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หมวด 7  กจิกำรบริกำร และสำธำรณูปโภค

หมวด 1  เกษตรกรรมและผลติผลจำกกำรเกษตร

หมวด 3  อุตสำหกรรมเบำ

หมวด 4  ผลติภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

หมวด 5  อุตสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส์

หมวด 6  เคมีภัณฑ์ พลำสติกและกระดำษ

หมวด 2  แร่ เซรำมิกส์ และโลหะขั้นมูลฐำน

ประเภทกิจการที่ใหก้ารสง่เสริม

หมวด 8  กำรพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรม                            



กองบริหำรกำรลงทุน 1  BIO AND MEDICAL INDUSTRIES
(เกษตร เทคโนโลยชีีวภำพ และกำรแพทย์)  

กองบริหำรกำรลงทุน 2   ADVANCED MANUFACTURING INDUSTRIES
(อุตสำหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีั้นสูง)

กองบริหำรกำรลงทุน 3 BASIC AND SUPPORTING INDUSTRIES
(อุตสำหกรรมพืน้ฐำนและอุตสำหกรรมสนับสนุน)

กองบริหำรกำรลงทุน 4 HIGH VALUE SERVICES
(บริกำรทีม่ีมูลค่ำเพิม่สูง)

กองบริหำรกำรลงทุน 5 CREATIVE AND DIGITAL INDUSTRIES
(กจิกำรสร้ำงสรรค์ และดจิิทลั)

หนว่ยงานภายใน BOI ที่เกี่ยวขอ้ง



สิทธิประโยชนแ์ละหนา้ที่ของผูไ้ดร้บัการสง่เสริม

4

ทุกอย่างต้องย่ืนขอการใช้สิทธ์ิฯ

ตามระยะเวลาและแบบทีก่ าหนดเง่ือนไข

เสมือนสัญญาทีร่ะบุทั้งสิทธ์ิที่ได้    และ
เง่ือนไขทีต้่องปฏิบัติ

บัตรส่งเสริม



สิทธิประโยชนแ์ละหนา้ที่ของผูไ้ดร้บัการสง่เสริม

5

ไม่มี

ก ำหนดเวลำสิน้สุด

NONTAX

- ภำษเีงนิได้นิตบุิคคล 

“ ขยำยไม่ได้ ” 

- อำกรขำเข้ำเคร่ืองจักร 
“ ขยำยได้  แต่มี
ระยะเวลำส้ินสุด”

- อำกรขำเข้ำวตัถุดบิ 

“ ขยำยได้ตลอด”

TAX



สิทธิประโยชนแ์ละหนา้ที่ของผูไ้ดร้บัการสง่เสริม

6

สาระส าคญัของบตัรส่งเสริม

บัตร
ส่งเสริม

สิทธิ
ประโยชน์

TAX
NON-
TAX

เงื่อนไข

ทั่วไป
เฉพำะ
โครงกำร



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม



ตวัอย่างบตัรสง่เสริม

วนัที่ออกบัตร



รำยงำนควำมคืบหน้ำปีละ 2 คร้ัง
และรำยงำนประจ ำปี (ตส. 310) รำยงำนผ่ำนระบบของส ำนักงำน

- ใชผ้า่นระบบ e-Monitoring

รำยงำนผ่ำนระบบของส ำนักงำน, IC
- ใชผ้า่นระบบ eMT

ขอใช้สิทธิด้ำนเคร่ืองจักร

ขอใช้สิทธิด้ำนวตัถุดบิ รำยงำนผ่ำนระบบของส ำนักงำน, IC
- ใชผ้า่นระบบ RMTS 2011

รำยงำนผ่ำนระบบของส ำนักงำนขอใช้สิทธิด้ำนช่ำงฝีมือ
- ใชผ้า่นระบบ Single Window ของ BOI

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม



การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม

ขอใช้สิทธิด้ำนภำษีเงนิได้ฯ ม.31 รำยงำนผ่ำนระบบของส ำนักงำน
- ใชผ้า่นระบบ e-Tax

กองบริหำรกำรลงทุน 1-5 , ศูนย์ภูมภิำค ขอใช้สิทธิด้ำนทีด่นิ

รำยงำนเง่ือนไขขยำยเวลำ
เปิดด ำเนินกำรอย่ำงเดยีว กองบริหำรกำรลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิำค 

กองบริหำรกำรลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิำค รำยงำนเง่ือนไขเปิดด ำเนินกำร

