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แบบรายงานการวิเคราะห์โครงการตามมาตรการสง่เสริมการลงทนุปรบัเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งคา่ของเงินบาท 

 
เรื่อง   การขอรับการส่งเสริม  (ขยายกิจการ) 
ผลิต   ...............................................................  
ของ   บริษัท............................................................... จํากัด 
คําขอเลขที ่  ............../2554 ลงวันที่...................... 2554 
ผู้พิจารณา   ............................................................... (สบท...........) 
ขนาดการลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน  ......................ล้านบาท 
(โครงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท และผ่านความเห็นชอบจากคณะทํางานพิจารณา
กลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่..................................เมื่อวันที่...................... 2554) 
   
1. โครงการ 

1.1 ผู้ขอ ............................................................... 
ในนามบริษัท...................................... จํากัด (จัดต้ังแล้ว เมื่อวันที่………………………………) 

1.2 ผลิตภัณฑ์ และกําลังผลิต  (…………….. ชม. / วัน :  ……………….วัน / ปี) 
       ………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………… 
       ผลพลอยได้ ได้แก่เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิตและหรือสินค้าก่ึงสําเร็จรูป 

      ………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………… 

1.3 ขั้นตอนการผลติ 
  -………………………………………………………………………………………… 

       -………………………………………………………………………………………… 
       -………………………………………………………………………………………… 
       -………………………………………………………………………………………… 
         -………………………………………………………………………………………… 

1.4 ที่ต้ัง…………………………………………………………………………………... (เขต....)                        
1.5 วัตถุดิบ 

                -  ในประเทศ  …………………………………………………………………... 
      ………………………………………….. มูลค่ารวม ………………ล้านบาท/ปี    

    -  ต่างประเทศ  ……………………………………………………………………. 
  ………………………………………….  มูลค่ารวม …………….. ล้านบาท/ปี 

1.6 การจําหน่าย  ในประเทศร้อยละ …………………… ต่างประเทศร้อยละ …………… 
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1.7 สภาพเครื่องจักร   ใหมท่ั้งสิน้  มลูค่า……………………………………ล้านบาท 
- ในประเทศได้แก่………………………………….เป็นต้น มูลค่า.…………………………ล้านบาท 
- ในต่างประเทศได้แก่…………………..…………เป็นต้น มูลค่า…………………..………ล้านบาท 

1.8 การจ้างงาน  คนไทย ……………. คน  ต่างชาติ (………………………….) ……  คน 
1.9 การลงทุน 

เงินลงทุนทั้งสิ้น    …………  ล้านบาท 
เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน …………  ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียน     ………… ล้านบาท 

จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก    …………  ล้านบาท 

              หุน้ไทยร้อยละ ………. ต่างชาติ (………………….…..)  ร้อยละ ……… 
    หมายเหตุ :  มลูค่าการลงทุนเป็นมูลค่าตามมาตรการส่งเสริมการลงทนุปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 
1.10 รายละเอียดการลงทุนเฉพาะส่วนที่ทําการปรับปรุงสายการผลิต 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี ……..  ปี ……..   ปี ……..   รวม   
1. ค่าก่อสร้าง ……..…. ………... ……..…. ……..…. 
2. ค่าเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ……..…. ………... ……..…. ……..…. 
3. ค่าติดต้ังเคร่ืองจักร ……..…. ………... ……..…. ……..…. 
4. ค่าทดลองเครื่อง ……..…. ………... ……..…. ……..…. 

รวมเงินลงทนุ ……..…. ………... ……..…. ……..…. 
 
2. กิจการเดิม (ได้รับการส่งเสริม และที่ไม่ได้รับการส่งเสริม) 

บริษัท………………….…..………………….…..………………….…..………………….…..………………….…..………………….…...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับส่งเสริมจํานวน …………โครงการ ต้ังที่……………………………………………….มี

รายละเอียดดังน้ี  

ลําดับที ่
บัตรส่งเสริม/ 

ลงวันที่ 
ผลิตภัณฑ์/ 

กําลังการผลิต 
การเปิด

ดําเนินการ 
วันสิ้นสุด 
สิทธิ ม.31 

วันสิ้นสุด 
สิทธิ ม.35 

      
      
      

หมายเหตุ  - กรณียังไม่ได้รับการส่งเสริมให้สรุปกิจการเดิม  
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3. สภาพการส่งเสริม 
3.1 ให้การส่งเสริมได้ในประเภท …………กิจการ……………………………………. 
 ประเภทย่อย …………กิจการ……………………………………. 

ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า.......ล้านบาท                                      
เง่ือนไขเฉพาะประเภทกิจการ  …………………………………………………………………… 

3.2 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2554 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็ง
ค่าของเงินบาท ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่มีการลงทุน 
โดยได้กําหนดเง่ือนไขคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับการส่งเสริมตามมาตรการดังกล่าว รวมท้ังสิทธิและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ มีรายละเอียด ดังน้ี 
3.2.1 เง่ือนไข 

(1)   มาตรการน้ีบังคับใช้กับกิจการที่ดําเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมการลงทุน
หรือไม่ก็ตาม หากไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะต้องเป็นประเภทกิจการที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน  

(2)    โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้มาตรการน้ีได้ เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลน้ัน
สิ้นสุดลงแล้วหรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(3)   จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปล่ียนเครื่องจักร เช่น การนําระบบอัตโนมัติมาใช้ใน
สายการผลิตที่มีอยู่เดิม เพ่ือทําให้สามารถเพิ่มกําลังการผลิตจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของโครงการท่ีดําเนินการอยู่เดิมได้ 

3.2.2 สิทธิและประโยชน์ 
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจักร 
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของเงิน

ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ทั้งน้ี ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
รายได้ของกิจการที่ดําเนินการอยู่เดิม 

- ระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับ
บัตรส่งเสริม 

3.2.3 จะต้องย่ืนคําขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี 
นับจากวันที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกบัตรส่งเสริมให้ 
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4. รายละเอียดการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

4.1 กําลังผลิตสูงสุดต่อปี 
 ปี 2553 ปีที่ประเมินผล  …………….…. 

(1 ปี หลังจากดําเนนิการแลว้เสร็จ) 
ผลิตภัณฑ์   
กําลังผลิต   
เวลาทํางาน .............. ชม./วัน: ........... วัน/ป ี .............. ชม./วัน: ........... วัน/ป ี

 

4.2 ตัวช้ีวัดสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (คํานวณที่ปริมาณผลิตของปีที่ประเมินผล : 
.....................ต่อปี) 

ตัวชี้วัด ปี 2553 
ปีที่ประเมินผล  ………….…. 

(1 ปี หลังจากดําเนนิการแลว้เสร็จ) 
 ร้อยละ  

(จากปีฐาน) 
1. ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต    

2. อัตราการได้มา (Yield)    

3.     

หมายเหตุ ข้อ 3. ให้ระบุตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิต โดยเลือกจากข้อ 1) - 6) เพียง 1 ข้อ  
1) ตัวช้ีวัดผลผลิตภาพแรงงานเชิงมูลค่าเพ่ิม (Amount of Processing per Employee) 
2) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Efficiency of Machinery Investment Ratio) 
3) ตัวช้ีวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness OEE)) 
4) ตัวช้ีวัดอัตราการใช้เคร่ืองจักร Equipment Operating Ratio (EOR)) 
5) ตัวช้ีวัดการประเมินอายุการใช้งานของช้ินส่วน, อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร (Mean Time between Failures 

(MTBF)) 
6) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการผลิตได้จริงเปรียบเทียบกับความสามารถในการผลิตที่ควรทําได้ (Actual 

Production Rate as a Percentage of the Maximum Capable Production Rate) 
 

4.3 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น  
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-  วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 
-  รายละเอียดการปรับปรุงสายการผลิตที่มอียู่เดิม พร้อมแผนภูมิแสดงการปรับปรุงเคร่ืองจักร 
-  หลักฐานประกอบการพิสูจน์ข้อมูลตัวช้ีวัดในปีฐานส่วนทีเ่ก่ียวข้อง พร้อมรายละเอียดการคํานวณตัวช้ีวัด  
    (หรือระบุในเอกสารแนบ) 
-  แหล่งทีม่าของเทคโนโลยี (เช่น รายละเอียดเทคโนโลยี การออกแบบ ผู้ออกแบบ เป็นต้น)  
-  รายละเอียดเครื่องจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ (เฉพาะเคร่ืองจักรใหม่) โดยระบุจํานวนและมูลค่าของแต่ละ

รายการ 
- ระยะเวลา และขั้นตอนการดําเนินงาน  

 
5. ผลกระทบด้านภาษีอากร 

หากโครงการน้ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจะมีผลกระทบด้านภาษีอากร ดังน้ี 

- จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจักร มูลค่า...........................ล้านบาท 

- จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี หากคํานวณตามประมาณการกําไรขาดทุนของโครงการ
เป็นมูลค่า   ..................... ล้านบาท  (เฉลี่ยปีละ  ..................... ล้านบาท) ทั้งน้ี มูลค่าภาษีเงินได้
นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นสูงสุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของเงินลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน  ..................... บาท 

