คูมือการกรอกคําขอรับการสงเสริมสําหรับกิจการทั่วไป
1. เลขที่คําขอ ผูรับ และวันที่ ในหนาที่ 1 ในกรอบสี่เหลีย่ มมุมขวาดานบน เปนชองสําหรับเจาหนาที่ ผูขอรับ
การสงเสริมไมตองกรอก
2. สําหรับกิจการประเภท……. ใหดวู าผลิตภัณฑ/บริการที่ผูขอจะขอรับการสงเสริม จัดอยูใ นประเภทของกิจการหรือ
บริการใดตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 2/2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่
ใหการสงเสริมการลงทุน โดยใหกรอกประเภทกิจการใหถึงหลักยอยที่สุดเทาที่ประเภทนั้นมี เชน ประเภท 1.5.1
การเลี้ยงปศุสัตว
(ดูรายละเอียดประเภทกิจการไดที่ คูมือขอรับการสงเสริมฉบับปจจุบัน หรือ ที่ Website ของสํานักงาน
http://www.boi.go.th)
3. หัวขอที่ 1 ผูขอรับการสงเสริม
- การขอรับการสงเสริมอาจขอในนามบริษัท/สหกรณ/มูลนิธิ หรือในนามบุคคลก็ได (ในที่นี้จะใชคําวา
บริษัทในการอางถึง)
- การขอรับการสงเสริมในนามบริษัท หมายถึง ไดมีการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทแลว ณ วันที่ยนื่ ขอ
โดยบริษัททีจ่ ัดตั้งแลวจะตองมีหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย
- การขอรับการสงเสริมในนามบุคคล หมายถึง ยังไมไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรืออยูระหวางจัดตั้งบริษัท
ณ วันที่ยื่นขอ (เมื่อไดรับอนุมัติใหการสงเสริมแลวผูขอจะตองจัดตั้งบริษัทใหแลวเสร็จกอนยืน่ ขอออกบัตร
สงเสริมโดยมี หุน ทุนจดทะเบียน และอัตราสวนหุนไทยเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดรบั การสงเสริม)
ขอ 1.1 เปนรายละเอียดของผูขอรับการสงเสริม ใหกรอกขอมูลของผูขอ ดังนี้
- หากเปนการขอรับการสงเสริมในนามบริษัทที่จัดตั้งแลว ชื่อผูขอจะตองเปนผูมีอํานาจกระทําการ
ในนามของบริษัทนั้น ๆ ตามหนังสือบริคณหสนธิฉบับปจจุบันของบริษัท หรือตองเปนผูที่ไดรับ
มอบอํานาจจากผูมีอํานาจของบริษัทเทานั้น (ใหแนบหนังสือมอบอํานาจมาดวย) และใหเลือก
สถานภาพการจัดตั้งบริษัทวา “ไดจัดตั้งขึ้นแลว”
- หากบริษัทยังไมไดจัดตั้ง ใหขอรับการสงเสริมในนามบุคคล และเลือกสถานภาพการจัดตั้ง
บริษัทวา “จะไดจัดตั้งขึ้นภายหลัง “
ขอ 1.2 ชื่อของตัวแทนสําหรับติดตอขอรับการสงเสริม ใหกรอกขอมูลของตัวแทนของบริษัทหรือของผู
ขอ ที่จะเปนผูตดิ ตอขอรับการสงเสริมสําหรับโครงการนี้ โดยตัวแทนจะตองเปนผูที่มีภมู ิลําเนาใน
ประเทศไทยเทานัน้ ซึ่งตัวแทนจะเปนผูมีอํานาจกระทําการเกี่ยวกับการขอรับการสงเสริมไดเสมือน
ผูขอ คือสามารถใหขอมูล รายละเอียดตางๆ ของโครงการได และมีอํานาจในการตัดสินใจ
แกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่จะมีผลผูกพันกับโครงการตอไป
ขอ 1.3 เปนรายละเอียดของบริษัท ใหกรอกขอมูลตามขอนี้ เฉพาะกรณีที่เปนบริษัทที่ไดจดั ตั้งขึ้นแลว
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หมายเหตุ ในการจัดสงเอกสารจากทางสํานักงานถึงผูขอรับการสงเสริม สํานักงานจะสงไปยังที่อยูของบริษัท กรณี
บริษัทไดจดั ตัง้ แลว หากบริษัทยังไมไดจดั ตั้ง สํานักงานจะจัดสงเอกสารไปยังที่อยูข องบุคคลที่เปนผูขอ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงทีอ่ ยูโดยไมแจงใหสํานักงานทราบทําใหติดตอกับผูขอไมได อาจเปนเหตุใหตองคืนคําขอ
4. หัวขอที่ 2 การเงิน
ขอ 2.1 - ใหแยกเงินทุนทีจ่ ะใชในโครงการตามแหลงทีม่ าของเงินทุน
- หากบริษัทนํากําไรสะสมมาลงทุน จะตองมียอดกําไรสะสมตามงบดุลปจจุบันมากเกินกวา
จํานวนเงินที่ระบุวาจะนํามาใช
- ยอดรวมของเงินทุนตามขอนี้จะตองเทากับยอดรวมของการลงทุนทั้งสิ้นในขอ 3.1
ขอ 2.2 - ใหกรอกขอมูลทุนจดทะเบียนที่เปนภาพรวมของทั้งบริษัท
- ใหกรอกเฉพาะกรณีเปนการจัดตั้งบริษัทใหมและในกรณีที่เพิ่มทุนจดทะเบียนเทานั้น
- ในกรณีเปนการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหกรอกขอมูลหลังจากที่ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนแลว
ขอ 2.3 ใหกรอกขอมูลที่มาของเงินกูและสินเชื่อที่จะนํามาใชในโครงการตามขอ 2.2 โดยระบุแหลงที่มาของ
เงินกูแ ละสินเชื่อ
5. หัวขอที่ 3 การลงทุน
ขอ 3.1 ใหกรอกมูลคาการลงทุน ดังนี้
- คากอสราง หมายถึง
1. กรณีกอสรางเอง ไดแก คากอสรางอาคารสํานักงาน โรงงานสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ และรวมถึงการตอเติมหรือปรับปรุงดวย
2. กรณีซื้ออาคารหรือใชอาคารที่มีอยูแลว ใหใชมูลคาตามสัญญาซื้อขายหรือราคาสุทธิตามบัญชี
ของงวดบัญชีกอนยืน่ คําขอรับการสงเสริมแลวแตกรณี
3. กรณีการเชาอาคารหรือโรงงานใหใชคาเชาตามสัญญาการเชา ทั้งนี้จะตองมีระยะเวลาการเชา
มากกวา 3 ป
- คาเครื่องจักร คาติดตั้ง คาทดลองเครื่อง หมายถึง
1. กรณีซื้อเครื่องจักร ไดแก คาเครื่องจักร (ซึ่งรวมถึงแมพิมพ อุปกรณจับยึดชิ้นงาน และระบบ
ขนสงภายในโรงงานดวย) และใหรวมถึงคาติดตั้ง คาทดลองเครื่อง คาวิชาการที่รวมอยูใน
ตนทุนเครื่องจักร เชน คาวิศวกร คาออกแบบ สําหรับกิจการซอฟตแวร กิจการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และกิจการบริการ ใหรวมถึงคาเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมดวย
2. กรณีการเชาซือ้ หรือเชาแบบลิสซิ่งใหใชมูลคาตามสัญญาเชาซื้อหรือเชาแบบลิสซิ่ง
3. กรณีเชาเครื่องจักรใหใชมูลคาตามสัญญาเชา ทั้งนี้ จะตองมีการทําสัญญาเชามากกวา 1 ป
