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ประโยชน์จากการยื่นค าขอออนไลน์
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ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ยืนยันตัวตนก่อนเริ่มยื่นค าขอออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเอง หรือมอบอ านาจ

ตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกจิการค้า
อัตโนมัติ

นิติบุคคุล,  บุคคลทั่วไป (ไทย),  บุคคลต่างชาติ 
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กรอกค าขอออนไลน์
มีระบบสนับสนุนให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลได้ง่ายและถูกต้องครบถ้วน

มีระบบน าทาง-แนะน าวิธีการกรอกข้อมูล

มีระบบช่วยเหลือและป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด
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บันทึกร่างค าขอเพื่อกรอกต่อในภายหลัง

02

เชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อลดการกรอกข้อมูลซ  า
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ยื่นค าขอ & ติดตามสถานะ
จะยื่นค าขอ หรือจะติดตามสถานะก็ท าได้ทุกท่ี ทุกเวลา

Preview ค าขอได้ทันทีที่กรอกเสร็จ

รู้ความคืบหน้าการพิจารณาแบบ Real-time

ยื่นค าขอได้ 24x7 แม้อยู่นอกเวลาราชการ
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ยื่นค ำขอออนไลน์ผ่ำน BOI e-Investment

ค าขอรับการส่งเสรมิการลงทุน (TH/EN)
ทั่วไป             บริกำร
ซอฟต์แวร์         SMEs

ค าขอออกบัตรส่งเสรมิ (TH/EN)
แบบตอบรับกำรส่งเสริม
แบบขอขยำยเวลำตอบรับกำรส่งเสริม
แบบขยำยเวลำส่งหลักฐำน
แบบขอออกบัตรส่งเสริม

ค าขอแก้ไขโครงการ (TH)
ทุนจดทะเบียน     อัตรำส่วนผู้ถือหุ้น
สถำนที่ตั้งฯ     
เพ่ิมก ำลังกำรผลิตจำกกำรเพ่ิมเวลำท ำงำน







ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับงำนสิทธิและประโยชน์
ด้ำนเครื่องจักร (eMT Online_Phase II)



ขอขยำยระยะเวลำกำรใช้สิทธิน ำเข้ำเครื่องจักร ได้แก่ ขอขยำยเวลำน ำเข้ำ
เครื่องจักรย้อนหลัง ขอขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรปกติ ขอขยำยเวลำส ำหรับ
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิจัยและพัฒนำ / สิ่งแวดล้อม 
1. ขอขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรย้อนหลัง เป็นงำนขยำยเวลำน ำเข้ำย้อนกลับไป
ถึงวันที่ยื่นค ำขอรับกำรส่งเสริมเพื่อใช้สิทธิสั่งปล่อยเครื่องจักรก่อนที่โครงกำรจะ
ได้รับอนุมัติแต่ไม่เกินวันที่ยื่นค ำขอรับกำรส่งเสริม กำรใช้สิทธิขอขยำยเวลำ
ย้อนหลังท ำได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละโครงกำร
2. ขอขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรปกติ เป็นงำนขอขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักร
ตำมสิทธิของโครงกำร โดยปกติในแต่ละโครงกำรสำมำรถขอขยำยได้ 3 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 ปี 
3. ขอขยำยเวลำส ำหรับอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิจัยและพัฒนำ / 
สิ่งแวดล้อม สำมำรถน ำเครื่องจักรมำปรับปรุงและทดแทนเครื่องจักรเดิมหรือเพ่ือ
เพ่ิมก ำลังกำรผลิตในโครงกำรเดิม ตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรส่งเสริม

1. งำนขยำยระยะเวลำต่ำงๆ



1.1 ขั้นตอน งำนขยำยระยะเวลำต่ำงๆ

1. เตรียมข้อมูลขยำยระยะเวลำ
ต่ำงๆและส่งค ำร้องเข้ำระบบ

eMT Online

3. แจ้งผลกำรพิจำรณำ4. รับผลกำรพิจำรณำ

ผู้ใช้บริกำร
จนท.BOI 3 ระดับ

2. พิจำรณำอนุมัติ

กำรขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรย้อนหลัง พิจำรณำภำยใน 15 วันท ำกำร
กำรขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรปกติ (คร้ังที่ 1-3) พิจำรณำภำยใน 15 วันท ำกำร
กำรขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรส ำหรับอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส/์วิจัยและพัฒนำ/สิ่งแวดล้อม พิจำรณำภำยใน 30 วันท ำกำร



