


นโยบายการสงเสริมการลงทุน

และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคําขอผานระบบออนไลน

คุณอัจฉรา  สุนทรครุธ
ที่ปรึกษาดานการลงทนุ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

11 สิงหาคม 2559



การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์

Outline

1. นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์ 
3. ภาพรวมขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์

• ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหาข้อมูล เตรียมตัวก่อนยื่นคําขอ
• ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์
• ขั้นตอนที่ 3 การแนบเอกสารเข้าสู่ระบบ และตรวจสอบ
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หมวด 7  กิจการบริการ และสาธารณูปโภค                       (สบท.4)

หมวด 1  เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร             (สบท. 1)

หมวด 3  อุตสาหกรรมเบา                                                 (สบท. 1)

หมวด 4  ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง             (สบท.2)

หมวด 5  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา              (สบท. 3)

 หมวด 6  เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก                                     (สบท.4)

หมวด 2  เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน          (สบท. 2)

Note : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากประกาศที่ 2/2557

ประเภทกิจการที่ใหการสงเสริม



1. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขนั

• ตองมีมูลคาเพิ่มไมนอยกวา 20% ของรายได   ยกเวนกิจการเกษตร  กิจการอิเล็กทรอนิกส

และชิ้นสวน และกิจการตัดโลหะ ตองมีมูลคาเพิ่มไมนอยกวา 10%

• ใชกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย 

• ตองใชเครือ่งจักรใหม  กรณีการใชเครือ่งจักรใชแลวจากตางประเทศ ตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กําหนด

• โครงการลงทุน 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดนิและทุนหมุนเวียน)  ตองไดรับ ISO 9000  

ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทยีบเทาภายใน 2 ป  นับแตวันครบเปดดาํเนินการ  

หากไมสามารถดําเนินการได  จะถูกเพิกถอนสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป
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หลักเกณฑการอนุมัติโครงการ



การคํานวณมูลคาเพิ่ม

จะตองมีมูลคาเพิ่ม ไมนอยกวา 20% ของรายได ยกเวน

กิจการเกษตร และผลิตผลจากการเกษตร

และกิจการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน

ตองไมนอยกวา 10% ของรายได

    

วิธีคํานวณมูลคาเพิ่ม
รายได - คาวัตถุดิบ - คาบริการที่มาจากแหลงอื่น

รายได
X 100=
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หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องจักรใชแลวจากตางประเทศ (กรณีทั่วไป)

ประเภทเครื่องจักร อนุญาตใหใช

ในโครงการ

ใหนับเปน Cap 
วงเงินสําหรับการ
ยกเวนภาษีเงินได 

ยกเวน
อากรขาเขา

1 เครื่องจักรใหม   
เครื่องจักรใชแลวจากตางประเทศ

2
ไมเกิน 5 ป นับตั้งแตปที่ผลิต
ถึงปที่นําเขา   x

3 เกิน 5 ป แตไมเกิน 10 ป  x x

4
กิจการขนสงทางเรือ  
กิจการขนสงทางอากาศ และแมพิมพ  
(จะพิจารณาตามความเหมาะสม)

  

หมายเหตุ  ขอ 2 และ 3  ตองมีใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได ในดานประสิทธิภาพของเครื่องจักร  
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการใชพลังงาน  รวมทั้งการประเมินราคาที่เหมาะสม
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ประเภทเครื่องจักร อนุญาตใหใช

ในโครงการ

ใหนับเปน Cap 
วงเงินสําหรับการ
ยกเวนภาษีเงินได 

ยกเวน
อากรขาเขา

1 เครื่องจักรใหม   
เครื่องจักรใชแลวจากตางประเทศ

2 ไมเกิน 5 ป   x

3 เกิน 5 ป แตไมเกิน 10 ป 


(นับ Cap วงเงินได 
50% ของมูลคา

เครื่องจักรตามบัญชี)

x

4 เกิน 10 ป  x x

หมายเหตุ  ขอ 2-4  ตองมีใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได ในดานประสิทธิภาพของเครื่องจักร  
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการใชพลังงาน  รวมทั้งการประเมินราคาที่เหมาะสม

หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องจักรใชแลวจากตางประเทศ (กรณียายฐานการผลิต)



หลักเกณฑการอนุมัติโครงการ
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2. การปองกันผลกระทบตอสภาพแวดลอม

• ตองมีแนวทางและมาตรการปองกันและลดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม                     

ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  สําหรับโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคณุภาพ

สิ่งแวดลอม  คณะกรรมการจะพิจารณาเปนพิเศษในเรือ่งสถานทีต่ัง้และวิธีจัดการ

มลพิษ 

• กรณีกิจการใดมีรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมตอเนื่องอยูในขายที่ตองทํา EIA             

ใหโครงการหรอืกิจการนั้นตองปฏิบัติตาม กม.วาดวยสิ่งแวดลอม หรือมติ ครม. ที่

เกี่ยวของดวย

• โครงการที่ตัง้ในจังหวัดระยอง ตองปฏิบัติตามประกาศสํานักงานฯ ที่ ป.1/2554  เรื่อง 

นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมในพื้นทีจ่ังหวัดระยอง



หลักเกณฑการอนุมัติโครงการ

3. เงินลงทุนขั้นต่ํา และความเหมาะสมทางการเงิน 

• ตองมีเงนิลงทุนขั้นต่ําไมนอยกวา 1 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)

สําหรับกลุมธุรกิจบริการที่ใชฐานความรูเปนปจจัยหลักในการทําธุรกิจ  เชน กิจการ R&D, Software, 

Electronic Design, Engineering Design, Creative Design เปนตน  จะพิจารณาเงินลงทุนขั้นต่ําจาก 

เงินเดือนบุคลากรเฉพาะดาน ที่กําหนดเปนเงื่อนไข ไมนอยกวา 1.5 ลานบาทตอป 

สําหรับกิจการ SMEs ตองมีเงนิลงทุนขั้นต่ําไมนอยกวา 5 แสนบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)

• ตองมอีตัราสวนหนี้สินตอทุนจดทะเบียนไมเกิน 3 ตอ 1 สําหรับโครงการริเริ่มสวนโครงการขยาย จะ

พิจารณาความเหมาะสมเปนรายกรณี

• โครงการที่มีเงนิลงทุนมากกวา 750 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ตองแนบรายงาน

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
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การคํานวณอัตราสวนหนี้สิน ตอ ทุนจดทะเบียน

หนี้สิน (Debt) : สวนผูถือหุน (Equity) ไมเกิน 3 : 1

Case 1 : โครงการริเริ่ม

2,500,000
7,500,000

3/1

25%

เงินกู = 3

ทุน = 1

ลงทุน = 4



อัตราสวนหนี้สิน ตอ ทุนจดทะเบียน (ตอ)

