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ค าขอรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุน (ต้องย่ืนภายใน 30 มิถุนายน 2561) 

1. บริษัท ........................................................................................................................ ได้รับการส่งเสริมตามบัตรส่งเสริม            
เลขท่ี ……….………..…...…................ ลงวันท่ี…………………………………… ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ตามมาตรา 31 ........... ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 35(1) ............. ปี 

2. โครงการนี้บันทึกรับรู้รายได้ครั้งแรกวันที่ ............................ ... .............. .. ตามเอกสาร ………….…………….. ...... .…….                 
เลขท่ี ......…........................................ (โปรดแนบส าเนา INVOICE / BILL OF LADING / AIRWAY BILL ฉบับแรกที่มีรายได้
หรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยันวันเริ่มมีรายได้ตามโครงการ โดยมีการประทับตราและกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัทลงนาม) 

 (โครงการที่ยื่นขอรับสิทธิเพิ่มเติม จะต้องไม่มรีายได้ก่อนวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ) 
3. นับจนถึงวันท่ียื่นค าขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุน โครงการนี้ยังมีสิทธิและประโยชน์การยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 เหลืออยู่เป็นระยะเวลา .............ปี โดยที่ผ่านมาได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้ว
เป็นมูลค่า ............................... บาท ท้ังนี้ ตามบัตรส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นมูลค่า ........................... บาท 

4. มีเงินลงทุนจริงตามเกณฑ์เงินสด ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2559   31 ธันวาคม 2559
ซึ่ ง เ ป็ น วั น ยุ ติ ก า ร นั บ เ งิ น ล งทุ น จ ริ ง ใ น ก า ร ขอ รั บ สิ ท ธิ เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม ม า ต รก า ร เ ร่ ง รั ด ก า ร ล งทุ น  มู ล ค่ า 
.................................................... บาท โดยมีรายละเอียดแล้วแต่กรณี ดังนี้  
4.1 กรณีกิจการทั่วไป (ส าหรับเจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์การใช้เครื่องจักรใช้แล้วในโครงการ ตามประกาศ กกท. ที่  1/2543  6/2558) 

รายการเงินลงทุน*  
(ส าหรับบริษัท) 
มูลค่า (บาท) 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่ สกท.) 
ผลการค านวณ 

เงินลงทุนจริง (บาท) 

1) - ค่าก่อสร้าง ……………………………… ………………………………… 

  - ค่าเช่าอาคารที่ท าสัญญาเช่า ระยะเวลามากกว่า 3 ปี ……………………………… ………………………………… 
2) - ค่าเคร่ืองจักร ……………………………… ………………………………… 
    - ค่าเช่าเคร่ืองจักร ระยะเวลาเช่ามากกว่า 1 ปี ……………………………… ………………………………… 
       แบ่งเป็น 2.1) เครื่องจักรใหม่ ……………………………… ………………………………… 
                  2.2) เครื่องจักรใช้แล้วอายุไม่เกิน 5 ปี** ……………………………… ………………………………… 
                  2.3) เครื่องจักรใช้แล้วอายุเกิน 5 ปี แต่ไมเ่กิน 10 ป*ี* ……………………………… ………………………………… 
                  2.4) เครื่องจักรใช้แล้วอายุเกิน 10 ปี** ……………………………… ………………………………… 
3) ค่าติดต้ัง ……………………………… ………………………………… 
4) ค่าทดลองเคร่ือง ……………………………… ………………………………… 
5) ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ (เฉพาะบริษัทท่ีจัดต้ังใหม่) ……………………………… ………………………………… 
6) มูลค่าทรัพย์สินอื่นๆ (เฉพาะบริษัทท่ีจัดต้ังใหม่) ……………………………… ………………………………… 

รวม ……………………………… ……………………........ (A) 
เงินลงทุนในขั้นอนุมัติโครงการหรือในขั้นอนมุัติการแก้ไขโครงการล่าสุด (B) (บาท) ………………………………… 
เงินลงทุนจริง คิดเป็นร้อยละ (ของเงินลงทุนในขัน้อนมุัติโครงการหรือขั้นอนุมัติการแก้ไข
โครงการล่าสุด) (A/B)x100  