2. งำนขอตัดบัญชีเครือ่งจักร

งำนตัดบัญชีเครื่องจักรน ำเข้ำเกิน 5 ปี/ตัดบัญชีท ำลำยเครื่องจักร/ตัดบัญชี
บริจำคเครื่องจักร/ตัดบัญชีช ำระภำษีเครื่องจักร/ตัดบัญชีส่งคืนเครื่องจักร/ตัด
บัญชีจ ำหน่ำยเครื่องจักร

กำรที่ส ำนักงำนได้ท ำกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท และพบว่ำบริษัท
ไม่ได้ด ำเนินกำรขัดกับเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม จึงอนุญำตให้ตัดรำยกำรเครื่องจักร
เกิน 5 ปี เพ่ือปลอดภำระภำษีอำกร เครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติตัดรำยกำรเพ่ือปลอด
ภำระภำษีนี้ ยังถือเป็นเครื่องจักรตำมโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ดังนั้น หำก
บริษัทจะจ ำหน่ำยเครื่องจักรดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนก่อนทุก
ครั้ง



2.1 ขั้นตอน งำนขอตัดบัญชีเครือ่งจักร

1. เตรียมข้อมูลขอตัดบัญชี
เครื่องจักรและส่งค ำร้องเข้ำระบบ

eMT Online

3. แจ้งผลกำรพิจำรณำ4. รับผลกำรพิจำรณำ

ผู้ใช้บริกำร จนท.BOI_IC 

2. พิจำรณำอนุมัติ

กำรตัดบัญชีเครื่องจักรน ำเข้ำเกิน 5 ปี พิจำรณำภำยใน 1 วันท ำกำร

ตัดบัญชีเครื่องจักรน ำเข้ำเกิน 5 ปี/ ตัดบัญชีท ำลำยเครื่องจักร/ตัดบัญชีบริจำคเครื่องจักร/
ตัดบัญชีช ำระภำษีเคร่ืองจักร/ ตัดบัญชีส่งคืนเคร่ืองจักร/ตัดบัญชีจ ำหน่ำยเครื่องจักร



3. งำนขอท ำลำยเครื่องจักร

เนื่องจำกเครื่องจักรเกิดกำรช ำรุดเสียหำย และไม่สำมำรถใช้งำนได้อีก บริษัทมี
ควำมประสงค์จะตัดบัญชีจำกโครงกำรโดยไม่มีภำระภำษีสำมำรถด ำเนินกำรขอ
ท ำลำยได้ โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้

1. บริษัทต้องระบุชนิดและจ ำนวนเครื่องจักรที่ช ำรุดเสียหำย และสำเหตุของกำร
ช ำรุดเสียหำย พร้อมท ำหนังสือถึงส ำนักงำน

2. เครื่องจักรที่ขอท ำลำยและจะน ำไปตัดบัญชีโดยไม่มีภำระภำษีนั้น จะต้อง
ท ำลำยตำมวิธีที่ส ำนักงำนเห็นสมควร

3. ก ำลังผลิตของขั้นตอนกำรผลิตต้องไม่เปลี่ยนแปลง หรืออยู่ในช่วง ± 20%ของ
ก ำลังกำรผลิตตำมบัตรส่งเสริม ถ้ำเปลี่ยนแปลงต้องมีเครื่องจักรทดแทน



3.1 ขั้นตอน งำนขอท ำลำยเครือ่งจักร

1. เตรียมข้อมูลขอท ำลำย
เครื่องจักรและส่งค ำร้องเข้ำระบบ

eMT Online

3. แจ้งผลกำรพิจำรณำ4. รับผลกำรพิจำรณำ

ผู้ใช้บริกำร
จนท.BOI 3 ระดับ

2. พิจำรณำอนุมัติ

กำรขอท ำลำยเครื่องจักร พิจำรณำภำยใน 30 วันท ำกำร



4. งำนขอบริจำคเครื่องจักร

ผู้ได้รับส่งเสริมสำมำรถขอบริจำคเครื่องจักรได้ โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้