4. กรณีเครื่องจักรที่บริษัทในเครือใหมาโดยไมคิดคาตอบแทนใหระบุมูลคาตามบัญชีของบริษัทที่
ใหเครื่องจักร โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันยืน่ คําขอรับการสงเสริม
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- คาใชจายกอนเปดดําเนินการ หมายถึง คาใชจายในการจัดตั้งบริษัทใหมเทานัน้ ไดแก คาเดินทาง คาทนายความ
คาธรรมเนียม และคาหนังสือบริคณหสนธิ
- มูลคาสินทรัพยอื่น ๆ หมายถึง
1. คาอุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ
2. คาสัมปทาน คาประทานบัตร และสินทรัพยที่เกีย่ วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่จายใหกับรัฐ
- คาวิชาการ หมายถึง คาสิทธิบัตร คาลิขสิทธิ Know-How คาเครื่องหมายการคา และสิทธิการผลิต
- เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินที่เพียงพอสําหรับการใชจายในบริษัท เชน คาวัตถุดิบ คาแรงงาน และ
คาสาธารณูปโภค จนกวาจะไดรับรายไดจากการขายสินคา ซึ่งจะตองสอดคลองกับประมาณการตนทุนและ
กําไรในขอ 8.1
ขอ 3.2 ที่ตั้งโรงงาน ใหระบุจังหวัดที่ตงั้ ของโรงงาน/กิจการ เปนอยางนอย โดยหากตั้งในนิคมใหระบุชื่อ
นิคมอุตสาหกรรมดวย หรือหากอยูเขตอุตสาหกรรมใหระบุวาเปนเขตอุตสาหกรรมของบริษัทใด
6. หัวขอที่ 4 รายละเอียดโครงการ
ขอ 4.1 กําลังการผลิต ใหกรอกขอมูลของผลิตภัณฑที่ขอรับการสงเสริมและกําลังผลิต ดังนี้
1 ชอง 1 ผลิตภัณฑและผลพลอยได ใหกรอกชื่อผลิตภัณฑที่ขอรับการสงเสริม โดยชื่อผลิตภัณฑจะตอง
เปนชื่อที่เขาใจไดทวั่ ไป และจะตองไมเปนชื่อเฉพาะหรือชื่อยี่หอ
2 ชอง 2 กําลังผลิตเต็มที่ตอป ใหคํานวณตามความสามารถในการผลิตเต็มที่ของเครื่องจักรหลัก
ทั้งหมดทีล่ งทุนในโครงการนี้ตามรายละเอียดในขอ 4.4 ตามเวลาทํางานที่ระบุในชองเวลาทํางาน
ไมใชตามแผนการผลิตหรือแผนการจําหนาย
3 ชอง 3 หนวย ใหระบุหนวยของผลิตภัณฑ โดยใหเลือกใชหนวยมาตรฐาน 14 หนวย ไดแก กรัม
กิโลกรัม ชิ้นหรือหนวย คู ชุด เมตร ลูกบาศกเซ็นติเมตร คิวบิกเมตร ตารางเมตร ลิตร กะรัต
ตารางหลา กิโลวัตตชั่วโมง และเมตริกตัน
กรณีที่หนวยผลิตภัณฑระบุเปนชิ้น แตขนาดของชิ้นงานมีความแตกตาง ขอใหระบุเปน
น้ําหนักควบคูกัน เชน ชิน้ สวนพลาสติก 5,000,000 ชิ้น (500 ตัน) เปนตน
4 ชอง 4 เวลาทํางาน เปนเวลาทํางานที่ผูขอคาดวาจะทําการผลิตในกรณีปกติ เปนชัว่ โมงตอวัน และ
วันตอป
หมายเหตุ ขอมูลในขอนี้จะมีผลตอการใชสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากผูข อจะไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล เฉพาะรายไดการขายผลิตภัณฑตาม ชื่อ หนวย และปริมาณที่ไมเกินกําลังผลิต ตามที่ขอรับการ