Case :  โครงการขยาย มีแนวทางพิจารณา ดังนี้

กรณีขาดทุนสะสม :  คํานวณอตัราสวนหนีส้ิน ตอ 
ทุนจดทะเบียนเฉพาะสวนทีจ่ะเรียกชําระเพิ่มขึ้น
สําหรับโครงการสวนขยายเทานัน้

D/E =     debt  +  Total Investment - (will increase)

Equity + (will increase)



เงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 1 ลานบาท



• หลักเกณฑการถือหุน

1. จะตองมีหุนไทย ไมนอยกวา 51% สําหรับกิจการ ดังนี้

- เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว ประมง

- สํารวจและทําเหมือง

- กิจการบริการตามบัญชี 1 ทาย พรบ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542

2. กิจการอื่นๆ อนุญาตใหตางชาติถือหุนขางมากหรือทั้งสิ้นได



• ที่ตั้งโรงงาน  

ตั้งโรงงานไดทุกเขตที่ตั้ง ยกเวนกิจการตอไปนี้ ตองตั้งโรงงาน

ในเขตอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม
- กิจการฟอกหนังสัตว

- กิจการ Recycle



การขอรับการสงเสริม 

การเตรียมเอกสาร (กรอกคําขอผานในระบบ)

ยื่นคําขอ (ปกติ/ออนไลน) 

ชี้แจงโครงการ

พิจารณาอนุมัติ

แจงมติการพิจารณา

ตอบรับมติ (ยื่นออนไลน) 

ออกบัตรสงเสริม(ยื่นออนไลน)
* ไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน

สํานักงาน (40 วันทําการ)
  - ขนาดการลงทุน * ≤  200 ลานบาท

คณะอนุกรรมการ (60 วันทําการ)
  - ขนาดการลงทุน* > 200 - 750 ลานบาท
  - ขนาดการลงทุน * > 750 ลานบาท 

    ที่สงออกเปนสวนใหญ

คณะกรรมการ (90 วันทําการ)
  - ขนาดการลงทุน * > 750 ลานบาท



หลักเกณฑการใหสิทธิประโยชน

ภายใตยุทธศาสตรใหม

(มีผลใชบังคับกับคําขอรับการสงเสรมิที่ยื่นตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2558 เปนตนมา)

17



 หลักเกณฑการใหสิทธิประโยชน

สิทธิประโยชน
ตามประเภทกิจการ 

สิทธิประโยชนเพิ่มเติม

+

กําหนดสิทธิประโยชนตามลําดับ
ความสําคัญของประเภทกิจการ

A1

A2

A3

A4

B1

B2

สิทธิประโยชนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการแขงขัน  เชน R&D, 
การฝกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง, การพัฒนา 
Local Supplier, การออกแบบ

สิทธิประโยชนเพิ่มเติมเชิงพื้นที่

•เขตจังหวัดที่มีรายไดตอหัวต่ํา
•เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
•เขตจังหวัดชายแดนภาคใต
•นิคมอุตสาหกรรม

สิทธิประโยชนสําหรับ SMEs ที่มีหุนไทย
ไมนอยกวา 51% ใน 38 กิจการ
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A1

A2

A3

A4

B1

B2

A1: อตุสาหกรรมฐานความรู ้เนน้การออกแบบ 
ทาํ R&D เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ
(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้8 ปี ไมจ่าํกดัวงเงนิ,
ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

A2: กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันา
ประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู 
อตุสาหกรรมพืน้ฐานสาํคญัทีม่กีารลงทนุ
ในประเทศนอ้ยหรอืยงัไมม่กีารลงทนุ
(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้8 ปี, ยกเวน้อากร
เครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

A3: กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู
และมคีวามสําคญัตอ่การพฒันาประเทศ

โดยมฐีานการผลติอยูบ่า้งแลว้ 
(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้5 ปี, ยกเวน้อากร

เครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

B1/B2: อตุสาหกรรมสนบัสนนุทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แตย่งัสําคญัตอ่ Value chain
(กลุม่ B1 ไดร้บัยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax

กลุม่ B2 ไดร้บัยกเวน้อากรวตัถดุบิ Non-tax)

A4: กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยี
ไมเ่ทา่กลุม่ A1-A3 แตช่ว่ย
สรา้งมลูคา่เพิม่แกว่ตัถดุบิ
ในประเทศ และเสรมิสรา้ง
Value Chain

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้3 ปี,
ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร
วตัถดุบิ Non-tax)

สิทธิประโยชนตามประเภทกิจการ
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        สิทธิประโยชนเพิ่มเติมเพื่อพฒันาความสามารถในการแขงขนั

ใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติมตามสัดสวน        
เงินลงทุนหรือคาใชจายดังนี้ 

เงินลงทุน/คาใชจาย

ตอยอดขายรวม

ใน 3 ปแรก

ยกเวน CIT 

เพิ่มเติม โดย
ใหมี Cap 

เพิ่มขึ้นตามที่

กําหนด 

1% หรือ > 200 ลบ. 1 ป

2% หรือ > 400 ลบ. 2 ป

3% หรือ > 600 ลบ. 3 ป

ประเภทเงินลงทุน/คาใชจาย Cap เพิ่มเติม 
(% ของเงินลงทนุ/

คาใชจายที่เกิดขึ้น)

1. R&D  ทั้งทําเอง วาจางผูอื่นในประเทศ หรือรวม

วิจัยกับองคกรในตางประเทศ
200%

2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ

บุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนยฝกอบรม             

เฉพาะทาง สถาบันวิจัย หนวยงานรัฐ                    

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

100%

3. คาธรรมเนียมการใชสิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนา

จากแหลงในประเทศ
100%

4. การฝกอบรมดานเทคโนโลยีขั้นสูง 100%

5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีหุนไทยไมนอย

กวา 51% ในการฝกอบรมดานเทคโนโลยีขั้นสูง

และ การใหความชวยเหลือทางเทคนิค

100%

6. การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ                  

ทั้งทําเอง หรือวาจางผูอื่นในประเทศ 
100%
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นโยบายพิเศษอื่นๆ

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs)
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 ประเภทกิจการ 38 ประเภทที่ SMEs ไทยมีศักยภาพ ไดแก 
• หมวดเกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร 8 ประเภท เชน การขยายพันธุสัตวหรือเลี้ยง
สัตว การคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม หรือดอกไม ผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ

• หมวดแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน 5 ประเภท เชน แกวหรือเซรามิกส  ชิ้นสวนเหล็กหลอ
และเหล็กทุบ 

• หมวดอุตสาหกรรมเบา  7 ประเภท เชน สิ่งทอ กระเปา รองเทา เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี เครื่อง
เรือน อัญมณีและเครื่องประดับ

• หมวดผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง 5 ประเภท เชน ผลิตภัณฑโลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ ชิ้นสวนยานพาหนะ การตอเรือหรือซอมเรือ 

• หมวดอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 5 ประเภท ไดแก เครื่องใชไฟฟาและ
ชิ้นสวน อิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน และซอฟตแวร

