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คำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน (Thailand Plus Plus)  
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2563 ลงวันที ่11 มีนาคม 2563 

(ต้องยื่นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2565) 
1. ข้อมูลทั่วไป 

- บริษัท                            . 
ได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริม เลขท่ี ...................................... ลงวันท่ี               (ต้องเป็นคำขอฯ ที่ยื่นตั้งแต่ปี 2562 - 2563)  

- ได้รับการส่งเสรมิตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี        ลงวันท่ี                     
- บัตรส่งเสรมิดังกล่าว   ได้รับสทิธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรา 35 (1) เป็นเวลา ..............  ปี 

    กำหนดเงื่อนไขเฉพาะโครงการเพิ่มเติม ข้อ .............    
 ตามมาตรการพิเศษเพื่อกระตุน้การลงทุนในปีแห่งการลงทุน (TIY) 
 ตามมาตรการเร่งรดัการลงทุน (Thailand Plus) 
 ตามมาตรการ............................................................................................................. 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ประสงค์จะ  แกไ้ขสิทธิและประโยชน์ท่ีไดร้ับ  ยกเลิกเงื่อนไขเฉพาะโครงการดังกล่าว  
- ช่ือผู้ติดต่อ     โทรศัพท ์    ต่อ   

โทรศัพท์มือถือ     E-Mail       
2. รายละเอียดโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

(สำหรับบริษัท) 
(สำหรับเจ้าหน้าที)่ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
2.1 ได้รับการส่งเสรมิตามประเภท       กิจการ                                                        ... 

หมายเหตุ : ต้องไมเ่ป็นกิจการเป้าหมายตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษซึ่งกำหนดไม่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม ได้แก่ 
ประเภท 1.22, 2.17, 6.15, 6.16, 6.17 และ 7.24 ตามบัญชีท้ายประกาศ กกท. ท่ี 2/2557  

o อยู่ในกิจการ A1  
o อยู่ในกิจการ A2 
o อยู่ในกิจการ A3 

o อยู่ในกิจการ A4  
o อยูใ่นกิจการ B1 
o อยู่ในกิจการ B2 
o อยู่ในกิจการหมวด 8 

2.2 ที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ (ตามเงื่อนไขที่ระบุในบัตรส่งเสริม) 
o มีเง่ือนไขจะต้องตั้งโรงงาน/สถานประกอบการใน                                           . 
o ไม่มเีงื่อนไข (เช่น ประเภท 1.7, 7.1.6.1, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.22.1 และ 7.28.1 ตาม

บัญชีท้ายประกาศ กกท. ท่ี 2/2557 เป็นต้น) 

o เป็นกิจการที่มีที่ตั้ง
ชัดเจน 

o เป็นกิจการทีไ่ม่มีที่ตั้ง
ชัดเจน  

2.3 ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา ................ ปี  โดย 
o มีวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มูลคา่ประมาณ ................................ บาท 
o ไม่มีวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

o ได้รับสิทธิฯ ยกเว้น
ภาษีเงินได้นติิบุคคล
ไม่เกิน 8 ป ี

o ได้รับสิทธิฯ ยกเว้น
ภาษีเงินได้นติิบุคคลเกิน 
8 ป ี

2.4 รายได้ครั้งแรกของโครงการ 
o โครงการนี้บันทึกรบัรู้รายได้ครั้งแรก เมื่อวันท่ี………………….ตามเอกสาร ……….................... 

เลขท่ี......................(เช่น Invoice/Bill Of Lading/Airway Bill ฉบับแรกที่มีรายได้ เป็นต้น) 
ที่ผ่านมาได้ใช้สิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลแล้วเป็นมลูค่า ................................... บาท  
(รอบปีล่าสดุที่ขอใช้สิทธิฯ คือ รอบปี .........  ตั้งแต่วันท่ี ................. ถึงวันท่ี ..............) 

o โครงการนี้ยังไม่มรีายได ้

o ยังไม่สิ้นสุดสิทธิฯ 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 
 

o สิ้นสุดสิทธิฯ ยกเว้น
ภาษีเงินได้นติิบุคคล
แล้ว 

2.5 มีระยะเวลานำเขา้เครื่องจักรซึ่งได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ถึงวันที่...............................................
(ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริม) 

o ไม่เคยมีการขยาย
เวลา  

o เคยมีการขยายเวลา  

 
o เป็นไปตาม
เง่ือนไข 

o ไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไข 
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3. รายละเอียดการลงทุนจริง  
มีการลงทุนจริง (ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน) ตามเกณฑ์เงินสด เป็นมูลค่า .................................................................. บาท  
นับตั้งแต่วันที่ ........................ (ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 6 ก.พ. 2563) ถึงวันที่ ....................... (ทั้งนี้ ไม่หลังวันที่ 30 ธ.ค. 2564) 
โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

รายการเงินลงทุน* 
(สำหรับบริษัท) 
มูลค่า (บาท) 

(สำหรับเจ้าหน้าที)่ 
ผลการคำนวณ 

เงินลงทุนจริง (บาท) 

1) - ค่าก่อสร้าง   

  - ค่าเช่าอาคารที่ทำสัญญาเช่า ระยะเวลามากกว่า 3 ป ี   

2) - ค่าเครื่องจักร   
    - ค่าเช่าเครื่องจักร ระยะเวลาเช่ามากกว่า 1 ปี   
       แบ่งเป็น 2.1) เครื่องจักรใหม่   
                  2.2) เครื่องจักรใช้แล้วอายุไม่เกิน 5 ปี**   
                  2.3) เครื่องจักรใช้แล้วอายุเกิน 5 ปี แต่ไมเ่กิน 10 ปี**   
                  2.4) เครื่องจักรใช้แล้วอายุเกิน 10 ปี**   
3) ค่าติดตั้ง   
4) ค่าทดลองเครื่อง   
5) ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดำเนินการ (เฉพาะบริษัทที่จัดตั้งใหม่)   
6) มูลค่าทรัพย์สินอื่นๆ (เฉพาะบรษิัทที่จัดตั้งใหม่)   