สงเสริมเทานั้น
ขอ 4.2 แผนการผลิต เปนแผนการผลิตที่ผูขอคาดวาจะผลิตใน 3 ปแรกของการดําเนินการ โดย
- ปริมาณการผลิตในแตละปคิดตามปปฏิทินหรือปรอบบัญชี นับแตวนั ที่จะเริ่มทําการผลิต และตอง
ไมเกินกําลังผลิต เต็มที่ตอป ในขอ 4.1
- หากปริมาณการผลิตในปที่ 3 ยังไมถึงรอยละ 50 ของกําลังผลิตเต็มที่ในขอ 4.1 จะตองแนบแผน
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การผลิตในปถัดไปอีก 3 ปจนถึงปที่ 6
ขอ 4.3 กรรมวิธีการผลิต
- ใหระบุกรรมวิธีการผลิตของโครงการในรูปแบบ Flow Chart โดยอธิบาย กระบวนการผลิต
แตละขั้นตอนใหชดั เจนและเขาใจไดงาย และระบุเครื่องจักรหลักของแตละขั้นตอนการผลิตดวย
- หากในขั้นตอนการผลิตใดมีการนําไปวาจางผูอื่นผลิต ใหระบุวานําไปวาจางผูอื่นไวในขัน้ ตอนนัน้ ๆ
- หากในขั้นตอนใด มีการนําเครื่องจักรจากโครงการเดิมมาใช ใหระบุไวในขั้นตอนนั้น ๆ ดวย
- หากมีการผลิตผลิตภัณฑบางรุน บางแบบ หรือบางชนิด ไมจําเปนตองผานขั้นตอนการผลิต
บางขั้นตอน ใหระบุไวในขัน้ ตอนนัน้ ๆ ดวยวา “เฉพาะบางสวนหรือบางชิ้นสวน”
- หากผูขอมีเอกสารที่แสดงกรรมวิธีการผลิตในรูปแบบอื่น แตมีรายละเอียดครบถวนตามหัวขอ
ขางตน ผูขอสามารถใชเอกสารดังกลาวแนบแทนได
ตัวอยาง กรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
ขั้นตอนการผลิต
ปมขึ้นรูป
วาจางผูอื่นชุบเคลือบผิว
ลางน้ํามัน
(ใชเครื่องจักรในโครงการเดิม)

พนสี (บางชิ้น)

เครื่องจักร
Press Machine
-

Washing Machine

Paint Booth

ขอ 4.4 เครื่องจักรหลัก เปนเครื่องจักรที่จะใชในโครงการที่ขอรับการสงเสริม
- หากเปนเครือ่ งจักรที่มาจากการเชา ใหระบุในวา “เชา” ในรายการเครื่องจักรนั้น ๆ ดวย
- หากเปนเครือ่ งจักรที่มีอายุเกินกวา 10 ป จะตองกรอกแบบคําขอใชเครื่องจักรใชแลวในโครงการ
ดวย (Download แบบฟอรมไดที่ Website ของสํานักงาน http://www.boi.go.th)
- กรณีทใี่ ชเครื่องจักรใชแลวจากในประเทศไทย จะไมอยูในขายใหการสงเสริมได
- กรณีทนี่ ําเครื่องจักรจากโครงการเดิมมาใชรวมในโครงการที่ขอรับการสงเสริม ใหแนบรายละเอียด
ของเครื่องจักรดังกลาว โดยใหระบุราคาทุน กําลังผลิตเต็มที่ กําลังผลิตที่ใชอยูในปจจุบัน
และกําลังผลิตที่จะใชในโครงการที่ขอรับการสงเสริม
- ปที่ผลิตเครื่องจักร หมายถึง ปที่ผลิต/ประกอบเครื่องจักรนั้นเปนครั้งแรก ไมใชปทมี่ ีการ
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Rebuild, Overhaul หรือ Recondition
- สําหรับโครงการที่มีเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมากกวา 500 ลานบาท หากไม