• หมวดเคมีภัณฑ พลาสติก และกระดาษ 4 ประเภท ไดแก พลาสติกสําหรับอุตสาหกรรม 
พลาสติกรีไซเคิล ยา สิ่งพิมพ 

• หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค 4 ประเภท ไดแก ศูนยบริการโลจิสติกส ภาพยนตร
ไทย การบริการแกธุรกิจสรางภาพยนตร โรงแรม

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs (1/2)
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 สิทธิและประโยชน ยกเวนภาษีเงนิไดนิตบิุคคล เพิ่มขึ้น 2 ปจากเกณฑปกติ 
 สิทธิและประโยชนเพิ่มเติมตามคุณคาของโครงการ (Merit-based Incentives) ผอน

ปรนสัดสวน % ลงครึ่งหนึ่งของเกณฑปกต ิ
 เงื่อนไข
1) เงินลงทุนไมนอยกวา 500,000 บาท ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน 
2) ตองถือหุนโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
3) อัตราสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 3 : 1
4) อนุญาตใหนําเครื่องจักรใชแลวในประเทศไมเกิน 10  ลานบาท และตองลงทุนใหม ใน

เครื่องจักรหลักไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาเครื่องจักรที่ใชในโครงการ  
5) เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ไดรับและไมไดรับการสงเสริมแลว มีสินทรัพยถาวรสุทธิ

หรือขนาดลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมเกิน 200 ลานบาท
** ตองยืน่คําขอรับการสงเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ** 
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มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs (2/2)



การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์

Outline

1. นโยบายการส่งเสริมการลงทุน
2. ประโยชน์ที่ได้รบัจากการยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์ 

3. ภาพรวมขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์
• ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหาข้อมูล เตรียมตัวก่อนยื่นคําขอ
• ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์
• ขั้นตอนที่ 3 การแนบเอกสารเข้าสู่ระบบ และตรวจสอบ
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ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สํานักงาน

25

ประโยชน์ที่ได้รับจากการยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์

ระบบช่วยตรวจสอบความครบถ้วน-แนะนําขั้นต้น
ระบบจะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละขั้นตอนต้องใช้เอกสารใดบ้าง
และแจ้งเตือนหากพบว่าข้อมูลที่แนบเขา้สู่ระบบไม่ถกูต้อง

ส่งเอกสารได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สามารถจัดเตรียมเอกสารผ่านระบบออนไลน์
ส่งข้อมูลและเอกสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เพิ่มช่องทางที่หลากหลายในการใช้บริการ
เป็นทางเลือกใหม่สําหรับการยื่นคําขอกับสํานักงาน



การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์

Outline

1. นโยบายการส่งเสริมการลงทุน
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์ 
3. ภาพรวมขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์

• ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหาข้อมูล เตรียมตัวก่อนยื่นคําขอ

• ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์

• ขั้นตอนที่ 3 การแนบเอกสารเข้าสู่ระบบ และตรวจสอบ

26
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ต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์อย่างไร ?

1
ศึกษา-เข้าใจคําขอทีจ่ะยื่น
ต้องการยื่นคําขออะไร ต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง

2
จัดเตรียมเอกสาร
เตรียม, เซ็นรับรอง, ประทับตราบริษัท, Scan

3
แนบไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ
อัพโหลดไฟล์เอกสารในแต่ละขั้นตอนและตรวจสอบ



ยืน่คาํขอออนไลนผ์า่น BOI e-Investment

คาํขอรบัการส่งเสรมิการลงทุน 
(TH/EN)
- ทัว่ไป    - บรกิาร
- ซอฟตแ์วร ์  - SMEs

คาํขอออกบตัรส่งเสรมิ (TH/EN)
- แบบตอบรบัการส่งเสรมิ

 - แบบขอขยายเวลาตอบรบัการ
ส่งเสรมิ
 - แบบขอออกบตัรส่งเสรมิ
- แบบขยายเวลาส่งหลกัฐาน
คาํขอแก้ไขโครงการ (TH)
 - ทุนจดทะเบยีน 
 - อตัราส่วนผู้ถอืหุ้น
 - สถานทีต่ ัง้ฯ 
 - เพิม่กาํลงัการผลติโดยเพิม่เวลา
ทาํงาน
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จัดเตรียมเอกสาร 1

1. ท่านต้องการจะยื่นคําขอในเรื่องใด ?

2. คําขอดังกล่าวจําเป็นต้องใช้เอกสารใดบ้าง ?

คําถามช่วยนําทาง

3. หาข้อมูล/สอบถามได้ที่ใดบ้าง ?

เว็บไซต์ www.boi.go.th

สอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 
e-mail (head@boi.go.th) 
หรือ walk-in

คําขอรับการส่งเสริมการลงทุน ทั่วไป

ประเภทกิจการ :  5.3.5 กิจการผลิตผลติภณัฑกลุมภาพ และเสียง
ตัวอย่างเอกสารที่จําเป็น :

1. หนังสือรับรอง
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
3. งบการเงินปีล่าสุด (ถ้ามี)
4. ประวัติและรายละเอียดธุรกิจ
5. รูปถ่ายและ/หรือ Catalog
6. กรรมวิธีการผลิต
7. รายละเอียดเครื่องจักรหลัก
8. อื่น ๆ
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เครื่องมือช่วยเหลือเมือ่ยื่นผ่านระบบออนไลน์

กรณียื่นผ่านออนไลน์ ระบบจะแจ้งในแต่ละขั้นตอนวา่ต้องใช้เอกสารใดบ้าง
และมีคําอธิบายในหน้าจอ และบางส่วนอาจมี Tooltip ให้คําแนะนําด้วย

ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อไม่ได้แนบไฟล์ในขั้นตอนนั้น ๆ
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จัดเตรียมเอกสารก่อนแนบเข้าสู่ระบบ 2

 เตรียมเอกสาร เซ็นรับรอง & 

ประทับตราบริษัท
 Scan

(ถ้ามีลายเซ็นรับรอง & ตราประทับ)

PDF Office รูปภาพ & Photoshop

1 2 3
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แนบไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบและตรวจสอบ 3

แนบไฟล์เข้าสู่ระบบในขั้นตอนต่าง ๆ ตรวจสอบและยืนยันความครบถ้วนของเอกสารในขั้นตอนสุดท้าย



สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

555  ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 0-2553-8111    โทรสาร  0-2553-8222

e-mail :  head@boi.go.th

Website :  www.boi.go.th  



Thank you
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ประโยชน์จากการยื่นคําขอ
ออนไลน์
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ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ยืนยันตัวตนก่อนเริ่มยืน่คาํขอออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเอง หรือมอบ
อํานาจ

ตรวจสอบข้อมูลกับกรมพฒันาธุรกจิการคา้
อัตโนมัติ

นิติบุคคุล,  บุคคลทั่วไป (ไทย),  บุคคลต่างชาติ 
01



EMWORK Group Co., Ltd. © 2003-2016
www.emworkgroup.com

02

กรอกคําขอออนไลน์
มีระบบสนับสนุนให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลได้ง่ายและถูกต้องครบถ้วน

