช้ิน) 
Paint Booth 

 
ขอ 4.4 เคร่ืองจักรหลัก  เปนเครื่องจักรที่จะใชในโครงการที่ขอรับการสงเสริม  

- หากเปนเครือ่งจักรที่มาจากการเชา  ใหระบุในวา “เชา” ในรายการเครื่องจักรนั้น ๆ ดวย  
- หากเปนเครือ่งจักรที่มีอายเุกินกวา 10 ป จะตองกรอกแบบคําขอใชเครื่องจักรใชแลวในโครงการ 
  ดวย  (Download แบบฟอรมไดที่ Website ของสํานักงาน http://www.boi.go.th) 
- กรณีทีใ่ชเครื่องจักรใชแลวจากในประเทศไทย จะไมอยูในขายใหการสงเสริมได 
- กรณีทีน่ําเครื่องจักรจากโครงการเดิมมาใชรวมในโครงการที่ขอรับการสงเสริม ใหแนบรายละเอยีด 
   ของเครื่องจักรดังกลาว  โดยใหระบุราคาทุน กําลังผลิตเต็มที่ กําลังผลิตที่ใชอยูในปจจุบัน  
  และกําลังผลิตที่จะใชในโครงการที่ขอรับการสงเสริม 
- ปที่ผลิตเครื่องจักร หมายถึง ปที่ผลิต/ประกอบเครื่องจักรนั้นเปนครั้งแรก  ไมใชปทีม่ีการ  
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  Rebuild, Overhaul หรือ Recondition 
  - สําหรับโครงการที่มีเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทนุหมุนเวยีนมากกวา 500 ลานบาท หากไม 
                              สามารถนําเขาเครื่องจักรไดครบถวนภายในระยะเวลา 30 เดือนนบัแตวันที่ออกบัตรสงเสริมให 
      ระบุวาจะนําเขาเครื่องจักรไดครบภายในเมื่อใด พรอมแนบแผนการนําเขาเครื่องจกัรเพื่อประกอบ 
                              การพิจารณากําหนดเวลานําเขาเครื่องจักรใหเหมาะสม  เนื่องจากจะไมอนุมตัิใหขยายเวลานําเขา 
                              เครื่องจักรไดอีก 
       หมายเหต ุกําลังการผลิต และกรรมวิธีการผลิตเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดจํานวนและรายการเครื่องจักร ปริมาณ
และรายการวตัถุดิบที่จะไดรับอนุมัติใหใชสิทธิและประโยชนดานภาษีตอไป ดังนัน้ จะตองระบุรายการเครื่องจักรและ
วัตถุดิบใหครบถวนสอดคลองกับขั้นตอนการผลิต   

ขอ 4.5 รายละเอียดของผลิตภัณฑ ใหอธิบายรายละเอยีดของผลิตภัณฑที่ขอรับการสงเสริม เชน การใช 
           งาน  คุณสมบัติ และขนาด เปนตน พรอมระบุพิกดัอัตราภาษีศุลกากรของแตละผลิตภัณฑอยางนอย  
           6 หลัก ทั้งนี้ อาจแนบรูปถาย Catalog หรือนําตัวอยางผลิตภัณฑจริงมาในวันชีแ้จงโครงการดวย 
ขอ 4.6 แผนปองกันปญหาสิง่แวดลอม  

- ใหกรอกขอมูลมลพิษที่เกดิจากการผลิตผลิตภัณฑที่ขอรับการสงเสริม  รวมถึง ปริมาณ และวิธีการ 
   บําบัดมลพิษนั้น ๆ  ตามรายละเอียดในแบบฟอรมคําขอ 

                           - ใหกาเครื่องหมายที่ชองสีเ่หล่ียมชองบน  กรณีที่เปนโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผล 
                               กระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  (ตรวจสอบกิจการหรือผลิตภัณฑที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห 
                               ผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดที่ (Website: http:www.onep.go.th)   

-  ใหกาเครื่องหมายที่ชองสี่เหล่ียมชองลาง  หากกจิการเดมิของบริษัทไดรับการรับรองตามมาตรฐาน  
    ISO 14000 แลว (ใหแนบสําเนาใบรับรองมาตรฐาน ISO 14000 ดวย) 
-  กิจการตามหมายเหตุในขอ 4.6  นี้  ตองแนบแบบประกอบการพิจารณาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