สามารถนําเขาเครื่องจักรไดครบถวนภายในระยะเวลา 30 เดือนนับแตวันที่ออกบัตรสงเสริมให
ระบุวาจะนําเขาเครื่องจักรไดครบภายในเมื่อใด พรอมแนบแผนการนําเขาเครื่องจักรเพื่อประกอบ
การพิจารณากําหนดเวลานําเขาเครื่องจักรใหเหมาะสม เนื่องจากจะไมอนุมตั ิใหขยายเวลานําเขา
เครื่องจักรไดอีก
หมายเหตุ กําลังการผลิต และกรรมวิธกี ารผลิตเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดจํานวนและรายการเครื่องจักร ปริมาณ
และรายการวัตถุดิบที่จะไดรับอนุมัติใหใชสิทธิและประโยชนดานภาษีตอไป ดังนัน้ จะตองระบุรายการเครื่องจักรและ
วัตถุดิบใหครบถวนสอดคลองกับขั้นตอนการผลิต
ขอ 4.5 รายละเอียดของผลิตภัณฑ ใหอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑที่ขอรับการสงเสริม เชน การใช
งาน คุณสมบัติ และขนาด เปนตน พรอมระบุพิกดั อัตราภาษีศุลกากรของแตละผลิตภัณฑอยางนอย
6 หลัก ทั้งนี้ อาจแนบรูปถาย Catalog หรือนําตัวอยางผลิตภัณฑจริงมาในวันชีแ้ จงโครงการดวย
ขอ 4.6 แผนปองกันปญหาสิง่ แวดลอม
- ใหกรอกขอมูลมลพิษที่เกิดจากการผลิตผลิตภัณฑที่ขอรับการสงเสริม รวมถึง ปริมาณ และวิธีการ
บําบัดมลพิษนั้น ๆ ตามรายละเอียดในแบบฟอรมคําขอ
- ใหกาเครื่องหมายที่ชองสีเ่ หลี่ยมชองบน กรณีที่เปนโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผล
กระทบสิ่งแวดลอม (EIA) (ตรวจสอบกิจการหรือผลิตภัณฑที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดที่ (Website: http:www.onep.go.th)
- ใหกาเครื่องหมายที่ชองสี่เหลี่ยมชองลาง หากกิจการเดิมของบริษัทไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
ISO 14000 แลว (ใหแนบสําเนาใบรับรองมาตรฐาน ISO 14000 ดวย)
- กิจการตามหมายเหตุในขอ 4.6 นี้ ตองแนบแบบประกอบการพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เบื้องตน (F PA PP 15) (Download แบบฟอรมที่ Website ของสํานักงาน http://www.boi.go.th)
ยกเวนโครงการที่ตั้งอยูใ นนิคม หรือเขตอุตสาหกรรม โครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือโครงการขยาย ทีก่ จิ การเดิมไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14000 แลว)
ขอ 4.7 ผลการดําเนินการที่ผา นมาของผูข อ
- ใหกรอกขอมูลผลการดําเนินการของผูขอยอนหลัง 3 ป กรณีที่ผูขอมีการดําเนินกิจการอยูแ ลว ไม
วาจะเปนกิจการที่ไดรับสงเสริมหรือไมไดรับสงเสริมก็ตาม
- ในชองกําลังผลิตเต็มที่ หากเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการสงเสริมใหกรอกกําลังผลิตตามบัตรสงเสริม
หากเปนผลิตภัณฑทไี่ มไดรบั การสงเสริม ใหกรอกกําลังผลิตเต็มที่ของเครื่องจักรที่ใชในการผลิต