1. ต้องเป็นเครื่องจักรที่น ำเข้ำมำโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อน
อำกรขำเข้ำ

2. ที่ผ่ำนมำด ำเนินกำรถูกต้องตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในบัตรส่งเสริม

3. ไม่ท ำให้กรรมวิธีกำรผลิตหรือก ำลังกำรผลิตเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จะมี
เครื่องจักรใหม่เข้ำมำทดแทน

4. ต้องบริจำคให้แก่ส่วนรำชกำร องค์กำรของรัฐบำล หรือองค์กำรสำธำรณกุศล 
ที่สำมำรถน ำเครื่องจักร ไปใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนเหล่ำนั้น



4.1 ขั้นตอน งำนขอบริจำคเครือ่งจักร

eMT Online

3. แจ้งผลกำรพิจำรณำ4. รับผลกำรพิจำรณำ

ผู้ใช้บริกำร
จนท.BOI 3 ระดับ

2. พิจำรณำอนุมัติ

กำรขอบริจำคเครื่องจักร พิจำรณำภำยใน 15 วันท ำกำร

1. เตรียมข้อมูลขอบริจำค
เครื่องจักรและส่งค ำร้องเข้ำระบบ



5. งำนขอช ำระภำษีอำกรเครือ่งจักร

ส ำหรับบริษัทที่น ำเขำ้เครื่องจักรมำโดยกำรใช้สทิธิ์ขออนุมัติสั่งปล่อย
เครื่องจักรแบบยกเว้นอำกรเขำ้มำ ซึ่งถ้ำบริษัทไม่ประสงคจ์ะขอใช้สทิธิ์
ในกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำ เนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตำม บริษัทสำมำรถที่
จะขอให้ส ำนักงำนออกหนังสือขอช ำระภำษีอำกรเครือ่งจักร เพื่อแจ้งกบั
กรมศุลกำกรภำยหลังได้



eMT Online

3. แนบไฟล์หนังสืออนุมัติ/
แจ้งผลกำรพิจำรณำ

4. รับหนังสืออนุมัติฉบับ
จริง/รับผลกำรพิจำรณำ

ผู้ใช้บริกำร
จนท.BOI 3 ระดับ

2. พิจำรณำ/พิมพ์
หนังสืออนุมัติและลงนำม

กำรขอช ำระภำษีอำกรเครื่องจักร พิจำรณำภำยใน 15 วันท ำกำร

5. ช ำระภำษีที่กรมศุลกำกร

1. เตรียมข้อมูลขอช ำระภำษีอำกร
เครื่องจักรและส่งค ำร้องเข้ำระบบ

5.1 ขั้นตอน งำนขอช ำระภำษีอำกรเครื่องจักร



6. งำนขอจ ำหน่ำยเครือ่งจักร

ผู้ได้รับส่งเสริมสำมำรถขอกำรจ ำหน่ำยเครื่องจักรได้ โดยมีหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำดังนี้
1. ต้องเป็นเครื่องจักรที่น ำเข้ำมำโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอำกรขำเข้ำ
2. ที่ผ่ำนมำด ำเนินกำรถูกต้องตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในบัตรส่งเสริม
3. ไม่ท ำให้กรรมวิธีกำรผลิตหรือก ำลังกำรผลิตเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จะมี
เครื่องจักรใหม่เข้ำมำทดแทน
4. หำกน ำเข้ำมำยังไม่ถึง 5 ปี จะต้องช ำระภำษีอำกรตำมสภำพ ณ วันที่ขอ
ยื่นจ ำหน่ำยแต่หำกเกิน 5 ปี จะไม่มีภำระภำษี