มีระบบนําทาง-แนะนําวิธีการกรอกข้อมูล

มีระบบช่วยเหลือและป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด



EMWORK Group Co., Ltd. © 2003-2016
www.emworkgroup.com

บันทึกร่างคําขอเพื่อกรอกต่อในภายหลัง

02

เชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อลดการกรอกข้อมูลซ้ํา
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03

ยื่นคําขอ & ติดตามสถานะ
จะยื่นคําขอ หรือจะติดตามสถานะก็ทําได้ทุกที่ ทุก
เวลา Preview คําขอได้ทันทีที่กรอกเสร็จ

รู้ความคืบหน้าการพิจารณาแบบ Real-time

ยื่นคําขอได้ 24x7 แม้อยู่นอกเวลาราชการ
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ยื่นคําขอออนไลน์ผ่าน BOI e-Investment

คําขอรับการส่งเสริมการลงทุน (TH/EN)
      ทั่วไป                        บริการ
     ซอฟต์แวร์             SMEs

คําขอออกบัตรส่งเสริม (TH/EN)
 แบบตอบรับการส่งเสริม

      แบบขอขยายเวลาตอบรับการส่งเสริม
      แบบขยายเวลาส่งหลักฐาน
      แบบขอออกบัตรส่งเสริม

คําขอแก้ไขโครงการ (TH)
      ทุนจดทะเบียน                  อัตราส่วนผู้ถือหุ้น
      สถานที่ตั้งฯ                    เพิ่มกําลังการผลิต







ระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานสิทธิและประโยชน์

ด้านเครื่องจักร (eMT Online_Phase II)



ขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธินําเข้าเครื่องจักร ได้แก่ ขอขยายเวลานําเข้า
เครื่องจักรย้อนหลัง ขอขยายเวลานําเข้าเครื่องจักรปกติ ขอขยายเวลาสําหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิจัยและพัฒนา / สิ่งแวดล้อม 

1. ขอขยายเวลานําเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง เป็นงานขยายเวลานําเข้าย้อนกลับไป
ถึงวันที่ยื่นคําขอรับการส่งเสริมเพื่อใช้สิทธิสั่งปล่อยเครื่องจักรก่อนที่โครงการจะ
ได้รับอนุมัติแต่ไมเ่กินวันที่ยื่นคําขอรับการส่งเสริม การใช้สิทธิขอขยายเวลา
ย้อนหลังทาํได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละโครงการ

2. ขอขยายเวลานําเข้าเครื่องจักรปกติ เป็นงานขอขยายเวลานําเข้าเครื่องจักร
ตามสิทธิของโครงการ โดยปกติในแต่ละโครงการสามารถขอขยายได้ 3 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 ปี 

3. ขอขยายเวลาสําหรับอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิจัยและพัฒนา / 
สิ่งแวดล้อม สามารถนําเครื่องจักรมาปรับปรุงและทดแทนเครื่องจักรเดิมหรือเพื่อ
เพิ่มกําลังการผลิตในโครงการเดิม ตลอดระยะเวลาทีไ่ด้รับการส่งเสริม

1. งานขยายระยะเวลาต่างๆ



1.1 ขั้นตอน งานขยายระยะเวลาต่างๆ

1. เตรียมข้อมูลขยายระยะเวลา

ต่างๆและส่งคําร้องเข้าระบบ

eMT Online

3. แจ้งผลการพิจารณา
4. รับผลการพิจารณา

ผู้ใช้บริการ

จนท.BOI 3 ระดับ

2. พิจารณาอนุมัติ

การขยายเวลานาํเข้าเครื่องจักรย้อนหลงั พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

การขยายเวลานาํเข้าเครื่องจักรปกต ิ(ครั้งที่ 1-3) พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

การขยายเวลานาํเข้าเครื่องจักรสาํหรบัอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส/์วิจัยและพฒันา/สิง่แวดลอ้ม พิจารณาภายใน 30 วันทําการ



2. งานขอตัดบัญชีเครื่องจักร

งานตัดบัญชีเครื่องจักรนําเข้าเกิน 5 ปี/ตัดบัญชีทําลายเครื่องจักร/ตัดบัญชี

บริจาคเครื่องจักร/ตัดบัญชีชําระภาษีเครื่องจักร/ตัดบัญชีส่งคืนเครื่องจักร/ตัด

บัญชีจําหน่ายเครื่องจักร

การที่สํานักงานได้ทําการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบริษัท และพบว่าบริษัท

ไม่ได้ดําเนินการขัดกับเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม จึงอนุญาตใหต้ัดรายการเครื่องจักร

เกิน 5 ปี เพื่อปลอดภาระภาษีอากร เครื่องจักรที่ได้รับอนุมตัิตัดรายการเพื่อปลอด

ภาระภาษีนี้ ยังถือเป็นเครื่องจักรตามโครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริม ดังนั้น หาก

บริษัทจะจําหน่ายเครื่องจักรดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานก่อนทกุ

ครั้ง



2.1 ขั้นตอน งานขอตัดบัญชีเครื่องจักร

1. เตรียมข้อมูลขอตดับัญชี

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ

eMT Online

3. แจ้งผลการพิจารณา4. รับผลการพิจารณา

ผู้ใช้บริการ จนท.BOI_IC 

2. พิจารณาอนุมัติ

การตัดบัญชีเครื่องจักรนําเข้าเกิน 5 ปี พิจารณาภายใน 1 วันทําการ

ตัดบัญชีเครื่องจักรนําเข้าเกิน 5 ปี/ ตัดบัญชีทําลายเครื่องจักร/ตัดบัญชีบริจาคเครื่องจักร/

ตัดบัญชีชําระภาษีเครื่องจักร/ ตัดบัญชีส่งคืนเครื่องจักร/ตัดบัญชีจําหน่ายเครื่องจักร



3. งานขอทําลายเครื่องจักร

เนื่องจากเครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย และไมส่ามารถใช้งานได้อีก บริษัทมี

ความประสงคจ์ะตัดบัญชีจากโครงการโดยไมม่ภีาระภาษีสามารถดําเนินการขอ

ทําลายได้ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. บริษัทต้องระบุชนิดและจํานวนเครื่องจักรที่ชาํรุดเสียหาย และสาเหตุของการ