                               เบื้องตน (F PA PP 15) (Download แบบฟอรมที่ Website ของสํานักงาน http://www.boi.go.th)  
                               ยกเวนโครงการที่ตั้งอยูในนิคม หรือเขตอุตสาหกรรม  โครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห 
                               ผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือโครงการขยาย ทีก่จิการเดมิไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14000 แลว) 

ขอ 4.7 ผลการดําเนินการที่ผานมาของผูขอ   
- ใหกรอกขอมูลผลการดําเนินการของผูขอยอนหลัง 3 ป  กรณีที่ผูขอมีการดําเนินกจิการอยูแลว ไม 
   วาจะเปนกจิการที่ไดรับสงเสริมหรือไมไดรับสงเสริมก็ตาม   
-  ในชองกําลังผลิตเต็มที่ หากเปนผลิตภณัฑที่ไดรับการสงเสริมใหกรอกกําลังผลิตตามบัตรสงเสริม 

                         หากเปนผลิตภัณฑทีไ่มไดรับการสงเสริม  ใหกรอกกําลังผลิตเต็มที่ของเครื่องจักรที่ใชในการผลิต 
                         ผลิตภัณฑนัน้ ๆ  

-  ในชองปริมาณการผลิตจริงใหกรอกยอดที่ผลิตไดในปนั้น ๆ  โดยแยกปริมาณการขาย และมูลคา 
    ที่ขายในแตละป ลงในชองยอดขายในประเทศและยอดขายสงออก 

ขอ 4.8  สถิติการจางงานและกําไรสุทธิ 3 ปยอนหลัง  ใหกรอกขอมูลรวมของทั้งบริษัท 

01/06/48                                                                                                                                                                    หนาที่ 5/8 

http://www.boi.go.th/


 
7. หัวขอท่ี 5 วัตถุดิบและวัสดุจําเปน  

 - ใหระบุช่ือวตัถุดิบและวัสดุจําเปนทีจ่ะใชในโครงการที่ขอรับการสงเสริม โดยใชช่ือทั่วไป ไมใชช่ือยอ  
    ช่ือเฉพาะ หรือช่ือทางการคา และรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนนั้น ๆ จะตองสอดคลองกับกรรมวิธีการ 
    ผลิตในขอ 4.3  

 
8. หัวขอท่ี 6  การจางงาน ใหระบุจํานวนการจางงานในปที่ผูขอเปดดําเนินการเต็มโครงการ หรือเปนจํานวนที่จะ 
   จางงานเพิ่มเติมสําหรับโครงการนี้เทานัน้ไมรวมโครงการที่มีอยูเดิม (ถามี)  
 
9. หัวขอท่ี 7  ตลาด  

ขอ 7.1 แผนการจําหนาย  - ใหระบุสัดสวนการจําหนายเปนรอยละ โดยระบุเพยีงประมาณการ  ทั้งการ 
                                           จําหนายในประเทศ และตางประเทศ (สัดสวนทั้ง 2 สวนรวมกันเทากับ 100 %)    

- หากมกีารจําหนายใหลูกคาในประเทศ  แลวลูกคานําไปสงออก หรือนาํไปผลิต 
   ตอเปนสินคาชนิดอื่นเพื่อสงออกจัดเปนการสงออกทางออม  ใหกาเครื่องหมาย    

                                                          ลงในชองหนาขอความ “สงออกทางออม” ดวย 
ขอ 7.2 ลูกคาหลัก   ใหระบช่ืุอและประเทศของลูกคาหลักของโครงการ  หากยังไมสามารถระบุช่ือได ใหระบ ุ
           ประเภทของลูกคาแทน เชน Convenient Store, Exporter, Importer หรือกลุมอุตสาหกรรมอาหาร  
           เปนตน 
 

10. หัวขอท่ี 8  ตนทุนและกําไร  
     ขอ 8.1 ประมาณการตนทุนและกําไร  ใหกรอกขอมลูตนทุนและกาํไรในการผลิตผลิตภัณฑทีข่อรับการ 
                สงเสริม  โดยใหใชตัวเลขประมาณการ  ดังนี้  
           - ชองรายได   เปนรายไดจากการขายผลิตภัณฑทีข่อรับการสงเสริม  รายไดในแตละปจะตองสอดคลอง 
              กับปริมาณการผลิตในขอ 4.2 