 
………………………………… 

หมายเหตุ * เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ซ่ึงก าหนดความหมายตามประกาศส านักงานฯ ที่ ป.1/2545 ทั้งนี้ ส าหรับ
ค่าเครื่องจักร ส านักงานจะน าข้อมูลตามรายการเงินลงทุนค่าเครื่องจักรจริงที่บริษัทรายงานข้างต้น มาค านวณเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์การใช้เครื่องจักรใช้แล้วในโครงการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ประกาศ กกท. ที่1/2543 ประกาศ กกท. ที่ 6/2558 เป็นต้น ด้วย  

             ** เครื่องจักรใช้แล้วจะต้องเป็นไปตามรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในโครงการ โดยนับอายุตั้งแต่ปีที่ผลิตจนถึงปทีี่น าเข้าเครื่องจักร 
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4.2 กรณีกิจการฐานความรู้ซ่ึงก าหนดให้มีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรเฉพาะด้านในแต่ละปี 

รายการค่าใช้จ่ายส าหรับกิจการฐานความรู้ 
(ส าหรับบริษัท) 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

(ส าหรับเจ้าหน้าที ่
สกท.) 

 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรเฉพาะด้านที่จ่ายจริงในช่วงเวลา (A’) 
     วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559   
     วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 
………………………………… 
………………………………… 

 
 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรเฉพาะด้านในปีที่ 3 ตามที่ระบุในขั้นอนุมัติโครงการหรือขั้นอนุมัติ   
การแก้ไขโครงการล่าสุด (B’) (บาท) 

 
………………………… 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรเฉพาะด้านที่จ่ายจริงในช่วงเวลาที่ระบุ (A’) คิดเป็นร้อยละ (ของ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรเฉพาะด้านในปีที่ 3 ตามที่ระบุในขั้นอนุมัติโครงการหรือขั้นอนุมัติการ
แก้ไขโครงการล่าสุด) (A’/B’)x100 

 
 

………………………… 

ขอรับรองว่าได้กรอกข้อความทั้งหมดนี้โดยถูกต้องสมบูรณ์เป็นความจริง  มีเอกสารหลักฐานพร้อมให้ส านักงาน
ตรวจสอบได้ครบถ้วน หากแจ้งข้อความเท็จ และหรือใช้เอกสารปลอม บริษัทฯ รับทราบว่าส านักงานอาจเพิกถอนสิทธิประโยชน์
ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมในภายหลัง และบริษัทฯ ยอมรับให้ปรับเปลี่ยนจ านวนเงินลงทุนที่แท้จริงเป็นตัวเลขตาม                         
ผลการตรวจสอบ โดยไม่ขอแก้ไขอีก 
                                                               ลงช่ือ ……….........………............................... ผู้มีอ านาจลงนาม 

                                             (............................................................) 
                                                           ต าแหน่ง ……………….....……..…………….....…….. (ประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)) 

                                                          วันท่ี …………………......…..…………….....……..  

*************************************************************************************** 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ สกท. 
การพิจารณา 
  โครงการตามบัตรส่งเสริมเลขที่ ……….……............…..…….....……...…......... ลงวันท่ี ……………...............……….…........ ของ                               
บริษัท ........................................................................ มีสาระส าคัตตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 หลักเกณฑ ์ รายละเอียดตามโครงการ การพิจารณา 

1) ยื่นค าขอตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 

30 มิถุนายน 2559 

ยื่นค าขอเมื่อวันท่ี ...........................................  เป็นไปตามเกณฑ์/ 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

2) เป็นกิจการที่ก าหนดใหไ้ดร้ับสิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ได้รับยกเว้นภาษเีงินได้นติิบุคคล ............. ปี  เป็นไปตามเกณฑ์/ 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

3) เริ่มมรีายไดร้ะหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

เริ่มมรีายได้เมื่อวันที่ .......................................  เป็นไปตามเกณฑ์/ 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

4) ยื่นค าขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่เติมภายใน

วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ยื่นค าขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่เติม 

เมื่อวันท่ี .............................................. 