ผลิตภัณฑนนั้ ๆ
- ในชองปริมาณการผลิตจริงใหกรอกยอดที่ผลิตไดในปนั้น ๆ โดยแยกปริมาณการขาย และมูลคา
ที่ขายในแตละป ลงในชองยอดขายในประเทศและยอดขายสงออก
ขอ 4.8 สถิติการจางงานและกําไรสุทธิ 3 ปยอนหลัง ใหกรอกขอมูลรวมของทั้งบริษัท
01/06/48

หนาที่ 5/8

7. หัวขอที่ 5 วัตถุดิบและวัสดุจําเปน
- ใหระบุชื่อวัตถุดิบและวัสดุจําเปนทีจ่ ะใชในโครงการที่ขอรับการสงเสริม โดยใชชอื่ ทั่วไป ไมใชชื่อยอ
ชื่อเฉพาะ หรือชื่อทางการคา และรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนนั้น ๆ จะตองสอดคลองกับกรรมวิธีการ
ผลิตในขอ 4.3
8. หัวขอที่ 6 การจางงาน ใหระบุจํานวนการจางงานในปที่ผูขอเปดดําเนินการเต็มโครงการ หรือเปนจํานวนที่จะ
จางงานเพิ่มเติมสําหรับโครงการนี้เทานัน้ ไมรวมโครงการที่มีอยูเดิม (ถามี)
9. หัวขอที่ 7 ตลาด
ขอ 7.1 แผนการจําหนาย - ใหระบุสัดสวนการจําหนายเปนรอยละ โดยระบุเพียงประมาณการ ทั้งการ
จําหนายในประเทศ และตางประเทศ (สัดสวนทั้ง 2 สวนรวมกันเทากับ 100 %)
- หากมีการจําหนายใหลูกคาในประเทศ แลวลูกคานําไปสงออก หรือนําไปผลิต
ตอเปนสินคาชนิดอื่นเพื่อสงออกจัดเปนการสงออกทางออม ใหกาเครื่องหมาย
ลงในชองหนาขอความ “สงออกทางออม” ดวย
ขอ 7.2 ลูกคาหลัก ใหระบุชื่อและประเทศของลูกคาหลักของโครงการ หากยังไมสามารถระบุชื่อได ใหระบุ
ประเภทของลูกคาแทน เชน Convenient Store, Exporter, Importer หรือกลุมอุตสาหกรรมอาหาร
เปนตน
10. หัวขอที่ 8 ตนทุนและกําไร
ขอ 8.1 ประมาณการตนทุนและกําไร ใหกรอกขอมูลตนทุนและกําไรในการผลิตผลิตภัณฑทขี่ อรับการ
สงเสริม โดยใหใชตัวเลขประมาณการ ดังนี้
- ชองรายได เปนรายไดจากการขายผลิตภัณฑทขี่ อรับการสงเสริม รายไดในแตละปจะตองสอดคลอง
กับปริมาณการผลิตในขอ 4.2
- คาวัตถุดบิ จะตองเทากับมูลคาวัตถุดิบรวมในแตละป ในขอ 5
- คาแรงงาน ใหหมายความรวมถึง เงินเดือนและคาจาง ของบุคลากรทั้งหมดในขอ 6 รวมถึงเงินเดือน
ของผูบริหารดวย (เงินเดือนของผูบริหารใหแยกออกมาจากคาใชจายในการขายและการบริหาร) กรณี
มีคาโบนัส สวัสดิการลวงเวลา ฯลฯ ใหนําไปรวมในชองคาใชจายอืน่ ๆ
- คาบริการสาธารณูปโภค หมายถึง คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท
- คาเสื่อมราคา ใหคํานวณอัตราตามประมวลรัษฎากร
- คาใชจายในการขายและบริหาร ใหเปนไปตามหลักการบัญชี ยกเวนเงินเดือนของผูบริหาร
- คาวิชาการและคาสิทธิอื่น ๆ หมายถึง คาสิทธิบัตร คาลิขสิทธิ์ Know-how คาเครื่องหมายการคา
และสิทธิการผลิต ที่ผูขอตองจายในแตละป
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ขอ 8.2 ราคาจากโรงงานและกําไรตอหนวยของผลิตภัณฑที่จะผลิต