- รายงานภายใน 36 เดือนนบัแต่วนัออกบตัร 



การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม

รำยงำนเง่ือนไข ISO กองบริหำรกำรลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิำค
-รายงานภายใน 2 ปีตั้งแต่วนัครบเปิดด าเนินการ 

กองบริหำรกำรลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิำค
- หลงัจากไดรั้บอนุญาตเปิดด าเนินการ 

รำยงำนเง่ือนไขหยุดกจิกำร

รำยงำนเง่ือนไขอ่ืนๆ( Merit) กองบริหำรกำรลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิำค 

กองบริหำรกำรลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมภิำค ขอยกเลกิบตัรส่งเสริม



นับจำกวันทีอ่อกบัตรส่งเสริม

❖ สำมำรถขอขยำยระยะเวลำเปิดด ำเนินกำรได้

❖ จะต้องเปิดด ำเนินกำรครบตำมโครงกำรภำยใน 36 เดือน

กรณีขยำยพร้อมกบัขยำยเวลำน ำเข้ำเคร่ืองจักร
ขยำยได้ 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 1 ปี
กรณีไม่ขยำยเวลำน ำเข้ำเคร่ืองจักร
ขยำยได้ 1 คร้ัง ไม่เกนิ 1 ปี

-

-

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม



การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม

บัตร น ำเข้ำ
ค/จ

ครบ
เปิด

ขยำย
เวลำ 
คจ.-1

ขยำย
เวลำ 
คจ.-2

ขยำย
เวลำ 
คจ.-3

ครบ
เปิด

58-1111-1-11-1-1
21 ธ.ค. 58

21 
มิ.ย.61

21
ธ.ค. 61

21 
มิ.ย.62

21 
มิ.ย.63

21 
มิ.ย.64

21 
ธ.ค. 64

ตารางเวลาการใชสิ้ทธิประโยชน์เก่ียวกบัเคร่ืองจกัร



การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม

แจ้งมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ

ส้ินสุดระยะเวลำน ำเข้ำ
เคร่ืองจกัร

ครบเปิดด ำเนินกำร
ยกเลกิ

บัตรส่งเสริม

รำยงำนประจ ำปี ภำยใน กค.ของทุกปี

เร่ิมมีรำยได้
ขอใช้สิทธิ ม.31

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรแต่ละบัตรส่งเสริม

อนุมัตโิครงกำร

รำยงำนควำมคืบหน้ำ 
กพ. และ กค. ของทุกปี

ครบ ISO



การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม

e-Monitoring



ระบบ e-Monitoring

“ระบบรายงานผลการด าเนินการ และ  ความคืบหนา้
โครงการดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึนใหม่เพ่ือ
ทดแทนระบบ Project Monitoring System ในปัจจุบนั”

29

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม



❖ เป็นช่องทางอ านวยความสะดวกในการรายงานความคืบหนา้  
โครงการและการด าเนินการของบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริม

❖ เป็นฐานขอ้มูลในการติดต่อและประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลส าคญั
แก่บริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริม

❖ เป็นฐานขอ้มูลส าหรับการประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ 
แสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีประเทศไดรั้บ 
รวมทั้งความคุม้ค่าจากบริษทัและโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน

30

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม

ระบบ e-Monitoring



ระบบ e-Monitoring

31

1

2

3

E-MONITORING

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท

รำยงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำร
(ปรับจำกแบบยืนยนั 6 เดือน ปีที ่1 ปีที ่2)

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
(ปรับจำกแบบ ตส.310)

1

2

3

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม



ระบบ e-Monitoring

32

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม



แนวทำงกำรรำยงำนระบบ e-Monitoring

33

ข้อมูลระดบับริษทั
ทุกบริษทัต้องรำยงำนปีละ 1 คร้ัง ทุกเดือน ก.ค.

ข้อมลูระดบัโครงการ (เฉพาะท่ียงัไม่ได้รบัใบอนุญาตเปิดฯ)
บริษทัต้องรายงานปีละ 2 ครัง้ ทกุเดือน ก.พ. และ ก.ค.