 เป็นไปตามเกณฑ์/ 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

5) 5.1) กรณีกิจการทั่วไป                                                                                                                          
มูลค่าการลงทุนจริงนับตั้งแต่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันท่ี ...................................... ซึ่งเป็นวนัยุติการนับเงินลงทุนจริง 
ในการรับสิทธิและประโยชน์เพิม่เติม มีมลูค่า ......................... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ............................... ของมูลค่าการลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนตามโครงการที่ไดร้ับอนุมัติฯ ซึ่งมีมลูค่า .................... ล้านบาท 

 5.2) กรณีกิจการฐานความรู้ซึ่งก าหนดให้มีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรเฉพาะด้านในแต่ละปี 
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรเฉพาะด้านท่ีจ่ายจริงนับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ .................................. ซึ่ง

เป็นวันยุติการนับเงินลงทุนจริงในการรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม มีมูลค่า ........................ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ..................  

ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรเฉพาะด้านในปีท่ี 3 ตามที่ระบุในขั้นอนุมัติฯ ซึ่งมีมูลค่า .................... ล้านบาท 

ซึ่ง  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์/  เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้  

เง่ือนไข 
สิทธิและประโยชน์ยกเว้น 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม 

 กรณีที่ 1 มีการลงทุนจริง* นับตั้งแต่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 จนถึง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และมรีายได้ภายในปี 2560 

ยกเว้นเพิ่มเติม 4 ปี + ลดหย่อนรอ้ยละ 
50 อีก 5 ปี 

 กรณีที่ 2 มีการลงทุนจริง* นับตั้งแต่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 จนถึง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และมรีายได้ภายในปี 2560 

ยกเว้นเพิ่มเติม 3 ปี + ลดหย่อนรอ้ยละ 
50 อีก 5 ปี 

 กรณีที่ 3 มีการลงทุนจริง* นับตั้งแต่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 จนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่
รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และมีรายไดภ้ายในปี 2560 

ยกเว้นเพิ่มเติม 2 ปี + ลดหย่อนรอ้ยละ 
50 อีก 5 ปี 

 กรณีที่ 4 มีการลงทุนจริง* ไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียนภายในปี 2559 แต่สามารถเริ่มผลิตหรือ            
เริ่มให้บริการ และมีรายได้ภายในปี 2560 

 ยกเว้นเพิ่มเตมิ 1 ปี (ส าหรับ 
     พื้นที่ท่ัวไป)   
 ยกเว้นเพิ่มเตมิ 2 ปี (ส าหรับ 
     เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) 

หมายเหตุ : *การลงทุนจริง ในกรณีกิจการฐานความรู้ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรเฉพาะด้านที่จ่ายจริง  
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เห็นควรมีมติดังนี้ 

 อนุมัติ ให้บริษัท …………………………………………………………………… ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ …………………………………… 

ลงวันที…่…………………………… แก้ไขสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 31 จากเดิมเป็นดังนี้  

 ตามมาตรา  31  วรรคหนึ่ง  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ

ที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 

......... ป ีนบัแตว่นัที่เร่ิมมรีายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ตามมาตรา  31  วรรคสอง  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่

ได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลา ......... ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

 และให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 35 (1) ดังนี้ 

     ตามมาตรา 35 (1) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รบัจากการลงทุนในอัตราร้อยละ

ห้าสิบของอัตราปกติมีก าหนด 5 ปี  นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง 

 ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก ......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

 

      ลงชื่อ …………………………............................ เจ้าหน้าที่ สกท. 
          (............................................................) 

                                                                           วันที่ ……………….......…………………….. 
 

เรียน…………………… 

 เห็นชอบ 

 ………………………………………… 

ลงชื่อ………………………………………… 

     (…………………………………………) 

วันที…่……………………………………… 

เรียน…………………… 

 เห็นชอบ 

 ………………………………………… 

ลงชื่อ………………………………………… 

     (…………………………………………) 

วันที…่……………………………………… 

 

 อนุมัติ 

 ลงนามหนงัสือแจ้งมติแล้ว 

ลงชื่อ………………………………………… 

     (…………………………………………) 

วันที…่……………………………………… 
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