- ใหคํานวณตนทุน กําไร ราคาจากโรงงานจากการผลิตในปที่ 3
- ใหกรอกชื่อของผลิตภัณฑที่ขอรับการสงเสริมลงในแตละชองในแถว “ผลิตภัณฑ” หากมีผลิตภัณฑ
หลายชนิดใหกรอกรายละเอียดของแตละผลิตภัณฑ หากที่วางไมพอ ใหกรอกเปนเอกสารแนบ
- ใหกรอกหนวยนับของผลิตภัณฑนนั้ ๆ ในชอง “บาท/……………” เชน บาท/ชิ้น เปนตน
11. หัวขอที่ 9 กรณีขอรับสิทธิและประโยชนเพิ่มเติมตามนโยบายพิเศษตาง ๆ หากผูขอตองการขอรับ
สิทธิและประโยชนเพิ่มเติมตามนโยบายทีร่ ะบุในขอนี้ ไดแก นโยบายสงเสริม STI, HDD และ SMEs
ซึ่งจะไดสิทธิและประโยชนเพิ่มเติมจากเกณฑปกติ ใหผูขอเลือกกาเครื่องหมายลงในชองสี่เหลี่ยมหนา
นโยบายที่ตองการ พรอมทั้งกรอกขอมูลเพิม่ เติมตามแบบฟอรมขอรับสิทธิและประโยชนของ
นโยบายนั้น ๆ แนบพรอมกับคําขอรับการสงเสริมดวย โดยผูขอสามารถดูรายละเอียดนโยบาย
ดังกลาวได ดังนี้
- นโยบายสงเสริม STI ใหดปู ระกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 6/2547
- นโยบายสงเสริม HDD ใหดูประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 5/2547
- นโยบาย สงเสริม SMEs ใหดูประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 6/2546
(ที่ Website ของสํานักงาน http://www.boi.go.th)
11. หัวขอที่ 10 วันที่ประสงคจะมาชี้แจงโครงการ
- ใหกรอกเวลาที่ผูขอประสงคจะมาชี้แจงโครงการกับสํานักงานในชอง “ชี้แจงรายละเอียดโครงการ” โดยระบุ
วันที่และเวลา ตามแบบฟอรม โดยกรอกขอมูลทั้ง 3 ชอง เพื่อใหเปนตัวเลือกแกเจาหนาที่
- สวนการชี้แจงรายละเอียดดานสิง่ แวดลอม ใหกรอกเฉพาะโครงการที่ตองกรอกแบบขอมูลประกอบการ
พิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน (F PA PP 15) ตามหมายเหตุทายขอ 4.6 เทานัน้ โดยกรอกทัง้
3 ชองเชนกัน
12. ผูขอและผูแทนในการขอรับการสงเสริมตามโครงการ ใหลงชื่อทัง้ 2 คน โดยผูข อตองเปนบุคคลคนเดียวกับ
ที่ระบุไวในขอ 1.1 และผูแทนตองเปนบุคคลคนเดียวกับที่ระบุไวในขอ 1.2

ทั้งนี้ ผูขอรับสงเสริมจะตองตรวจสอบขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาให
ครบถวน ตามรายการเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณาคําขอรับการสงเสริม
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- Îµ °¦·µ¦ (F PA PP 03) ·µ¦¦³Á£ 1.8, 1.17, 1.18, 1.19, 1.24, 1.27, 1.29, 7.1.3 - 7.1.8, 7.2 ´Ê®¤, 7.3 ´Ê®¤, 7.4 ´Ê®¤,
7.5 ´Ê®¤, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 ´Ê®¤, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 Â¨³ 7.22
- Îµ °°¢rÂª¦r (F PA PP 04) ·µ¦¦³Á£ 5.8 Â¨³ 5.9

