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Time Line :

รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรทุก
เดือน ก.พ. & ก.ค.

ตส.310 ทุกเดือนก.ค.

ขออนุมตัิตัดบญัชี
เคร่ืองจักร

กำรเปิดด ำเนินกำร



นับจากวนัท่ีออกบตัรส่งเสริม

❖ สามารถขอขยายระยะเวลาเปิดด าเนินการได้

❖ จะต้องเปิดด าเนินการครบตามโครงการภายใน 36 เดือน

กรณีขยายพร้อมกบัขยายเวลาน าเข้าเครื่องจกัร

ขยายได้ 3 ครัง้ ครัง้ละไม่เกิน 1 ปี

กรณีไม่ขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัร

ขยายได้ 1 ครัง้ ไม่เกิน 1 ปี

-

-



ตารางเวลาการใช้สิทธิประโยชน์เก่ียวกบัเคร่ืองจกัร
บัตร น ำเข้ำ 

เคร่ืองจักร
ครบเปิด
ด ำเนินกำร

ขยำย
เวลำ 

เคร่ืองจักร
1

ขยำย
เวลำ 

เคร่ืองจักร
2

ขยำย
เวลำ 

เคร่ืองจักร
3

ครบเปิด
ด ำเนินกำร

xxxx(x)/xx
21 ธ.ค. 60

21
มิ.ย. 63

21
ธ.ค. 63

21 
มิ.ย. 64

21 
มิ.ย. 65

21 
มิ.ย. 66

21 
ธ.ค. 66



ตารางเวลาการรายงานตามเงื่อนไข
บตัร EIA

(ถ้ามี)
รายงาน ความ

คืบหน้า
ต.ส.
310

ครบ
เปิด

ด าเนินการ

เง่ือนไข
ISO

xxxx(x)/xx
21 ธ.ค. 60

21 
ธ.ค. 61

เดือน ก.พ.
และ ก.ค.

จนกว่าจะได้รบัอนุญาต
ให้เปิดด าเนินการ

เดือน
ก.ค.

21
ธ.ค. 63

21 
ธ.ค. 65

“ กรณไีม่ขยำยเวลำเปิดด ำเนินกำร ”
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เง่ือนไข

“ จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะเปิดด ำเนินกำรได้ภำยใน
ก ำหนดเวลำไม่เกนิ 36 เดือนนับแต่วนัออกบัตรส่งเสริม โดยจะต้อง
ขอเปิดด ำเนินกำรตำมแบบทีส่ ำนักงำนก ำหนด ”

การขอเปิดด าเนนิการ
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ขัน้ตอนการยืน่ขอเปิดด าเนินการ (1)

ผูไ้ดร้บัการสง่เสริม

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

พจิำรณำและตรวจสอบเง่ือนไขในสำระส ำคญั
กรณีมีเง่ือนไข CAP วงเงนิให้พสูิจน์มูลค่ำเงนิลงทุนฯ

ตำม ป. 1 / 2545

ออกใบอนุญำตพร้อมปรับเปลีย่น
มูลค่ำกำรยกเว้นภำษี ม.31

ย่ืนแบบค ำขออนุญำตเปิดด ำเนินกำร

ช้ีแจง CAP ก่อนเปิด
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สาระส าคญัของการเปิดด าเนินการ
1. สภำพเคร่ืองจักร
2. ทุนจดทะเบียนและกำรช ำระมูลค่ำหุ้น
3. สัดส่วนกำรถือหุ้น
4. ชนิดผลติภัณฑ์หรือบริกำรและก ำลงัผลติ
5. กรรมวธีิกำรผลติหรือบริกำร
6. ขนำดกำรลงทุน
7. ทีต่ั้งโรงงำนหรือสถำนประกอบกำร
8. เง่ือนไขอ่ืนๆ ทีก่ ำหนดในบัตรส่งเสริม เช่น กำรได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
ด้ำนส่ิงแวดล้อม เป็นต้น

10

ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (2)
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ขัน้ตอนการยืน่ขอเปิดด าเนินการ (3)
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ขัน้ตอนการยืน่ขอเปิดด าเนินการ (4)
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ขัน้ตอนการยืน่ขอเปิดด าเนินการ (5)
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ขัน้ตอนการยืน่ขอเปิดด าเนินการ (7)
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ขัน้ตอนการยืน่ขอเปิดด าเนินการ (8)
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ขัน้ตอนการยืน่ขอเปิดด าเนินการ (9)
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ขัน้ตอนการยืน่ขอเปิดด าเนินการ (10)

เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่ำทีด่นิและทุนหมุนเวยีน
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1.  เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่ำทีด่ินและทุนหมุนเวยีน ทีใ่ช้ส ำหรับกำรก ำหนดจ ำนวน
ภำษีเงนิได้นิตบุิคคลทีจ่ะได้รับกำรยกเว้นตำมสัดส่วนที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
ได้แก่

1.1 ค่ำก่อสร้ำง ให้หมำยควำมถึงรำยกำร ดงันี้
1.1.1  กรณีก่อสร้ำงเอง ได้แก่ ค่ำก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน โรงงำน 