      -  คาวัตถุดบิ จะตองเทากบัมูลคาวัตถุดิบรวมในแตละป ในขอ 5 
-  คาแรงงาน ใหหมายความรวมถึง เงินเดือนและคาจาง ของบุคลากรทั้งหมดในขอ 6 รวมถึงเงินเดือน 
    ของผูบริหารดวย (เงินเดือนของผูบริหารใหแยกออกมาจากคาใชจายในการขายและการบริหาร) กรณี         
    มีคาโบนัส สวัสดิการลวงเวลา ฯลฯ ใหนําไปรวมในชองคาใชจายอ่ืน ๆ 

                  -   คาบริการสาธารณูปโภค หมายถึง คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท   
                  -  คาเสื่อมราคา  ใหคํานวณอัตราตามประมวลรัษฎากร   
                  -  คาใชจายในการขายและบริหาร  ใหเปนไปตามหลักการบญัชี  ยกเวนเงนิเดือนของผูบริหาร 
                  -  คาวิชาการและคาสิทธิอ่ืน ๆ หมายถึง คาสิทธิบัตร  คาลิขสิทธิ์  Know-how  คาเครื่องหมายการคา   
                     และสิทธิการผลิต  ที่ผูขอตองจายในแตละป 
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ขอ 8.2 ราคาจากโรงงานและกําไรตอหนวยของผลติภณัฑท่ีจะผลิต 
                   -  ใหคํานวณตนทุน  กําไร ราคาจากโรงงานจากการผลิตในปที่ 3 

      -  ใหกรอกชื่อของผลิตภัณฑที่ขอรับการสงเสริมลงในแตละชองในแถว “ผลิตภัณฑ” หากมผีลิตภัณฑ 
                      หลายชนิดใหกรอกรายละเอยีดของแตละผลิตภัณฑ  หากที่วางไมพอ  ใหกรอกเปนเอกสารแนบ 

      -  ใหกรอกหนวยนับของผลิตภัณฑนัน้ ๆ ในชอง “บาท/……………” เชน บาท/ช้ิน เปนตน 
 

11.  หัวขอท่ี 9  กรณีขอรับสิทธิและประโยชนเพิ่มเติมตามนโยบายพิเศษตาง ๆ  หากผูขอตองการขอรับ 
สิทธิและประโยชนเพิ่มเติมตามนโยบายทีร่ะบุในขอนี้  ไดแก นโยบายสงเสริม STI, HDD และ SMEs  
ซ่ึงจะไดสิทธิและประโยชนเพิ่มเติมจากเกณฑปกติ  ใหผูขอเลือกกาเครื่องหมายลงในชองสี่เหล่ียมหนา 
นโยบายที่ตองการ  พรอมทั้งกรอกขอมูลเพิม่เติมตามแบบฟอรมขอรับสิทธิและประโยชนของ 
นโยบายนั้น ๆ แนบพรอมกบัคําขอรับการสงเสริมดวย โดยผูขอสามารถดูรายละเอียดนโยบาย
ดังกลาวได ดังนี้ 
-  นโยบายสงเสริม STI ใหดปูระกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 6/2547 

                           -  นโยบายสงเสริม HDD ใหดูประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 5/2547 
                           -  นโยบาย สงเสริม SMEs ใหดูประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 6/2546  

                      (ที่ Website ของสํานักงาน http://www.boi.go.th) 
 

11. หัวขอท่ี 10 วันท่ีประสงคจะมาชี้แจงโครงการ  
- ใหกรอกเวลาที่ผูขอประสงคจะมาชี้แจงโครงการกับสํานักงานในชอง “ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ”  โดยระบ ุ
   วันที่และเวลา ตามแบบฟอรม  โดยกรอกขอมูลทั้ง 3 ชอง  เพื่อใหเปนตัวเลือกแกเจาหนาที ่

            -  สวนการชี้แจงรายละเอียดดานสิง่แวดลอม  ใหกรอกเฉพาะโครงการที่ตองกรอกแบบขอมูลประกอบการ 
                พิจารณาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเบื้องตน (F PA PP 15) ตามหมายเหตุทายขอ 4.6 เทานัน้ โดยกรอกทัง้  
                3 ชองเชนกัน 
 

12.  ผูขอและผูแทนในการขอรับการสงเสริมตามโครงการ  ใหลงชื่อทัง้ 2 คน  โดยผูขอตองเปนบุคคลคนเดียวกับ 
ที่ระบุไวในขอ 1.1 และผูแทนตองเปนบคุคลคนเดียวกบัที่ระบุไวในขอ 1.2 

 
 
 