ชํารุดเสียหาย พร้อมทําหนังสือถึงสํานักงาน

2. เครื่องจักรที่ขอทําลายและจะนําไปตัดบัญชีโดยไมม่ภีาระภาษีนั้น จะต้อง

ทําลายตามวธิีทีส่ํานักงานเห็นสมควร

3. กําลังผลิตของขั้นตอนการผลิตต้องไมเ่ปลี่ยนแปลง หรืออยู่ในช่วง ± 20%ของ

กําลังการผลิตตามบัตรส่งเสริม ถ้าเปลี่ยนแปลงต้องมเีครื่องจักรทดแทน



3.1 ขั้นตอน งานขอทําลายเครื่องจักร

1. เตรียมข้อมูลขอทาํลาย

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ

eMT Online

3. แจ้งผลการพิจารณา4. รับผลการพิจารณา

ผู้ใช้บริการ

จนท.BOI 3 ระดับ

2. พิจารณาอนุมัติ

การขอทําลายเครื่องจักร พิจารณาภายใน 30 วันทําการ



4. งานขอบริจาคเครื่องจักร

ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถขอบริจาคเครื่องจักรได้ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. ต้องเป็นเครื่องจักรที่นําเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อน

อากรขาเข้า

2. ที่ผ่านมาดําเนินการถูกต้องตามเงือ่นไขทีก่ําหนดในบัตรส่งเสริม

3. ไม่ทาํให้กรรมวิธีการผลิตหรือกําลังการผลิตเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จะมี

เครื่องจักรใหมเ่ข้ามาทดแทน

4. ต้องบริจาคใหแ้ก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์การสาธารณกุศล 

ที่สามารถนําเครื่องจักร ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเหล่านั้น



4.1 ขั้นตอน งานขอบริจาคเครื่องจักร

eMT Online

3. แจ้งผลการพิจารณา4. รับผลการพิจารณา

ผู้ใช้บริการ
จนท.BOI 3 ระดับ

2. พิจารณาอนุมัติ

การขอบริจาคเครื่องจักร พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอบริจาค

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ



5. งานขอชําระภาษีอากรเครื่องจักร

สําหรับบริษัทที่นําเข้าเครื่องจักรมาโดยการใช้สิทธิ์ขออนุมัติสั่งปล่อย

เครื่องจักรแบบยกเว้นอากรเข้ามา ซึ่งถ้าบริษัทไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์

ในการยกเว้นอากรขาเข้า เนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทสามารถที่

จะขอให้สํานักงานออกหนังสือขอชําระภาษีอากรเครื่องจักร เพื่อแจ้งกับ

กรมศุลกากรภายหลังได้



eMT Online

3. แนบไฟล์หนังสืออนุมัติ/

แจ้งผลการพิจารณา
4. รับหนังสืออนุมัติฉบับ

จริง/รับผลการพิจารณา

ผู้ใช้บริการ
จนท.BOI 3 ระดับ

2. พิจารณา/พิมพ์

หนังสืออนมุัตแิละลงนาม

การขอชําระภาษีอากรเครื่องจักร พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

5. ชําระภาษีที่กรมศุลกากร

1. เตรียมข้อมูลขอชําระภาษีอากร

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ

5.1 ขั้นตอน งานขอชําระภาษีอากรเครื่องจักร



6. งานขอจําหน่ายเครื่องจักร

ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถขอการจําหน่ายเครื่องจักรได้ โดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้

1. ต้องเป็นเครื่องจักรที่นําเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอากรขาเข้า

2. ที่ผ่านมาดําเนินการถูกต้องตามเงือ่นไขที่กําหนดในบัตรส่งเสริม

3. ไม่ทําให้กรรมวธิีการผลิตหรอืกําลังการผลิตเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จะมี
เครื่องจักรใหม่เข้ามาทดแทน

4. หากนําเข้ามายังไม่ถึง 5 ปี จะต้องชําระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันที่ขอ
ยื่นจําหน่ายแต่หากเกิน 5 ปี จะไม่มีภาระภาษี



6.1 ขั้นตอน งานขอจําหน่ายเครื่องจักร กรณี มีภาระภาษี

eMT Online
ผู้ใช้บริการ

จนท.BOI 3 ระดับ

การขอจําหน่ายเครื่องจักรแบบ มีภาระภาษี พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอจําหนา่ย

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ

3. แนบไฟล์หนังสืออนุมัติ/

แจ้งผลการพิจารณา

2. พิจารณา/พิมพ์

หนังสืออนมุัตแิละลงนาม

4. รับหนังสืออนุมัติฉบับ

จริง/รับผลการพิจารณา

5. ชําระอากรตามสภาพ



eMT Onlineผู้ใช้บริการ

การขอจําหน่ายเครื่องจักรแบบ ไม่มีภาระภาษี พิจารณาภายใน 1 วันทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอจําหนา่ย

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ 2. พิจารณาอนุมัติ

3. แจ้งผลการพิจารณา4. รับผลการพิจารณา

จนท.BOI_IC 

6.2 ขั้นตอน งานขอจําหน่ายเครื่องจักร กรณี ไม่มีภาระภาษี



7. งานขอจํานองเครื่องจักร

งานขอจํานองเครื่องจักร มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. ผู้ที่ยื่นขออนุญาตจํานองเครื่องจักรต้องได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว

2. อนุมัติให้กับทุกรายที่ขออนุญาตจํานอง



7.1 ขั้นตอน งานขอจํานองเครื่องจักร

eMT Online
ผู้ใช้บริการ

การขอจํานองเครื่องจักร พิจารณาภายใน 3 ชั่วโมงทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอจํานองเครื่องจักร

และส่งคําร้องเข้าระบบ

4. แนบไฟล์หนังสืออนุมัติ/

แจ้งผลการพิจารณา

2. พิมพ์หนังสืออนุมัติ

5. รับหนังสืออนุมัติฉบับ

จริง/รับผลการพิจารณา

จนท.BOI_IC 

3. พิจารณาอนุมัตลิงนาม



8. งานขอเช่าซื้อ/ลีสซิ่งเครื่องจักร

การขออนุญาตโอนเครื่องจักรไปเพื่อทําสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งหรือทําสัญญาเช่าซื้อ โดยมีหลักเกณฑ์

การพิจารณาดังนี้

1. ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องยื่นคําขออนุญาตจําหน่ายเครื่องจักรเพื่อทําสัญญาเช่าแบบ ลีสซิ่งหรือ

สัญญาเช่าซื้อต่อสํานักงาน ซึ่งมีผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อลงนามด้วย

2. ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องนําเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตให้เช่าแบบลีสซิ่งหรือเช่าซื้อมาใช้ ใน

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่นําเข้าเครื่องจักรนั้น

3. ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์หรือยกเลิกบัตรส่งเสริมภายใน ระยะเวลา 

5 ปี นับแต่วันนําเข้าเครื่องจักร ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องเป็นผู้ชําระภาษีอากรขาเข้า

4. ในกรณีที่มีการยึดเครื่องจักรเนื่องจากผิดสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งหรือสัญญาเช่าซื้อภายใน 

ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนําเข้าเครื่องจักร ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อจะต้องชําระภาษีอากรขาเข้า 

โดย ให้ถือว่าเป็นผู้นําของเข้าซึ่งสิ้นสิทธิในการได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรสําหรับ

เครื่องจักรนั้น ในวันยึดเครื่องจักร

5. เมื่อมีการยึดเครื่องจักรดังกล่าว ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมและผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อรายงาน ให้

สํานักงานทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วันยึดเครื่องจักรนั้น



8.1 ขั้นตอน งานขอเช่าซื้อ/ลิสซิ่งเครื่องจักร

eMT Online
ผู้ใช้บริการ

การขอเช่าซื้อ/ลิสซิ่งเครื่องจักร พิจารณาภายใน 3 ชั่วโมงทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอเช่าซื้อ/ลิสซิ่ง

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ

4. แนบไฟล์หนังสืออนุมัติ/

แจ้งผลการพิจารณา

2. พิมพ์หนังสืออนุมัติ

5. รับหนังสืออนุมัติฉบับ

จริง/รับผลการพิจารณา

จนท.BOI_IC 

3. พิจารณาอนุมัตลิงนาม



9. งานขอนําเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น

การนําเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่นจะเกิดขึ้นเนื่องจาก บริษัทต้องการนําเครื่องจักร

บางส่วนของโครงการไปรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ทีไ่มไ่ด้รับการส่งเสริม โดยมีหลักเกณฑ์

การพิจารณาดังนี้

1. บริษัทต้องได้รับอนุญาตเปิดดําเนินการแล้ว

2. บริษัทต้องปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริม

3. การรับจ้างนี้จะต้องไมม่ผีลกระทบต่อกําลังการผลิตของผลิตภัณฑท์ีไ่ด้รับการ

ส่งเสริม

4. รายได้จากการรับจ้างนี้ จะไมไ่ด้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล



9.1 ขั้นตอน งานขอนําเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น

eMT Onlineผู้ใช้บริการ

การขอนําเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอนาํเครื่องจักรไปใช้

เพื่อการอื่นและส่งคําร้องเข้าระบบ 2. พิจารณาอนุมัติ

3. แจ้งผลการพิจารณา4. รับผลการพิจารณา

จนท.BOI 3 ระดับ



10. งานขอนําเครื่องจักรไปให้บุคคลอื่นใช้

เนื่องจากบริษัทต้องการนําเครื่องจักรที่ได้รับสิทธ์ไปใหบุ้คคลอื่นใช้ผลิตชิ้นส่วนหรือ

ผลิตภัณฑ์ ให้กับเจ้าของเครื่องจักร (ผู้ได้รับการส่งเสริม) โดยมีหลักเกณฑ์การ

พิจารณาดังนี้

1. ต้องเป็นการนําไปผลิตชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ ให้กับเจ้าของเครื่องจักรเท่านั้น

2. ต้องไมม่ผีลกระทบต่อสาระสําคัญของโครงการ เช่น กําลังการผลิต กรรมวิธีการ

ผลิต (คือ ต้องระบุไว้ในกรรมวิธีการผลิตว่าจะนําเครื่องจักรส่วนนี้ไปให้บุคคลอื่นใช ้

ถ้าไม่ม ีต้องแก้ไขโครงการ)



10.1 ขั้นตอน งานขอนําเครื่องจักรไปให้บุคคลอื่นใช้

eMT Onlineผู้ใช้บริการ

การขอนําเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอนาํเครื่องจักรไปให้

บุคคลอื่นใช้และส่งคําร้องเข้าระบบ 2. พิจารณาอนุมัติ

3. แจ้งผลการพิจารณา4. รับผลการพิจารณา

จนท.BOI 3 ระดับ
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การยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชน

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Tax)

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน



ยื่นคําขอ

แจงมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ

สิ้นสุดระยะเวลานําเขา

เครื่องจักร

ครบเปดดําเนินการ

ยกเลิก

บัตรสงเสริม

รายงานประจําป

เริ่มมีรายได

ขอใชสิทธิ ม.31

ขั้นตอนการดําเนินการแตละบัตรสงเสริม

อนุมัติโครงการ

รายงาน 6, 12, 24 เดือน

ครบ ISO



      เงื่อนไข
“จะตองยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

และรายงานผลการดําเนินการที่ผานการตรวจสอบ จากผูสอบบัญชี

รับอนุญาต ใหสํานักงานฯ เห็นชอบภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิและประโยชนในการยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น”



หลักเกณฑการรายงานผลการดําเนินงานกอนใชสิทธิยกเวนฯ
• บังคับใชสําหรบัคําขอทีย่ืน่ตั้งแต 1 ส.ค.43 เปนตนไป
• เลขที่บัตรสงเสริมจะระบุเปนพิเศษ  XXXX (X) / 25XX หรือ ในหลักที่ 10 ไมใชเลข 0  (บัตรรุนใหม)

ซึ่งเปนบัตรที่ไดรบัสิทธิยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคล
• เงื่อนไข

“  จะตองยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและรายงานผลการดาํเนินงานที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนญุาต  ใหสํานักงานเหน็ชอบภายใน 120 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
เพื่อขอรับสิทธิและประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  ”

• จะตองยื่นขอใชสิทธิยกเวนฯ กับสํานักบริหารการลงทุนที่ดแูลโครงการตามบัตรสงเสรมิฉบับแรกที่มีเงื่อนไขนี้
• ใหยื่นเฉพาะกรณีที่รอบบัญชขีองบัตรสงเสรมินั้นมีกําไรสุทธิและประสงคจะขอใชสิทธิยกเวนฯเทานัน้
• สามารถใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลไดตั้งแตรอบบัญชทีี่มีรายไดครัง้แรกของบัตรสงเสรมินั้น

โดยยงัไมตองไดรบัอนุญาตเปดดาํเนินการจากสํานักงาน  
(ทั้งนี้สํานักงานจะตรวจสอบเงือ่นไขตางๆตามระยะเวลาที่กําหนดในบัตรสงเสรมิ)

• หากมีบัตรสงเสรมิที่จะขอใชสิทธิยกเวนฯ บริษัทจะตองกรอกขอมูลทุกบัตรที่ไดรบัทั้งหมดใหเรียบรอย แลวใหผูสอบ
บัญชีตรวจสอบและใหความเห็นรับรองตามแบบที่สํานกังานกําหนด โดยผูสอบบัญชสีามารถรับรองเฉพาะบัตรหรอื
รับรองทุกบัตรก็ได



ขั้นตอนการรายงานผลการดําเนินงานกอนใชสิทธิ

แบบคําขอใชสิทธิและเอกสารทางบัญชี

ผูไดรับการสงเสริม

ผูสอบบัญชี

                                                          สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ยื่นแบบคําขอใชสิทธิ
และรายงานผูสอบบัญชี

ภายใน 120 วัน นับแต
วันสิ้นรอบบัญชี

ตรวจสอบ + แจงผล

ภายใน 150 วัน นับแต
วันสิ้นรอบบัญชี

กรมสรรพากร









































ระบบการขอใช้สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)



ระบบ (e-Tax) คือ ระบบที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการยื่น

ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• เปิดให้บริการระบบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 แต่บริษัทที่
ยังไม่พร้อมสามารถยื่นเป็นเอกสารได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

• เริ่มบังคับใช้ระบบ e-Tax 100% ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 และ

ยกเลิกการขอใช้สิทธิฯ แบบเป็นเอกสาร



ขั้นตอนการดําเนินการของผู้รับบริการ

• เตรียมข้อมูล เอกสาร เพื่อการขอใช้สิทธิฯ 

• กรอกข้อมูลลงในระบบ e-Tax

• พิมพ์แบบคําขอใช้สิทธิฯ ออกจากระบบ 

• นําส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและให้ความเห็น

• กรอกความเห็นของผู้สอบบัญชีลงในระบบและแนบรายงานความเห็น
ของผู้สอบบัญชี

• ส่งข้อมูลมาในระบบของ BOI



ขั้นตอนการกรอกข้อมูล

Login 

เข้าสู่ระบบ

กรอกข้อมูลทั่วไป

ของบริษัท

ปรับปรุงและแก้ไข

ข้อมูลบัตรส่งเสริมให้

ถูกต้อง

กรอกข้อมูลการลงทุน

เครื่องจักรและอุปกรณ์

กรอกข้อมูล

การผลิต จําหน่าย 

กําไร(ขาดทุน) และ

ภาษีที่ขอใช้สิทธิฯ

พิมพ์แบบคําขอใช้สิทธิฯ 

ออกจากระบบ  ส่งให้

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ

ให้ความเห็น

กรอกความเห็น

ของผู้สอบบัญชีลงในระบบ

พร้อมแนบแบบรายงาน

ความเห็นฯ

ส่งข้อมูล

มายัง BOI 



ยื่นผาน www.boi.go.th



ยื่นผาน www.boi.go.th



Login เข้าสู่ระบบ



Login เข้าสู่ระบบ
    
      การยืน่แบบคาํขอใชส้ทิธฯิ นีไ้มร่วมโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิตามมาตรการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติเพือ่การประหยดัพลงังาน การนําพลงังานทดแทนมาใช้
ในกจิการ การลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มหรอืการแข็งคา่ของเงนิบาท หากทา่นไดร้บั
การสง่เสรมิตามมาตรการดงักลา่ว ใหท้า่นรายงานตามแบบฟอรม์ทีส่าํนกังานกาํหนด 
โดยดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้ ี ่(www.boi.go.th)

การเขา้ใชง้านในระบบนีใ้หใ้ช ้username และ password เดยีวกบัรายงานผลการ
ดาํเนนิงาน (ตส.310) และรายงานความคบืหนา้ของโครงการ หากทา่นไมม่ ี
username และ password สามารถตดิตอ่ขอรบัไดท้ ี ่คณุปนดัดา ชวจมุพล เบอร์
ตดิตอ่ 02-553-8190 



Login เข้าสู่ระบบ

เง ือ่นไขการขอใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล
การใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในครัง้นี ้หากตรวจสอบภายหลังปรากฏวา่

บรษิัทฯ ใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไมถ่กูตอ้งหรอืเกนิจากวงเงนิลงทนุทีแ่ทจ้รงิ
หรอืการจําหน่ายทีข่อใชส้ทิธฯิ เกนิจากขนาดของกจิการทีไ่ดร้ับสทิธฯิ หรอืแจง้ขอ้ความเท็จหรอืใช ้
เอกสารปลอมหรอืปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งตามเงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิ สํานักงานจะพจิารณาเพกิถอนสทิธิ
และประโยชนก์ารยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในภายหลังและบรษิัทยนิยอมปฏบิตัติามทีส่ํานักงานสัง่
การทกุประการ

การใชข้อ้มลูอเิล็กทรอนกิสใ์นสํานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ
• การดําเนนิการยืน่ขอใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลของสํานักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ถา้ไดก้ระทําในรปูของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ใหถ้อืวา่มผีลโดย
ชอบดว้ยกฎหมายเชน่เดยีวกบัการดําเนนิการโดยเอกสาร ทัง้นี ้การนําขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสม์าใช ้
ในการยืน่ขอดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์
• การดําเนนิการโดยทางเอกสารใดซึง่กฎหมายใดๆไดบ้ญัญัตเิป็นความผดิและกําหนดโทษไว ้
ถา้ไดก้ระทําในรปูของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ใหถ้อืวา่เป็นความผดิและมโีทษเชน่เดยีวกบัการ
กระทําทีไ่ดด้ําเนนิการโดยทางเอกสาร



กรอกข้อมูลทั่วไปของบริษัท



กรอกข้อมูลทั่วไปของบริษัท



กรอกข้อมูลทั่วไปของบริษัท



กรอกข้อมูลทั่วไปของบริษัท



ปรับปรุงและแก้ไขข้อมลูบตัรสง่เสริมให้ถูกต้อง



กรอกข้อมลูการลงทุนเครื่องจักรและอปุกรณ์



กรอกมูลค่าการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

และแนบทะเบียนสินทรัพย์



ข้อมูลการผลิต การจําหน่าย กําไร(ขาดทุน) 

และภาษีที่ขอใช้สิทธิฯ



ข้อมูลการผลติและจําหน่ายแยกเป็นรายเดือน



ตารางกรอกการผลิตและจําหน่ายแยกเป็นรายเดือน



กรอกมูลค่าภาษีที่ขอใช้สิทธิฯ ให้ตรงตามรอบบัญชี



เรียกดูเอกสารเพื่อพิมพ์แบบคําขอใชส้ิทธิฯ



DOWNLOAD แบบคําขอใช้สิทธิฯ



พิมพ์แบบคําขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ



บริษัทกรอกความเห็นของผู้สอบบญัชี

ลงในระบบ



บริษัทกรอกความเห็นของผู้สอบบญัชี

ลงในระบบ



แนบแบบรายงานผู้สอบบญัชีที่ตรวจสอบ

รับรองลงในระบบ



บริษัทยืนยันการส่งข้อมลูและแนบเอกสารเพิ่มเติม



บริษัทส่งคําขอใช้สิทธิฯ ไปยังสํานักที่ดูแลโครงการ



บริษัทสามารถติดตามการยื่นเรื่องได้จากระบบ



ส่วนของเจ้าหน้าที่ธุรการ

Login 

เข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบข้อมูล

เบื้องต้น

1. ส่งกลับให้บริษัทแก้ไข

2. คืนเรื่องที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

3. รับเรื่อง

4. ส่งให้เจ้าหน้าที่ในสํานัก

5. ส่งไปยังสํานักอื่น



ส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

Login 

เข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบ

ข้อมูล

1. ส่งกลับให้บริษัทแก้ไข

2. คืนเรื่องที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

3. รับเรื่อง

4. ส่งให้เจ้าหน้าที่ในสํานัก

5. ส่งไปยังสํานักอื่น

พิจารณา
1. อนุมัติ

2. ไม่อนุมัติ

3. คืนเรื่อง

ส่งต่อไปยัง 

ผอ.กลุ่ม



ส่วนของ ผอ.กลุ่ม

Login 

เข้าสู่ระบบ
พิจารณา

ตรวจสอบข้อมูล

1. ส่งกลับให้เจ้าหน้าที่แก้ไข

2. อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/คืนเรื่อง

ส่งต่อไปยัง 

ผอ.สํานัก



ส่วนของ ผอ.สํานัก

Login 

เข้าสู่ระบบ
พิจารณา

ตรวจสอบข้อมูล

1. ส่งกลับให้เจ้าหน้าที่แก้ไข

2. อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/คืนเรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ 