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
(เดิม: แบบ ตส.310)

รายงานความคืบหน้าโครงการ 
(เดิม: แบบยืนยนัโครงการ 6 เดือน ปีท่ี 1 ปีท่ี2 **) 

** โครงการทีแ่จง้ยนืยนัการด าเนินการ ครบปีที ่2 แลว้ แตย่งัไมไ่ดร้บัใบอนุญาตเปิดฯ ตอ้งกลบัมารายงาน ตัง้แต่ ก.ค. 2561 เป็นตน้ไป 
33

การด าเนนิการภายหลงัไดร้บัการสง่เสริม



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป
ข้อมูล
พื้นฐาน
บริษทั

• ช่ือ (ไทย-องักฤษ)
• เลขทะเบียน 13 หลกั
• ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่
• ท่ีตัง้โรงงาน/สถาน

ประกอบการ 

ข้อมูลติดต่อ
บริษทั

• ผู้บริหารไทยท่ีเป็นตวัแทน
รบัข้อมูลจาก BOI

• เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

ข้อมูลบตัร
ส่งเสริม

• รายการบตัรส่งเสริม
ทัง้หมด

• การแจ้งจะขอยกเลิกบตัร
34

แนวทางการรายงานระบบ e-Monitoring



ส่วนที ่2 รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร

35

ลงทนุแล้วหรอืไม่? จะลงทนุเมื่อใด? 

ลงทนุไปแล้วเท่าไร?

ความคืบหน้าแต่ละส่วน

เงินลงทนุในช่วงท่ีผา่นมา

การลงทุนในท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
และสินทรพัยอ่ื์นๆ  รวมถึงการมีรายได้ครัง้แรก

** เงินลงทุนในช่วงท่ีผา่นมาให้รายงานเฉพาะรอบเดือน ก.พ. 

แนวทางการรายงานระบบ e-Monitoring

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl0NGW38_YAhVBK48KHeGfCyEQjRwIBw&url=https://www.flaticon.com/free-icon/dollars-money-bag-on-a-hand_50268&psig=AOvVaw2z6B427btteZAObfvtHd1v&ust=1515754356745537
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8s_Kn38_YAhUY3Y8KHSoaBt0QjRwIBw&url=https://www.freepik.com/free-icon/progress-report_750004.htm&psig=AOvVaw3mwk915Enk-xAVasO71rmo&ust=1515754399320624


ส่วนที ่3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

36

ผูถ้ือหุ้น งบการเงิน

ภงด.50การจ้างงาน มาตรฐาน

แนวทางการรายงานระบบ e-Monitoring



ขั้นตอนและวธีิกำรใช้สิทธิประโยชน์



1. กำรน ำเข้ำช่ำงฝีมือ

2. กำรขอถือกรรมสิทธ์ิทีด่นิ

3.   กำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรและวตัถุดบิ

ขัน้ตอนและวิธีการใชส้ิทธิประโยชน์



กำรน ำเข้ำช่ำงฝีมือต่ำงด้ำว

- ช่างฝีมือต่างด้าว ท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน จะต้อง
ปฏิบติังานในกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมเท่านั้น

- ต าแหน่งท่ีไม่อนุญาตใหค้นต่างดา้วท างาน คือ อาชีพตาม
บัญชี 1 ท้าย พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 เช่น นกักฎหมาย นกับญัชี สถาปนิก เป็นตน้

- จะตอ้งรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรไทย

ขัน้ตอนและวิธีการใชส้ิทธิประโยชน์



ขออนุมัติต ำแหน่งช่ำงฝีมือต่ำงด้ำว

ขอบรรจุช่ำงฝีมือ

Organization Chart
ขอบเขตหนา้ท่ีของช่างฝีมือ

เหตุผล ความจ าเป็น

จ านวน  / ระยะเวลา

Bio-Data, ส าเนา Passport
หลกัฐานการศึกษา

ใบผา่นงาน

กำรขอขยำยเวลำ, กำรแจ้งพ้นจำกต ำแหน่ง               
กำรขอน ำครอบครัวเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

ฯลฯ

ขัน้ตอนการน าเขา้ชา่งฝีมอืตา่งดา้ว



คุณสมบัตขิองช่ำงฝีมือ หรือ ผู้ช ำนำญกำร
- วุฒกิำรศึกษำต้องตรงกบัลกัษณะงำน

- มีประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัต ำแหน่งทีข่ออนุมตัิ

2 ปี ในระดบัทัว่ไป และ 5 ปี ในระดบัผู้จดักำร

- หำกวุฒไิม่ตรงกบังำน จะต้องมีประสบกำรณ์ 

ในต ำแหน่งที่ขออย่ำงน้อย 5 ปี

ขัน้ตอนการน าเขา้ชา่งฝีมอืตา่งดา้ว



ผู้ตดิตำมของช่ำงฝีมือ หรือ ผู้ช ำนำญกำร

- บิดำ มำรดำ (ของช่ำงฝีมือ)