 ทั้งนี้ ผูขอรับสงเสริมจะตองตรวจสอบขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาให
ครบถวน ตามรายการเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณาคําขอรับการสงเสริม 
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รายการเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณาคําขอรับการสงเสริม 
1. ทุกโครงการ  
        แบบคําขอรับการสงเสริมที่กรอกขอมูลแลว * 
            (F PA PP 01 หรือ F PA PP 03 หรือ F PA PP 04) 
2. กรณีที่จัดตั้งบริษัทแลว 

  หนังสือรับรองฉบับลาสุด 
         งบการเงินปลาสุด  
3. กรณีที่มีขนาดการลงทุนเกิน  500  ลานบาท  

 รายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
4. กรณีใชเครื่องจักรเกา 

  อายุไมเกนิ 10 ป 
  อายุเกิน 10 ป -  แบบประกอบการพจิารณา 
        เครื่องจักรใชแลว อายเุกิน 10 ป (F PA PP 16) 

5. กรณีประเภทกิจการที่มีประเด็นดานสิ่งแวดลอม 
       (ประเภท 1.5.2, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15,  
       1.16, 1.26, 2.15 ที่ใชใยหิน, 3.1 ที่มีการฟอกยอม, 4.11, 5.3.2, 

6.1, 6.2, 6.5, 6.7, 6.10, 6.11 ยกเวนต้ังโรงงานในนิคมฯ หรือ 
ตองทํา EIA หรือ ได ISO 14000) 

 แบบประกอบการพิจารณาผลกระทบตอ             
             ส่ิงแวดลอมเบื้องตน (F PA PP15) 
6. กรณีที่ขอรับสิทธิและประโยชนตามนโยบาย STI 

 แบบประกอบขอรับสิทธิฯ STI (F PA PP 14) 
7. กรณีที่ขอรับสิทธิและประโยชนตามนโยบาย SMEs 

 แบบประกอบขอรับสิทธิฯ SMEs (F PA PP 17) 
8. กรณีที่ขอรับสิทธิและประโยชนตามนโยบาย HDD 

 แบบประกอบขอรับสิทธิฯ HDD (F PA PP 18) 
 

 

       ขอใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 ประเภทกจิการ 
 อัตราสวนหนี้สินตอทุนจดทะเบยีน  
 มูลคาเพิ่ม 
 ขนาดการลงทุนขั้นต่ํา 
 ที่ตั้ง 
 แผนภูมกิรรมวิธีการผลิตที่ระบุเครื่องจักรหลัก 
 ส่ิงแวดลอมเบื้องตน 
 วันที่ช้ีแจง 
 อ่ืนๆ ………………………………………….. 

      หากขอมูลในแบบคําขอมีการระบุเอกสารแนบ  
  ตองตรวจสอบเอกสารแนบใหครบถวนดวย 

 
 

หมายเหต ุ*โปรดแนบเอกสารทั้งหมด 2 ชุด 
- คําขอทั่วไป (F PA PP 01)  ประเภทกิจการทั้งหมด ยกเวนที่ระบุประเภทใหใชคําขอบริการ/ซอฟตแวรโดยเฉพาะ  
- คําขอบริการ (F PA PP 03) กิจการประเภท 1.8, 1.17, 1.18, 1.19, 1.24, 1.27, 1.29, 7.1.3 -  7.1.8, 7.2 ทั้งหมด, 7.3 ทั้งหมด, 7.4 ทั้งหมด, 
7.5 ทั้งหมด, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 ทั้งหมด, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 และ 7.22 
- คําขอซอฟตแวร (F PA PP 04) กิจการประเภท 5.8 และ 5.9 

01/06/48                                                                                                                                                                    หนาที่ 8/8 


	คู่มือการกรอกคำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการทั่วไป 
	       ไม่ใช่ตามแผนการผลิตหรือแผนการจำหน่าย 
	ข้อ 8.2 ราคาจากโรงงานและกำไรต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต 
	      -  ให้กรอกชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการส่งเสริมลงในแต่ละช่องในแถว “ผลิตภัณฑ์” หากมีผลิตภัณฑ์ 
	                      หลายชนิดให้กรอกรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์  หากที่ว่างไม่พอ  ให้กรอกเป็นเอกสารแนบ 
	ซึ่งจะได้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ  ให้ผู้ขอเลือกกาเครื่องหมายลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้า 
	                           -  นโยบายส่งเสริม HDD ให้ดูประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 5/2547 
	รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคำขอรับการส่งเสริม