6.1 ขั้นตอน งำนขอจ ำหน่ำยเครื่องจักร กรณี มีภำระภำษี

eMT Online
ผู้ใช้บริกำร

จนท.BOI 3 ระดับ

กำรขอจ ำหน่ำยเครื่องจักรแบบ มีภำระภำษี พิจำรณำภำยใน 15 วันท ำกำร

1. เตรียมข้อมูลขอจ ำหน่ำย
เครื่องจักรและส่งค ำร้องเข้ำระบบ

3. แนบไฟล์หนังสืออนุมัติ/
แจ้งผลกำรพิจำรณำ

2. พิจำรณำ/พิมพ์
หนังสืออนุมัติและลงนำม

4. รับหนังสืออนุมัติฉบับ
จริง/รับผลกำรพิจำรณำ

5. ช ำระอำกรตำมสภำพ



eMT Onlineผู้ใช้บริกำร

กำรขอจ ำหน่ำยเครื่องจักรแบบ ไม่มีภำระภำษี พิจำรณำภำยใน 1 วันท ำกำร

1. เตรียมข้อมูลขอจ ำหน่ำย
เครื่องจักรและส่งค ำร้องเข้ำระบบ 2. พิจำรณำอนุมัติ

3. แจ้งผลกำรพิจำรณำ4. รับผลกำรพิจำรณำ

จนท.BOI_IC 

6.2 ขั้นตอน งำนขอจ ำหน่ำยเครื่องจักร กรณี ไม่มีภำระภำษี



7. งำนขอจ ำนองเครื่องจักร

งำนขอจ ำนองเครื่องจักร มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้

1. ผู้ที่ยื่นขออนุญำตจ ำนองเครื่องจักรต้องได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว

2. อนุมัติให้กับทุกรำยที่ขออนุญำตจ ำนอง



7.1 ขั้นตอน งำนขอจ ำนองเครื่องจักร

eMT Online
ผู้ใช้บริกำร

กำรขอจ ำนองเครื่องจักร พิจำรณำภำยใน 3 ชั่วโมงท ำกำร

1. เตรียมข้อมูลขอจ ำนองเครื่องจักร
และส่งค ำร้องเข้ำระบบ

4. แนบไฟล์หนังสืออนุมัติ/
แจ้งผลกำรพิจำรณำ

2. พิมพ์หนังสืออนุมัติ

5. รับหนังสืออนุมัติฉบับ
จริง/รับผลกำรพิจำรณำ

จนท.BOI_IC 

3. พิจำรณำอนุมัติลงนำม



8. งำนขอเช่ำซือ้/ลีสซิ่งเครื่องจักร

กำรขออนุญำตโอนเครื่องจักรไปเพื่อท ำสัญญำเช่ำแบบลีสซิ่งหรือท ำสัญญำเช่ำซื้อ โดยมีหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำดังนี้

1. ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะต้องยื่นค ำขออนุญำตจ ำหน่ำยเครื่องจักรเพื่อท ำสัญญำเช่ำแบบ ลีสซิ่งหรือ
สัญญำเช่ำซื้อต่อส ำนักงำน ซึ่งมีผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้เช่ำซื้อลงนำมด้วย

2. ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะต้องน ำเครื่องจักรที่ได้รบัอนุญำตให้เช่ำแบบลีสซิ่งหรือเช่ำซื้อมำใช้ ใน
โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับแต่วันที่น ำเข้ำเครื่องจักรนั้น

3. ในกรณีที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์หรือยกเลิกบัตรส่งเสริมภำยใน ระยะเวลำ 
5 ปี นับแต่วันน ำเข้ำเครื่องจักร ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะต้องเป็นผูช้ ำระภำษีอำกรขำเข้ำ

4. ในกรณีที่มีกำรยึดเครื่องจักรเนื่องจำกผิดสัญญำเช่ำแบบลีสซิ่งหรือสัญญำเช่ำซื้อภำยใน 
ระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วันน ำเข้ำเครื่องจักร ผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้เช่ำซื้อจะต้องช ำระภำษีอำกรขำเข้ำ 
โดย ให้ถือว่ำเป็นผู้น ำของเข้ำซึ่งสิ้นสิทธิในกำรได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีอำกรส ำหรับ
เครื่องจักรนั้น ในวันยึดเครื่องจักร

5. เมื่อมีกำรยึดเครื่องจักรดังกล่ำว ให้ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้เช่ำซื้อรำยงำน ให้
ส ำนักงำนทรำบภำยใน 1 เดือนนับแต่วันยึดเครื่องจักรนัน้