สำธำรณูปโภค และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
และรวมถึงกำรต่อเติมหรือปรับปรุงด้วย

กำรก ำหนดควำมหมำยรำยกำรเงินลงทุน
ตำมประกำศที่ ป. 1/ 2545
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1.1.2 กรณีซ้ืออำคำรหรือใช้อำคำรทีม่ีอยู่แล้ว

ให้ใช้มูลค่ำตำมสัญญำซ้ือขำยหรือรำคำสุทธิตำมบัญชี

ของงวดบัญชีก่อนย่ืนค ำขอรับกำรส่งเสริมแล้วแต่กรณี

1.1.3 กรณีกำรเช่ำอำคำรหรือโรงงำน

ให้ใช้รำคำเช่ำตำมสัญญำกำรเช่ำ 

ทั้งนีจ้ะต้องมีระยะเวลำกำรเช่ำมำกกว่ำ 3 ปี 



21

1.2  ค่ำเคร่ืองจักร ค่ำติดตั้ง ค่ำทดลองเคร่ือง

ให้หมำยควำมถึงรำยกำร ดงันี้

1.2.1  กรณีซ้ือเคร่ืองจักร ได้แก่ ค่ำเคร่ืองจักร

และให้รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำทดลองเคร่ือง ค่ำวชิำกำร  

ทีร่วมอยู่ในต้นทุนเคร่ืองจักร เช่น ค่ำวศิวกร ค่ำออกแบบ

1.2.2 กรณีกำรเช่ำซ้ือ หรือเช่ำแบบลสิซ่ิง

ให้ ใช้มูลค่ำตำมสัญญำเช่ำซ้ือหรือเช่ำแบบลสิซ่ิง

1.2.3  กรณีเช่ำเคร่ืองจักร

ให้ใช้มูลค่ำตำมสัญญำเช่ำ

ทั้งนีจ้ะต้องมีกำรท ำสัญญำเช่ำมำกกว่ำ  1 ปี 
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1.2.4    กรณีเคร่ืองจักรทีบ่ริษัทในเครือให้มำ

โดยไม่คดิค่ำตอบแทน และระบุในค ำขอรับกำรส่งเสริม

ให้ใช้มูลค่ำตำมบัญชีของบริษัททีใ่ห้เคร่ืองจักร

โดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัย่ืนค ำขอรับกำรส่งเสริม

1.2.5 กรณีจ ำนองเคร่ืองจักร 

ให้ใช้รำคำทุนตำมบัญชี
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1.3  ค่ำใช้จ่ำยก่อนเปิดด ำเนินกำร ให้หมำยควำมถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตั้งบริษัทใหม่ 

ได้แก่ ค่ำเดนิทำง ค่ำทนำยควำม ค่ำธรรมเนียม และค่ำหนังสือบริคณห์สนธิ

1.4  มูลค่ำสินทรัพย์อ่ืนๆ ให้หมำยควำมถึงรำยกำร ดงันี้

1.4.1  ค่ำอุปกรณ์ส ำนักงำนและยำนพำหนะ

เฉพำะกรณีขอรับกำรส่งเสริมในนามบริษทัทีจ่ัดตั้งขึ้นใหม่

และขอรับกำรส่งเสริมเพือ่โยกย้ายสถานประกอบการ เท่ำน้ัน

1.4.2  ค่ำสัมปทำน ค่ำประทำนบัตร และสินทรัพย์ เกีย่วกบัทรัพยำกรธรรมชำติ

ทีจ่่ำยให้กบัรัฐ 
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การยกเลิกโครงการ

➔ กรณปีฏิบัตเิง่ือนไขถูกต้องทั้งหมด (เปิดด ำเนินกำรแล้ว)

▪ ยงัไม่อนุมัติให้ตัดบัญชีเคร่ืองจักร : 

ต้องช ำระภำษีเคร่ืองจักร  ตำมสภำพ ณ วนัทีอ่นุมตัิให้ยกเลกิ   
และช ำระภำษีอำกรวตัถุดิบ วสัดุจ ำเป็นทีเ่หลืออยู่
ตำมสภำพ ณ วนัน ำเข้ำ 

▪ อนุมัติให้ตัดบัญชีเคร่ืองจักรแล้ว :
สำมำรถอนุมัติให้ยกเลกิได้โดยไม่มีภำระภำษีอำกร
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การเพิกถอนโครงการ

➔ ปฏิบัติผิดเง่ือนไข อำจถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์ และต้องช ำระภำษี
ที่ได้รับยกเว้นคืน

• อำกรขำเข้ำเคร่ืองจักรวัตถุดิบ วัสดุจ ำเป็น ตำมสภำพ ณ วัน
น ำเข้ำ พร้อมเงินเพิม่และเบีย้ปรับ

• ภำษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมเงินเพิม่และเบีย้ปรับ

ไม่ปฏิบัตติำมเง่ือนไขในบัตรส่งเสริม
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Q&A

www.boi.go.th