รวม 

  
 มีการลงทุนจริงต้ังแต่ 500 
ล้านบาทขึน้ไป ภายในปี 2563 

 เป็นไปตามเงื่อนไข
มาตรการกระตุ้นการลงทุน 
(Thailand Plus Plus) 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

 มีการลงทุนจริงต้ังแต่ 1,000 
ล้านบาทขึน้ไป ภายในปี 2564 

หมายเหตุ  * เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ซ่ึงกำหนดความหมายตามประกาศสำนักงานฯ ที่ ป.1/2545 ทั้งนี้ สำหรับค่าเครื่องจักร 
สำนักงานจะนำข้อมูลตามรายการเงินลงทุนค่าเครื่องจักรจริงที่บริษัทรายงานข้างต้น มาคำนวณเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์การใช้
เครื่องจักรใช้แล้วในโครงการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ กกท. ที่ 6/2558 เป็นต้น ด้วย  
** เครื่องจักรใช้แล้วจะต้องเป็นไปตามรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในโครงการ โดยนับอายุตั้งแต่ปีที่ผลิตจนถึงปีที่นำเข้าเครื่องจักร 
 

ขอรับรองว่าได้กรอกข้อความทั้งหมดนี้โดยถูกต้องสมบูรณ์เป็นความจริง  มีเอกสารหลักฐานพร้อมให้สำนักงานตรวจสอบได้ครบถ้วน 
หากแจ้งข้อความเท็จ และหรือใช้เอกสารปลอม บริษัทฯ รับทราบว่าสำนักงานอาจเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมใน
ภายหลัง และบริษัทฯ ยอมรับให้ปรับเปลี่ยนจำนวนเงินลงทุนที่แท้จริงเป็นตัวเลขตามผลการตรวจสอบ โดยไม่ขอแก้ไขอีก 

 
 

                                                               ลงช่ือ ……….........………............................... ผูม้ีอำนาจลงนาม 
                        (............................................................) 

                                                           ตำแหน่ง ……………….....……..…………….....…….. (ประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)) 
                                                          วันท่ี …………………......…..…………….....……..  

หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอียดตามคำชีแ้จงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เร่ือง มาตรการกระตุ้นการลงทุน  
               ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2563 

************************************************************************************** 
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สำหรับเจ้าหน้าที่ สกท. 

 การพิจารณา 
พิจารณาแล้วเห็นว่า   บริษัทฯ ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขมาตรการกระตุ้นการลงทุน (Thailand Plus Plus)  

 มีการลงทุนจริงตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 
 มีการลงทุนจริงตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

     จึงเห็นควร 
 ให้ไดร้ับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 35 (1) เป็นระยะเวลา 5 ป ี
 แก้ไขสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 35 (1) จากเดิมเป็น 5 ป ี

และกำหนดเง่ือนไขเฉพาะโครงการเพิ่มเติมตามประกาศ กกท. ที่ 3/2563 ดังนี้ 
“ไม่อนุญาตให้ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร” 

 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เข้าข่าย/ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเตมิ   
 ตามมาตรการพิเศษเพื่อกระตุน้การลงทุนในปีแห่งการลงทุน (TIY) 
 ตามมาตรการเร่งรัดการลงทุน (Thailand Plus) 
 ตามมาตรการ............................................................................................................. 
จึงเห็นควร ยกเลิกเงื่อนไขเฉพาะโครงการตามมาตรการดังกล่าว 

 บริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข 
 อื่นๆ ……………............................................................................................................................................ 

เห็นควรมีมติดังนี้ 
 อนุมัติ ให้บริษัท ……………………………………………...............… ตามบัตรส่งเสรมิเลขท่ี …………………………………ลงวันท่ี………………………………  
      ได้รับ   แก้ไข  สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 35 (1) เป็นดังนี ้ 

- มาตรา 35 (1) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50  
          ของอัตราปกติมีกำหนด 5 ป ีนับจากวันท่ีพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 31  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง 

      โดยกำหนดเง่ือนไขเฉพาะโครงการเพิ่มเติม ดังน้ี 
“ไม่อนุญาตให้ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร” 

      และยกเลิกเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ข้อ ........................  
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี .............................................................................. ซึ่งเป็นวันท่ีอนุมัติโครงการ 
 ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัตไิดต้ามเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าว 
 อื่นๆ …………………......................................................................................................................................................……..........…………… 
      ลงช่ือ …………………….………..... (..........................................) เจ้าหนา้ที่ สกท. 

                                                                      วันท่ี ……………….......…………………….. 
เรียน…………………… 
 เห็นชอบ 
 ………………………………………… 
ลงช่ือ………………………………………… 
     (…………………………………………) 
วันท่ี………………………………………… 

เรียน…………………… 
 เห็นชอบ 
 ………………………………………… 
ลงช่ือ………………………………………… 
     (…………………………………………) 
วันท่ี………………………………………… 

 
 อนุมัติ 
 ลงนามหนังสือแจ้งมติแล้ว 
ลงช่ือ………………………………………… 
     (…………………………………………) 
วันท่ี………………………………………… 
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