 
6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ ให้ระบุเฉพาะประเภท 1.5.2, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 2.7 ที่ใช้ใยหิน, 
3.1 ที่มีการฟอกย้อม, 4.4, 5.3.2, 6.1, 6.2, 6.8, 6.11, 6.13, 6.14 ยกเว้นต้ังโรงงานในนิคมฯ หรือ ต้องทํา EIA 
หรือ ได้ ISO 14000 

 
7. การพิจารณา 

7.1 บริษัทฯ ได้ย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท โดยมีที่ต้ัง
สถานประกอบการในนิคม/เขตอุตสาหกรรม.......................จังหวัด......................(เขต ......)  มี
สาระสําคัญเป็นไปตามเกณฑ์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน ดังน้ี 
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หลักเกณฑ์ รายละเอียดตามโครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ 

1.  เป็นกิจการที่ดําเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับ
ส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ก็ตาม หากไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน จะต้องเป็นประเภทกิจการที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การ
ส่งเสริมการลงทุน และเป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่าย
ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 

 

2. โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิม
สามารถ ย่ืนขอรับการส่ ง เส ริมการลงทุนภายใ ต้
มาตรการน้ีได้ เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลน้ันสิ้นสุดลงแล้วหรือเป็นโครงการ
ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 

 

3. จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปล่ียนเครื่องจักร 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะทํางานพิจารณา
กลั่นกรองโครงการฯ 

 
 

4. จะต้องมีการปรับปรุงเคร่ืองจักรในสายการผลิต 
และนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการผลิตเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ  

 
 

5. จะต้องย่ืนคําขอรับการส่งเสริมก่อนดําเนินการลงทุน
ด้านเคร่ืองจักร โดยเคร่ืองจักรที่จะปรับเปลี่ยนน้ันต้อง
เป็นเคร่ืองจักรใหม่เท่าน้ัน และทั้งน้ีให้รวมทั้งกรณีที่
กําลังผลิตไม่เปลี่ยนแปลง และกรณีที่กําลังผลิตเพ่ิมข้ึน
จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

 

 

6. จะต้องย่ืนคําขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจาก
วันที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออก
บัตรส่งเสริมให้ 

 

 

พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการนี้มีสาระสําคัญเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กําหนด 
จึงเห็นควรอนุมัติให้การส่งเสริมแก่บริษัท....................จํากัด ได้ ที่ขอภายใต้ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 
. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . .  ลงวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ในกิจการประเภท . . . . . . . . . . .  กิจการ
.......................................(กรณีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิม) โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
เกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2554  

7.2 …………………………………………………………………………………………….…………………...….....
…………………………………………………………………………………………….………………………..... 



สกท.    F PA PP 32-00   09/09/54    หน้าท่ี 7/10 

เห็นควรมีมติดังนี ้(ขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง) 
1. อนุมัติให้ ............................... ....................................... 
 ในนามบริษัท ................................................................. จํากัด (จัดต้ังแล้ว) 
 ได้รับการส่งเสริมในกิจการผลิต......................................... 
 ประเภท ...........กิจการ..................................................................... 
 ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุที่ 3/2554 ลงวันที่ 17 มกราคม 2554 
 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามมาตรการ

บรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท 
 ต้ังสถานประกอบการอยู่ในนิคม/เขตอุตสาหกรรม............................... 
 จังหวัด ..........................................................  เขต .................... 
 
 2. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังน้ี 

- สิทธิและประโยชน์ทั่วไป มาตรา 25, 26, 27 และมาตรา 37 
- มาตรา 28 ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 
- มาตรา 31 วรรคหน่ึง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสามปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม   

(ทั้งน้ี รวมกันไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) วรรคสาม และวรรคสี่ และมาตรา 34 

- สิทธิและประโยชน์ในการส่งออก ตามมาตรา 36 (1) และ (2) หนึ่งปี  
 

3. กําหนดเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีเสนอ 
  
 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 

-------------------------------------- 
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เงื่อนไข 
ให้กําหนดเง่ือนไขตามรายการเง่ือนไขทั่วไป 1 – 15 ของสํานักงาน และเง่ือนไขเฉพาะโครงการ ดังน้ี 

1. เคร่ืองจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม จะต้องเป็นเคร่ืองจักรใหม่ 
1.1 เคร่ืองจักรซึ่งได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าน้ัน จะต้องนําเข้ามาภายใน 36 

เดือน นับต้ังแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 
1.2 จะต้องย่ืนขออนุมัติบัญชีรายการเคร่ืองจักรก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือ

ลดหย่อนอากรขาเข้าเคร่ืองจักร ตามแบบและวิธีการที่สํานักงานกําหนด  
1.3 ในกรณีที่มีการนําเคร่ืองจักรเข้ามาแล้วก่อนวันอนุมัติให้การส่งเสริม จะต้องย่ืนขออนุมัติ

ขยายเวลานําเข้าเคร่ืองจักรดังกล่าว โดยสํานักงานจะอนุมัติให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ 
ต้ังแต่วันที่ขอรับการส่งเสริม 

2. จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จและพร้อมที่จะเปิดดําเนินการได้ภายใน 36 เดือน นับจากวันที่
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกบัตรส่งเสริมให้ โดยจะต้องแจ้งขอเปิดดําเนินการตามแบบที่
สํานักงานกําหนด 

3. จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า....................บาท ก่อนออกบัตรส่งเสริม  
4. บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ...........ของทุนจดทะเบียน 
5. จะต้องดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมในเรือ่ง ดังต่อไปนี้ 

5.1 ชนิดของผลิตภัณฑ์ / กิจการ…………………………………………………………. 
  5.2 ขนาดของกิจการ  มีกําลงัผลิต .......………………..…………………………………  
  …………………………………………………………………………………………… 
  (เวลาทํางาน …………….ชม. / วัน : ………… วัน / ปี) 
   ผลพลอยได้  ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต  

และสินค้าก่ึงสาํเร็จรูป ได้แก่……………..………………………………….………………………………………. 
6. จะต้องมีขนาดการลงทุน  (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)  ไม่น้อยกว่า........ล้านบาท 
7. จะต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และรายงานผลการ

ดําเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการ
ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงิน
บาทประจําปีให้สํานักงานเห็นชอบภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพ่ือการขอรับ
สิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน  

8. ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มีมูลค่าไม่เกิน 
..................... บาท ทั้งน้ี จะปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวัน
เปิดดําเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

9. จะต้องต้ังโรงงานในนิคม/เขตอุตสาหกรรม................................ จังหวัด.................. โดยสถาน
ที่ตั้งโรงงานต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งน้ี ภายในระยะเวลาสิบห้าปี นับแต่วันเปิดดําเนินการ จะย้าย
โรงงานไปต้ังในท้องที่อ่ืนมิได้ 
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    10.  จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ก่อนออกบัตรส่งเสริม (กรณีต้ังโรงงานอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ) 

11. จะต้องได้รับความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนออกบัตรส่งเสริม 
(กรณีเป็นกิจการที่ต้ังอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตห้ามต้ังและห้ามขยายโรงงาน) 

12. จะต้องได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 
(กรณีเป็นกิจการที่ต้องทํารายงาน EIA ตามประเภทและขนาดกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที ่16 มิ.ย. 52)  

13. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 
(กรณีเป็นกิจการทีไ่ม่ต้องทํารายงาน EIA ตามประเภทและขนาดกิจการตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิ.ย. 52 แต่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูง) 

14. จะต้องได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ จากคณะกรรมการผูชํ้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใน 24 เดือน 
นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 
(กรณีเป็นกิจการที่ต้องทํารายงาน EIA สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงฯ ตามประเภทและขนาดกิจการตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 
ส.ค. 53) 

15. จะต้องได้รับความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 12 เดือน นับแต่
วันที่ออกบัตรส่งเสริม  
(กรณีเป็นกิจการที่ต้องทํารายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ตามประเภทและขนาดกิจการตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 ก.ย. 52) 

16..………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขข้างต้น หรือในหนังสืออนุญาต หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขดังกล่าว อาจถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วน 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 

 
 
 



เอกสารแนบ 
 
1. รายละเอียดต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต   (หน่วย: บาทต่อ..........) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. รายละเอียดการคํานวณอัตราการได้มา (Yield) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. รายละเอียดการคํานวณตัวชี้วัดอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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	12. จะต้องได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม (กรณีเป็นกิจการที่ต้องทำรายงาน EIA ตามประเภทและขนาดกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิ.ย. 52) 
	13. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม
	(กรณีเป็นกิจการที่ไม่ต้องทำรายงาน EIA ตามประเภทและขนาดกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิ.ย. 52 แต่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูง)
	14. จะต้องได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใน 24 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม
	(กรณีเป็นกิจการที่ต้องทำรายงาน EIA สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ ตามประเภทและขนาดกิจการตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 ส.ค. 53)
	15. จะต้องได้รับความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 
	(กรณีเป็นกิจการที่ต้องทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามประเภทและขนาดกิจการตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 ก.ย. 52)