- คู่สมรส

- บุตร (อำยุไม่เกนิ 20 ปี และยงัไม่สมรส)

ขัน้ตอนการน าเขา้ชา่งฝีมอืตา่งดา้ว



- สามารถใชเ้ป็นท่ีตั้งส านกังาน โรงงาน หรือบา้นพกัได้
- การจ าหน่ายท่ีดินตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อน

- ใหไ้ดรั้บสิทธิเฉพาะบริษทัท่ีเป็นนิติบุคคลต่างดา้ว

- การใชท่ี้ดินเพื่อการอ่ืนตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อน
- การใหบ้ริษทัในเครือเช่าใชท่ี้ดินบางส่วน
- การใชท่ี้ดินบางส่วนเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืน
- การจ านองท่ีดิน

การถือกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ



ขั้นตอนกำรถือกรรมสิทธ์ิที่ดนิ

ยืน่แบบค าร้อง

พิจารณาอนุมติั

บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้
แผนท่ี โฉนด
แผนการใชท่ี้ดิน

การถือกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ



ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักร
ตำมทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมัตแิต่เคร่ืองจักรน้ัน 

ซ่ึงมคุีณภำพใกล้เคยีงกนักบัชนิดทีผ่ลติในต่ำงประเทศ
และมปีริมำณเพยีงพอทีจ่ะจัดหำมำใช้ได้

ต้องไม่เป็นเคร่ืองจักรทีผ่ลติหรือประกอบได้ในรำชอำณำจักร 

มำตรำ 28

Negative List
ป.2/2556

มำตรำ 4 พรบ.ส่งเสริมกำรลงทนุ พ.ศ. 2520

สิทธิประโยชน์



มำตรำ 29 เม่ือคณะกรรมกำรพจิำรณำเห็นว่ำ   กำรให้กำรส่งเสริมแก่กจิกำรใดหรือแก่ผู้
ขอรับกำรส่งเสริมรำยใดไม่สมควรให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตำมมำตรำ 
28 คณะกรรมกำรจะให้กำรส่งเสริมแก่กจิกำรน้ันหรือผู้ขอรับส่งเสริม     
รำยน้ันและรำยต่อๆไป  โดยได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักร
เพยีงกึง่หน่ึง หรือจะไม่ให้ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรเลย
กไ็ด้ 

เฉพำะเคร่ืองจักรทีม่อีำกรขำเข้ำร้อยละสิบและหรือร้อยละสิบขึน้ไปเท่ำน้ัน

มำตรำ 4 พรบ.ส่งเสริมกำรลงทนุ พ.ศ. 2520

สิทธิประโยชน์



➢เคร่ืองจกัรท่ีจะขอใชสิ้ทธิยกเวน้หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้ 
จะตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรท่ีไม่มีผลิตหรือประกอบไดใ้นราชอาณาจกัร
ซ่ึงมีคุณภาพใกลเ้คียงกบัชนิดท่ีผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอท่ีจะจดัหามาใชไ้ด ้

พจิำรณำจำก Negative List ป.2/2556

▪ Construction Materials
▪ Machinery and Electrical Equipment
▪ Machinery, Equipment, Parts and Accessories

แนวทำงกำรพจิำรณำในกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

สิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจกัร



การเตรียมขอ้มูลบญัชีเคร่ืองจกัร

❖ ช่ือรายการเคร่ืองจกัรตอ้งเป็นภาษาองักฤษ
❖ รายละเอียดเคร่ืองจกัร  ช้ีแจงรายละเอียดใหช้ดัเจนเป็นภาษาไทย
❖ ก าหนดสถานะเคร่ืองจกัรหลกั   ใช่หรือไม่ใช่  (แสดงวธีิค านวณก าลงัผลิต)
❖ ระบุจ  านวนและหน่วยของเคร่ืองจกัร  ( piece or unit )
❖ ก าหนดสถานะ  Negative List ( ป.2 / 2556 ) เป็นหรือไม่เป็น  ช้ีแจง  

SPECIFICATION
❖ เคร่ืองจกัรเก่า  ตอ้งระบุวา่  USED  MACHINERY  SERIAL NO.  YEAR OF MFG
❖ BILL  OF  MATERIAL (BOM)  กรณีไม่ไดน้ าเขา้มาเป็น  COMPLETE SET

งำนขออนุมตัผ่ิำนระบบ eMT Online Phase I

สิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจกัร



อนุมติับญัชีรายการเคร่ืองจกัร

อนุมติัสัง่ปล่อย

ใชธ้นาคารค ้าประกนั

สัง่ปล่อยถอนค ้าประกนั

แบบค าร้อง
บญัชีรายการเคร่ืองจกัร
การค านวณก าลงัผลิตสูงสุด

บนัทึกรายเคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้
(ระบบ eMT )

ไม่มีบญัชีรายการเคร่ืองจกัร
M/C ไม่มีในบญัชี / เกินบญัชี

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจกัร (1)



ขยายเวลาน าเขา้ยอ้นหลงั

ส่งไปซ่อมในต่างประเทศ

สัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรท่ีส่งไปซ่อม

น าเขา้เคร่ืองจกัรก่อนออกบตัร
ยอ้นหลงัถึงวนัท่ียืน่ค  าขอ

กรณีเคร่ืองจกัรช ารุดเสียหาย

เป็นเคร่ืองเดียวกบัท่ีส่งไปซ่อม

น าเคร่ืองจกัรออกนอกโรงงาน น าไปเกบ็ไวน้อกโรงงาน
น าไปวา่จา้งผลิต

ส่งไปซ่อมภายในประเทศ

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจกัร (2)



ส่งคืนเคร่ืองจกัรไปต่างประเทศ

จ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศ

โอนเคร่ืองจกัรใหโ้ครงการอ่ืน

บริจาคเคร่ืองจกัร

ตอ้งไม่กระทบกบัก าลงัผลิต
ไม่มีภาระภาษี

ตอ้งไม่กระทบกบัก าลงัผลิต

ไม่มีภาระภาษี หากผูไ้ดรั้บโอน

สถาบนัศึกษา หน่วยราชการ ฯลฯ

ไม่มีภาระภาษี

มีภาระภาษีตามสภาพ

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจกัร (3)



ท าลายเคร่ืองจกัร

ตดับญัชีเคร่ืองจกัร

ตดับญัชีเพื่อปลอดภาระภาษี

เฉพาะกรณีท่ีช ารุดเสียหาย
ไม่มีภาระภาษี

ปรับยอดบญัชีรายการเคร่ืองจกัร

น าเขา้มาเกินกวา่ 5 ปี

น าเคร่ืองจกัรไปใหผู้อ่ื้นใช้ น าไปวา่จา้งผูอ่ื้นผลิตช้ินงาน

หลงัการส่งออก จ าหน่าย โอน ท าลาย

ปฏิบติัตามเง่ือนไขถูกตอ้งโดยตลอด
ยงัตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรในโครงการต่อไป

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจกัร (4)



ขอใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อการอ่ืน

น าเคร่ืองจกัรไปเช่าแบบลีสซ่ิง

แกไ้ขบญัชีรายการเคร่ืองจกัร

ผลิตสินคา้ท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม
รับจา้งผลิตบางขั้นตอน

ตอ้งไดรั้บอนุมติัสัง่ปล่อย
เคร่ืองจกัร

ขยายเวลาน าเขา้เคร่ืองจกัร ไม่เกิน 3 คร้ัง คร้ังละ 1 ปี

ก่อนท าการลีสซ่ิง

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจกัร (5)



กำรน ำเข้ำวตัถุดบิ

วตัถุดิบท่ีอยูใ่นข่ายไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ตามมาตรา 36 ตอ้งเป็น
วตัถุดิบดงัน้ี

- ใชผ้ลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น
- อนุมติัสตอ็กสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ของก าลงัผลิตในบตัร
- เม่ือสิทธิประโยชน์ส้ินสุดลง จะตอ้งส่งออก และตดั

บญัชีใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 ปี
- กรณีไม่สามารถส่งออกได ้จะตอ้งช าระภาษีอากรวตัถุดิบ
ตำมสภำพ ณ วันน ำเข้ำ พร้อมเงินเพิ่มและเบ้ียปรับ

- ใชใ้นกรรมวิธีการผลิตทีไ่ด้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริม

สิทธิประโยชนด์า้นวตัถดุบิ



อนุมติับญัชีปริมาณสตอ็กวตัถุดิบ

อนุมติัสัง่ปล่อย

ใชธ้นาคารค ้าประกนั

สัง่ปล่อยถอนค ้าประกนั

แบบค าร้อง
บญัชีรายการวตัถุดิบ

บนัทึกยอดวตัถุดิบท่ีน าเขา้
(ระบบ eRT / ระบบ RMTS)

ไม่มีบญัชีสตอ็กวตัถุดิบ
วตัถุดิบไม่มีในบญัชี / เกินบญัชี

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นวตัถดุบิ (1)



ขยายเวลาน าเขา้ยอ้นหลงั

ขออนุมติัสูตรการผลิต

ตดับญัชีวตัถุดิบ

น าเขา้วตัถุดิบก่อนอนุมติับญัชี
ยอ้นหลงัถึงวนัท่ีอนุมติัส่งเสริม

ทุก Model ท่ีผลิต

เพื่อตดัยอดวตัถุดิบจากบญัชี 
ภายหลงัการส่งออก

ขอตดับญัชีส่วนสูญเสีย กรณีเป็นส่วนสูญเสียนอกสูตร
ช าระภาษีตามสภาพเศษซาก

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นวตัถดุบิ (2)



โอนสิทธิตดับญัชีให ้Vendor

น าวตัถุดิบออกนอกโรงงาน

น าไปวา่จา้งผลิต

น าไปวา่จา้งผลิต

ตอ้งไดรั้บอนุมติักรรมวิธีการผลิต

น าไปเกบ็นอกโรงงาน

ใหท้ าการวา่จา้งผลิต

ท่ีไดรั้บส่งเสริม จะตอ้งโอนสิทธิ
ตดับญัชีใหก้บั Vendor ดว้ย

กรณีท่ีซ้ือวตัถุดิบมาจาก Vendor

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นวตัถดุบิ (3)



ส่งคืนวตัถุดิบไปต่างประเทศ

จ าหน่ายวตัถุดิบในประเทศ

ท าลายวตัถุดิบ

ปรับยอดวตัถุดิบ

ไม่มีภาระภาษี

ช าระภาษีตามสภาพ ณ วนัน าเขา้

รายงานผลการท าลาย

ปรับยอดน าเขา้วตัถุดิบในบญัชี
หลงัจากส่งคืน จ าหน่าย ท าลาย

ช าระภาษีตามสภาพเศษซาก

ขออนุมติัวิธีท าลาย

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นวตัถดุบิ (4)



ขยายเวลาน าเขา้วตัถุดิบ

รวมบญัชีปริมาณสตอ็กวตัถุดิบ

โอนวตัถุดิบ

คร้ังละ 2 ปี

โอนใหก้บัโครงการอ่ืนได้

ขอสิทธิมาตรา 36 เพิ่มเติม
กรณีท่ีสิทธิเดิมส้ินสุดเกินกวา่ 6 เดือน

กรณีท่ีไดรั้บส่งเสริมหลายโครงการ
สามารถขอรวมบญัชีได้

หากส้ินสุดเกิน 2 ปี ตอ้งตดับญัชีเดิมให้
เป็น 0 ก่อน

ขัน้ตอนการใชส้ิทธิประโยชนด์า้นวตัถดุบิ (5)



กำรแก้ไขโครงกำร



การแกไ้ขโครงการ (1)



การแกไ้ขโครงการ (2)



การแกไ้ขโครงการ (3)



การแกไ้ขโครงการ (4)



การแกไ้ขโครงการ (5)



กำรขอเปิดด ำเนินกำร



เง่ือนไข

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

การขอเปิดด าเนนิการ



ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (1)

ผูไ้ดร้บัการสง่เสริม

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

พจิารณาและตรวจสอบเง่ือนไขในสาระส าคญั
กรณีมีเง่ือนไข CAP วงเงนิให้พสูิจน์มูลค่าเงนิลงทุนฯ

ตาม ป. 1 / 2545

ออกใบอนุญาตพร้อมปรับเปลีย่น
มูลค่าการยกเว้นภาษี ม.31

ย่ืนแบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ

ช้ีแจง CAP ก่อนเปิด



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

69

ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (2)



70

ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (3)



71

ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (4)
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ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (5)
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ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (7)
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ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (8)
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ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (9)
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ขัน้ตอนการย่ืนขอเปิดด าเนนิการ (10)

เงนิลงทุนโดยไม่รวมค่ำทีด่นิและทุนหมุนเวยีน
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การยกเลิกโครงการ

➔ กรณปีฏิบัตเิง่ือนไขถูกต้องทั้งหมด (เปิดด ำเนินกำรแล้ว)

▪ ยงัไม่อนุมัติให้ตัดบัญชีเคร่ืองจักร : 

ต้องช ำระภำษีเคร่ืองจักร  ตำมสภำพ ณ วนัทีอ่นุมัติให้ยกเลกิ   
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