พร้อมมีระบบแจ้งเตือนให้บริษัท

ทราบสถานะจบงาน
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THE BOARD OF INVESTMENT OF THAILAND

ระบบรายงานผลประกอบการและ     
รายงานความคืบหนาโครงการ

E-Monitoring



ยื่นคําขอ

แจงมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ

สิ้นสุดระยะเวลานําเขา

เครื่องจักร

ครบเปดดําเนินการ

ยกเลิก

บัตรสงเสริม

รายงานประจําป

เริ่มมีรายได

ขอใชสิทธิ ม.31

ขั้นตอนการดําเนินการแตละบัตรสงเสริม

อนุมัติโครงการ

รายงาน 6, 12, 24 เดือน

ครบ ISO



ระบบรายงานผลประกอบการและรายงานความ
คืบหนาโครงการ ประกอบดวย

การจัดเก็บข้อมูล

พื้นฐานของบริษัท

Login 

เข้าสู่ระบบ

ระบบรายงานความ

คืบหน้าโครงการ

ระบบรายงานผล

ประกอบการ



ระบบรายงานความคืบหนาโครงการ

คือ ระบบการรายงานความคืบหนาในการลงทุนและการเริม่ดําเนินงาน
ของโครงการ หลังจากออกบัตรสงเสรมิฯ แลว เพื่อใหสํานักงานฯ ไดทราบถึง
ความคืบหนาของโครงการที่ไดรับการสงเสรมิการลงทนุ วาไดดําเนินการ
ตอเนื่องหลังจากไดรบับัตรสงเสรมิฯ ไปแลวมาก-นอยเพยีงใด หรือจะดําเนิน
กิจการตอไปหรือไม 



ระบบรายงานความคืบหนาโครงการ

กลุมขอมูลหลักที่สําคัญในการรายงาน ไดแก
 สถานะ การดําเนินงานของโครงการ เชน 

การกอสรางอาคาร 
การสั่งซื้อเครื่องจักร 
การเริ่มผลิต เปนตน

 มูลคาการลงทุนในแตละชวงเวลา เชน
ที่ดิน
กอสรางอาคาร
เครื่องจักร
ทุนหมุนเวียน เปนตน



รายงานความคืบหน้า

โครงการตามช่วงเวลาที่

เปิดให้รายงาน

ตรวจสอบประเภท

กิจการ

กรอกข้อมูลตามแบบ

ฟอรมการรายงาน

ซอฟแวร์

กรอกข้อมูลตาม

แบบฟอร์มการรายงาน

ประเภทกิจการทั่วไป

กระบวนการระบบรายงานความคืบหนาโครงการ



ตวัอยา่งหน้าจอต้นแบบระบบรายงานความคบืหน้าโครงการ



ตวัอยา่งหน้าบนัทกึข้อมลูการลงทุนประเภทกจิการทัว่ไป



ตวัอยา่งหน้าบนัทกึข้อมลูการลงทุนประเภทกจิการทัว่ไป (ตอ่)



ตวัอยา่งหน้าบนัทกึข้อมลูการลงทุนประเภทกจิการซอฟแวร์



ตวัอยา่งหน้าบนัทกึข้อมลูการลงทุนประเภทกจิการซอฟแวร ์ (ตอ่)



ระบบรายงานผลประกอบการ

คือ ระบบรายงานผลประกอบการของโครงการและบรษิัททีไ่ดรับการ
สงเสริมการลงทนุ นับตั้งแตมีรายไดครั้งแรก เพื่อใหสํานกังานฯ สามารถนํา
ขอมูลมาวิเคราะห ประเมินผลความคุมคาของการสงเสริมการลงทุนในแงมุม
ตางๆ



ระบบรายงานผลประกอบการ

กลุมขอมูลหลักที่สําคัญในการรายงาน ไดแก
 ขอมูลระดับบริษัทฯ เชน

งบการเงิน
ภงด. 1 ก
ภงด. 50
สําเนาผูถือหุน

 ขอมูลระดับโครงการ เชน
ผลิตภัณฑ
ผลประกอบการรายโครงการ เชน 

- รายรับ
- รายจาย 
- คาใชจายตางๆ ของโครงการ



กระบวนการระบบรายงานผลประกอบการ

รายงานผลประกอบการ

ตามช่วงเวลา

ที่เปิดให้รายงาน

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและ

งบการเงินของบริษัท 

แนบไฟล ์บอจ.5 และงบ

การเงิน 

บันทึกข้อมูลมาตรฐาน

ที่ได้รับ

บันทึกข้อมูลผลการ

ดําเนินงาน

กรอกข้อมูลกรณีรอบปี

บัญชี

กรอกข้อมูลกรณีสิน้รอบ

ปีบัญชี

บันทึกรายไดต้าม

โครงการ



ตวัอยา่งหน้าจอต้นแบบการบนัทกึข้อมลูผู้ถอืหุ้นและงบการเงนิของบรษิทั



ตวัอยา่งหน้าจอต้นแบบการบนัทกึข้อมลูผู้ถอืหุ้นและงบการเงนิของบรษิทั (ตอ่)



ตวัอยา่งหน้าจอต้นแบบการบนัทกึข้อมลูผลประกอบการและการจ้างงาน



ตวัอยา่งหน้าจอต้นแบบการบนัทกึข้อมลูผลประกอบการและการจ้างงาน (ตอ่)



ตวัอยา่งหน้าจอต้นแบบการบนัทกึข้อมลูมาตรฐานทีบ่รษิทัไดร้บั



ตวัอยา่งหน้าจอต้นแบบการบนัทกึข้อมลูระดบัโครงการ



ตวัอยา่งหน้าจอต้นแบบการบนัทกึข้อมลูระดบัโครงการ



ตวัอยา่งหน้าจอต้นแบบการบนัทกึข้อมลูระดบัโครงการ



ตวัอยา่งหน้าจอต้นแบบการบนัทกึข้อมลูระดบัโครงการ



ภาพรวมการรายงานผล

ขั้นตอน ระบบรายงานความคืบหน้า ระบบรายงานผลประกอบการ

บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริม 

บริษัทฯ มีรายได้ครั้งแรก  

บริษัทฯ เปิดดําเนินการ  

หลังเปิดดําเนินการ 

ความถี่ในการรายงาน     ปีละ 2 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง


