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ขอ้ควรร ู.้.. BOI

•ทุกอย่างต้องย่ืนขอการใช้สิทธ์ิฯ

•ตามระยะเวลาและแบบที่ก าหนดเง่ือนไข

•เสมือนสัญญาที่ระบุทั้ ง สิท ธ์ิที่ ไ ด้    
และเง่ือนไขทีต้่องปฏิบัติ

บัตรส่งเสริม



กองบริหารการลงทุน 1  BIO AND MEDICAL INDUSTRIES
(เกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ และการแพทย์)  

กองบริหารการลงทุน 2   ADVANCED MANUFACTURING INDUSTRIES
(อุตสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีั้นสูง)

กองบริหารการลงทุน 3 BASIC AND SUPPORTING INDUSTRIES
(อุตสาหกรรมพืน้ฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน)

กองบริหารการลงทุน 4 HIGH VALUE SERVICES
(บริการทีม่ีมูลค่าเพิม่สูง)

กองบริหารการลงทุน 5 CREATIVE AND DIGITAL INDUSTRIES
(กจิการสร้างสรรค์ และดจิิทลั)
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ลกัษณะของสิทธิประโยชน์ 

ไม่มี

ก ำหนดเวลำสิน้สุด

NONTAX
- ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

“ ขยายไม่ได้ ” 

- อากรขาเข้าเคร่ืองจกัร 
“ ขยายได้  แต่มี
ระยะเวลาส้ินสุด”

- อากรขาเข้าวตัถุดบิ 

“ ขยายได้ตลอด”

TAX
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สาระส าคญัของบตัรส่งเสริม

บัตร
ส่งเสริม

สิทธิ
ประโยชน์

TAX
NON-
TAX

เงื่อนไข

ทั่วไป
เฉพำะ
โครงกำร
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แบบที่ 1
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แบบที่ 2
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แบบที่ 3
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1.1 ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองจักรเก่า เคร่ืองจักรที่ได้รับยกเว้นหรือ ลดหย่อน
อากรขาเข้าจะต้องเป็นเคร่ืองจักรที่ผลติตั้งแต่ปี พ.ศ…….. จะต้องให้สถาบันที่เช่ือถือ
ได้รับรองประสิทธิภาพ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
1.2 เคร่ืองจักรซ่ึงได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าน้ัน จะต้องน าเข้ามาภายใน 
30 เดือน นับแต่วนัที่ออกบัตรส่งเสริม 
1.3 จะต้องย่ืนขออนุมัติบัญชีรายการเคร่ืองจักรก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น
หรือลดหย่อนอากรขาเข้าเคร่ืองจักร ตามแบบและวธีิการที่ส านักงานก าหนด
1.4 ในกรณีที่มีการน าเคร่ืองจักรเข้ามาแล้วก่อนวนัอนุมัติให้การส่งเสริม จะต้องย่ืนขอ
อนุมัติขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรดงักล่าว โดยส านักงานจะอนุมัติให้ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ ตั้งแต่วนัที่ย่ืนค าขอรับการส่งเสริม

1. เคร่ืองจักรทีใ่ช้ในกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม จะต้องเป็นเคร่ืองจักรใหม่ 
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วนัท่ีออกบตัร

วนัท่ีอนุมติั
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• การน าเข้าช่างฝีมือต่างชาติ ( ม.25, ม.26 )
• การถือครองกรรมสิทธิที่ดิน ( ม.27 )
• การส่งเงินตราออกนอกประเทศ ( ม.37 )

1.สิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกีย่วกบัภาษีอากร
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สิทธิและประโยชน์ทีร่ะบุในบัตรส่งเสริม



1. การยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล ( ม.31 )
2. เงนิปันผล ( ม. 34 )
3. การลดหย่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล ( ม.35 (1) )
4. การหักค่าใช้จ่ายเป็น 2 เท่า ( ม .35(2) )
5. การหักค่าเส่ือมเพิม่ขึน้ร้อยละ 25 ( ม .35(3) )

2.สิทธิและประโยชน์ที่เกีย่วกบัภาษีอากร(สรรพากร)

สิทธิและประโยชน์ทีร่ะบุในบัตรส่งเสริม



1. การยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร ( ม.28 )
2. การลดหย่อนอากรขาเข้าเคร่ืองจักร ( ม.29 )
3. การยกเว้นอากรขาเข้าวตัถุดบิฯ ( ม.36(1),(2) )
4. การลดหย่อนอากรขาเข้าวตัถุดบิฯ ( ม.30 )

3.สิทธิและประโยชน์ที่เกีย่วกบัภาษีอากร(ศุลกากร)
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สิทธิและประโยชน์ทีร่ะบุในบัตรส่งเสริม



เง่ือนไขทีร่ะบุใน
บัตรส่งเสริม



เง่ือนไขการจดัท าบัญชีตามบัตรส่งเสริม  

กรณไีด้รับสิทธิตามมาตรา 31
“ จะต้องจัดท าบญัชีรายรับ – รายจ่ายส าหรับกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม
แยกต่างหากจากกจิการส่วนอ่ืนไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่กต็าม  
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิทีไ่ด้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคล ”



เง่ือนไขส าหรับโครงการทีไ่ด้รับสิทธิ ม.31
(อนุมัตติามนโยบาย 1/43 ข้อ 1.1)

“ จะต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคลและ
รายงานผลการด าเนินงานทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตให้
ส านักงานเห็นชอบภายใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ”



เง่ือนไขเกีย่วกบัวงเงนิภาษเีงนิได้นิตบุิคคล

“ ภาษเีงนิได้นิติบุคคลทีไ่ด้รับยกเว้นตามมาตรา 31วรรคหน่ึงและวรรคสามมี
มูลค่าไม่เกนิ ............... บาท ทั้งนีจ้ะปรับเปลีย่นตามจ านวนเงนิลงทุนโดยไม่
รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีนทีแ่ท้จริงในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการที่
ได้รับการส่งเสริม ”



เง่ือนไข( ตามนโยบาย 1/43 ข้อ 1.2)

“ จะต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9000 หรือ 14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนทีเ่ทยีบเท่า ภายใน 2 
ปี นับแต่วนัทีเ่ปิดด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว  จะถูกเพกิถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงนิได้นิติบุคคลเป็นเวลา 1 ปี ”
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การน าเข้าเคร่ืองจักร
- 30  เดือนนับแต่วนัออกบัตรส่งเสริม
- ขยายเวลาให้จากระยะเวลาที่ก าหนดเดมิอกีคร้ังละไม่เกนิ 1 ปี
รวมแล้วไม่เกนิ 3 คร้ัง

- ขยายเวลาย้อนหลงัจะอนุมัตใิห้ตั้งแต่วนัที่ย่ืนค าขอรับการส่งเสริม
ข้อยกเว้น
โครงการตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึน้ไปและโครงการหรือประเภทกจิการ
ทีค่ณะกรรมการก าหนดระยะเวลาเป็นกรณพีเิศษ

30

การก าหนดเวลาการน าเข้าเคร่ืองจักรและการเปิดด าเนินการ

ตามประกาศที่ ป. 1/2548



การเปิดด าเนินการ
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- จะต้องเปิดด าเนินการครบตามโครงการภายใน 36 เดือนนับแต่วนัออกบัตรฯ
- สามารถขอขยายระยะเวลาเปิดด าเนินการได้ดงันี้

- กรณีขยายเปิดฯพร้อมกบัขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร
ขยายได้ 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 1 ปี

- กรณีขยายเวลาเปิดด าเนินการอย่างเดยีวไม่ขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร
ขยายได้ 1 คร้ัง ไม่เกนิ 1 ปี



ย่ืนค า
ขอ

แจ้งมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ ส้ินสุดระยะเวลา
น าเข้า คจ.

ขอเปิด
ด าเนินการ

ขอยกเลกิบตัร
ส่งเสริมEIA

ISO

Time Line :

รายงานการเร่ิมงาน
6 เดือน -1 ปี – 2 ปี  

ตส.310

การเปิดด าเนินการ



สิทธิ
ประโยชน์

เร่ิมต้น ส้ินสุด ขยายคร้ังที่ 1 ขยายคร้ังที่ 2 ขยายคร้ังที่ 3

ช่างฝีมือ ตามทีอ่นุมตัิ

วตัถุดบิ วนัที่น าเข้า

เคร่ีองจักร วนัที่ออกบัตร + 30 ด. 1ปี 1 ปี 1 ปี

ยกเว้นภาษี
เงนิได้ฯ

วนัที่มีรายได้
คร้ังแรก

ตามบัตร - - -

ลดหย่อนภาษี
เงนิได้

วันที่สิน้สุด
สทิธ์ิ ม.31

+ 5 ปี - - -

หักค่าใช้จ่าย
เพิม่ (ม.35)

วันที่มีรำยได้
ครัง้แรก

+ 10 ปี - - -

สรุปลกัษณะการเร่ิมต้นของสิทธ์ิฯ



ตารางเวลาการรายงานตามเง่ือนไข

บัตร EIA
(ถ้ามี)

รายงาน 
6 ด.

รายงาน 
1 ปี

รายงาน 
2 ปี

ครบเปิด เง่ือนไข
ISO

xxx(2)/2553
22 ธ.ค. 53

22
ธ.ค. 54

22
มิ.ย. 54

22
ธ.ค. 54

22
ธ.ค. 55

22
ธ.ค. 56

22
ธ.ค. 58

“ กรณไีม่ขยายเวลาเปิดด าเนินการ ”



การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม (1)
ก่อสร้างโรงงาน/ทีด่นิ ส านักฯ 1-4

- แจง้การเร่ิมงาน 6 เดือน,1 ปี, 2ปี
ส านักฯ 1-4, IC
- อนุมติบญัชี เคร่ืองจกัร
- ออกหนงัสือสั่งปล่อย

ขอใช้สิทธิการน าเข้า
เคร่ืองจักร

เร่ิมการผลติ/น าเข้าวัตถุดบิ ส านักฯ 1-4, IC
- อนุมติัสตอ็ก/สูตร
- ออกหนงัสือสั่งปล่อย
ส านักฯ 1-4, ศูนย์ภูมภิาคการขอเปิดด าเนินการ
- ภายใน 36 เดือน หลงัจากรับบตัร



การด าเนินการภายหลงัได้รับการส่งเสริม (2)

รายงานผลการด าเนินการ ส านักฯ 1-4, ศูนย์ภูมิภาค
-รายงาน ตส310 ภายใน 31 ก.ค.ของทุกปี

เง่ือนไข ISO ส านักฯ 1-4, ศูนย์ภูมิภาค
-ภายใน 2 ปี นบัจากวนัเปิดด าเนินการ

ยกเลกิโครงการ ส านักฯ 1-4, ศูนย์ภูมิภาค
-ตรวจสอบการใชสิ้ทธิท่ีผา่นมา
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การแก้ไขโครงการ



การแก้ไขโครงการ (1)



การแก้ไขโครงการ (2)



การแก้ไขโครงการ (3)



การแก้ไขโครงการ (4)



การขอเปิดด าเนินการ



เง่ือนไข

“ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมทีจ่ะเปิดด าเนินการได้
ภายในก าหนดเวลาไม่เกนิ 36 เดือนนับแต่วนัออกบัตรส่งเสริม 
โดยจะต้องขอเปิดด าเนินการตามแบบทีส่ านักงานก าหนด ”
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วตัถุประสงค์ของการเปิดด าเนินการ
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 เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและลดภาระการตรวจสอบ
จึงก าหนดให้มีการตรวจสอบการเปิดด าเนินการเพยีงคร้ังเดียว
 เพ่ือให้มีการตรวจสอบที่ชัดเจนส าหรับโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ
ตั้งแต่ 1 ธ.ค.44 ทีก่ าหนดมูลค่าภาษีเงินได้สูงสุดทีจ่ะได้รับ
ยกเว้นและจะมีการปรับเปลีย่นจ านวนเงินลงทุนฯทีแ่ท้จริงใน 
วนัเปิดด าเนินการ



แนวทางปฏิบติังานการเปิดด าเนินการ(1)
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1. การเปิดด าเนินการมีก าหนดวนัทีแ่น่นอนวันเดียว
โดยถือเอาวนัทีค่รบก าหนดเง่ือนไขหรือวันที่โครงการแจ้ง
ความประสงค์ว่าจะขอเปิดด าเนินการซ่ึงจะต้องมีสาระส าคญั
ครบตามค าจ ากดัความของการเปิดด าเนินการ แต่ต้องไม่เกนิ
วนัครบก าหนดตามเง่ือนไข



แนวทางปฏิบติังานการเปิดด าเนินการ(2)

48

2.  การเปิดด าเนินการหมายถึงโครงการทีมี่การลงทุน
อย่างน้อยตามเกณฑ์ขั้นต ่าเพ่ือผลติผลติภัณฑ์หรือให้บริการ
ตามทีไ่ด้รับการส่งเสริม  โดยมีกรรมวิธีการผลติหรือ
ขั้นตอนการให้บริการ  สถานประกอบการ  และสาระส าคญั
เป็นไปตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัตใิห้การส่งเสริม



ขั้นตอนการยืน่เรื่องขอเปิดด าเนินการ

ผูไ้ดร้บัการสง่เสริม

ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน

พจิารณาและตรวจสอบเง่ือนไขในสาระส าคญั
กรณีมีเง่ือนไข CAP วงเงนิให้พสูิจน์มูลค่าเงนิลงทุนฯ

ตาม ป. 1 / 2545

ออกใบอนุญาตพร้อมปรับเปลีย่น
มูลค่าการยกเว้นภาษี ม.31

ย่ืนแบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ

ช้ีแจงCAP ก่อนเปิด
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สาระส าคญัของการเปิดด าเนินการ

1. สภาพเคร่ืองจักร
2. ทุนจดทะเบียนและการช าระมูลค่าหุ้น
3. สัดส่วนการถือหุ้น
4. ชนิดผลติภัณฑ์หรือบริการและก าลงัผลติ
5. กรรมวธีิการผลติหรือบริการ
6. ขนาดการลงทุน
7. ทีต่ั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ
8. เง่ือนไขอ่ืนๆ ทีก่ าหนดในบัตรส่งเสริม เช่น การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ด้านส่ิงแวดล้อม เป็นต้น
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เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน
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1.  เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวยีน ทีใ่ช้ส าหรับการก าหนดจ านวน
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลทีจ่ะได้รับการยกเว้นตามสัดส่วนที่คณะกรรมการก าหนด  
ได้แก่

1.1 ค่าก่อสร้าง ให้หมายความถึงรายการ ดงันี้
1.1.1  กรณีก่อสร้างเอง ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน โรงงาน

สาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
และรวมถึงการต่อเติมหรือปรับปรุงด้วย
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การก าหนดความหมายรายการเงินลงทุน
ตามประกาศที่ ป. 1/ 2545



1.1.2 กรณซ้ืีออาคารหรือใช้อาคารทีมี่อยู่แล้ว

ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาซ้ือขายหรือราคาสุทธิตามบัญชี

ของงวดบัญชีก่อนย่ืนค าขอรับการส่งเสริมแล้วแต่กรณี

1.1.3 กรณีการเช่าอาคารหรือโรงงาน

ให้ใช้ราคาเช่าตามสัญญาการเช่า 

ทั้งนีจ้ะต้องมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 3 ปี 
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1.2  ค่าเคร่ืองจักร ค่าติดตั้ง ค่าทดลองเคร่ือง

ให้หมายความถงึรายการ ดงันี้

1.2.1  กรณซ้ืีอเคร่ืองจักร ได้แก่ ค่าเคร่ืองจักร

และให้รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าทดลองเคร่ือง ค่าวชิาการ  

ทีร่วมอยู่ในต้นทุนเคร่ืองจักร เช่น ค่าวศิวกร ค่าออกแบบ

“ ส าหรับกจิการซอฟต์แวร์ และกจิการพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

ให้รวมถึงค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และโปรแกรมด้วย”
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1.2.2  กรณีการเช่าซ้ือ หรือเช่าแบบลสิซ่ิง
ให้ ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือหรือเช่าแบบลสิซ่ิง

1.2.3  กรณีเช่าเคร่ืองจักร
ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่า
ทั้งนีจ้ะต้องมีการท าสัญญาเช่ามากกว่า  1 ปี 
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1.2.4    กรณีเคร่ืองจักรทีบ่ริษัทในเครือให้มา
โดยไม่คดิค่าตอบแทน และระบุในค าขอรับการส่งเสริม
ให้ใช้มูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ให้เคร่ืองจักร
โดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัย่ืนค าขอรับการส่งเสริม

1.2.5 กรณีจ านองเคร่ืองจักร 
ให้ใช้ราคาทุนตามบัญชี

ทั้งนี ้การขอรับการส่งเสริมเพ่ือโยกย้ายสถานประกอบการ 
ไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองจักรมารวมค านวณด้วย
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1.3  ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ ให้หมายความถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทใหม่ 
ได้แก่ ค่าเดนิทาง ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม และค่าหนังสือบริคณห์สนธิ

1.4  มูลค่าสินทรัพย์อ่ืนๆ ให้หมายความถึงรายการ ดงันี้
1.4.1  ค่าอุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ
เฉพาะกรณีขอรับการส่งเสริมในนามบริษทัทีจ่ัดตั้งขึ้นใหม่
และขอรับการส่งเสริมเพือ่โยกย้ายสถานประกอบการ เท่าน้ัน
1.4.2  ค่าสัมปทาน ค่าประทานบัตร และสินทรัพย์
เกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาตทิีจ่่ายให้กบัรัฐ
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การเพกิถอนโครงการ

 ปฏิบัติผิดเง่ือนไข อาจถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์ และต้องช าระภาษี
ที่ได้รับยกเว้นคืน

• อากรขาเข้าเคร่ืองจักรวัตถุดิบ วัสดุจ าเป็น ตามสภาพ ณ วัน
น าเข้า พร้อมเงินเพิม่และเบีย้ปรับ

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมเงินเพิม่และเบีย้ปรับ

ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในบัตรส่งเสริม



การยกเลกิโครงการ

 กรณปีฏิบัตเิง่ือนไขถูกต้องทั้งหมด (เปิดด าเนินการแล้ว)

 ยงัไม่อนุมัติให้ตัดบัญชีเคร่ืองจักร : 

ต้องช าระภาษีเคร่ืองจักร  ตามสภาพ ณ วนัทีอ่นุมัติให้ยกเลกิ/
วนัทีข่อจ าหน่าย   
และช าระภาษีอากรวตัถุดิบ วสัดุจ าเป็นทีเ่หลืออยู่ตามสภาพ 
ณ วนัน าเข้า 
 อนุมัติให้ตัดบัญชีเคร่ืองจักรแล้ว :
สามารถอนุมัติให้ยกเลกิได้โดยไม่มีภาระภาษีอากร



ข้อควรรู้เกีย่วกบั BOI

1
• กำรใช้สิทธ์ิไม่สำมำรถเกดิขึน้โดยอัตโนมัติ

2
• ต้องปฏบิัตติำมเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม

3
• สิทธ์ิที่ได้ส ำหรับโครงกำร BOI เท่ำนัน้

4
• บัตรส่งเสริมบำงข้อสำมำรถแก้ไขได้



www.boi.go.th
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