8.1 ขั้นตอน งำนขอเช่ำซื้อ/ลิสซิง่เครื่องจักร

eMT Online
ผู้ใช้บริกำร

กำรขอเช่ำซื้อ/ลิสซิ่งเครื่องจักร พิจำรณำภำยใน 3 ชั่วโมงท ำกำร

1. เตรียมข้อมูลขอเช่ำซื้อ/ลิสซิ่ง
เครื่องจักรและส่งค ำร้องเข้ำระบบ

4. แนบไฟล์หนังสืออนุมัติ/
แจ้งผลกำรพิจำรณำ

2. พิมพ์หนังสืออนุมัติ

5. รับหนังสืออนุมัติฉบับ
จริง/รับผลกำรพิจำรณำ

จนท.BOI_IC 

3. พิจำรณำอนุมัติลงนำม



9. งำนขอน ำเครื่องจักรไปใช้เพือ่กำรอื่น

กำรน ำเครื่องจักรไปใช้เพ่ือกำรอื่นจะเกิดขึ้นเนื่องจำก บริษัทต้องกำรน ำเครื่องจักร
บำงส่วนของโครงกำรไปรับจ้ำงผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริม โดยมีหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำดังนี้

1. บริษัทต้องได้รับอนุญำตเปิดด ำเนินกำรแล้ว

2. บริษัทต้องปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ได้รับกำรส่งเสริม

3. กำรรับจ้ำงนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อก ำลังกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำร
ส่งเสริม

4. รำยได้จำกกำรรับจ้ำงนี้ จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล



9.1 ขั้นตอน งำนขอน ำเครือ่งจักรไปใช้เพื่อกำรอื่น

eMT Onlineผู้ใช้บริกำร

กำรขอน ำเครื่องจักรไปใช้เพ่ือกำรอื่น พิจำรณำภำยใน 15 วันท ำกำร

1. เตรียมข้อมูลขอน ำเครื่องจักรไปใช้
เพื่อกำรอื่นและส่งค ำร้องเข้ำระบบ 2. พิจำรณำอนุมัติ

3. แจ้งผลกำรพิจำรณำ4. รับผลกำรพิจำรณำ
จนท.BOI 3 ระดับ



10. งำนขอน ำเครื่องจักรไปให้บุคคลอ่ืนใช้

เนื่องจำกบริษัทต้องกำรน ำเครื่องจักรที่ได้รับสิทธ์ไปให้บุคคลอื่นใช้ผลิตชิ้นส่วนหรือ
ผลิตภัณฑ์ ให้กับเจ้ำของเครื่องจักร (ผู้ได้รับกำรส่งเสริม) โดยมีหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำดังนี้

1. ต้องเป็นกำรน ำไปผลิตชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ ให้กับเจ้ำของเครื่องจักรเท่ำนั้น

2. ต้องไม่มีผลกระทบต่อสำระส ำคัญของโครงกำร เช่น ก ำลังกำรผลิต กรรมวิธีกำร
ผลิต (คือ ต้องระบุไว้ในกรรมวิธีกำรผลิตว่ำจะน ำเครื่องจักรส่วนนี้ไปให้บุคคลอื่นใช้ 
ถ้ำไม่มี ต้องแก้ไขโครงกำร)



10.1 ขั้นตอน งำนขอน ำเครือ่งจักรไปให้บุคคลอื่นใช้

eMT Onlineผู้ใช้บริกำร

กำรขอน ำเครื่องจักรไปใช้เพ่ือกำรอื่น พิจำรณำภำยใน 15 วันท ำกำร

1. เตรียมข้อมูลขอน ำเครื่องจักรไปให้
บุคคลอื่นใช้และส่งค ำร้องเข้ำระบบ 2. พิจำรณำอนุมัติ

3. แจ้งผลกำรพิจำรณำ4. รับผลกำรพิจำรณำ
จนท.BOI 3 ระดับ
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การย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Tax)

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน



ย่ืนค าขอ

แจ้งมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ

ส้ินสุดระยะเวลาน าเข้า
เคร่ืองจกัร

ครบเปิดด าเนินการ
ยกเลกิ

บัตรส่งเสริม

รายงานประจ าปี

เร่ิมมีรายได้
ขอใช้สิทธิ ม.31

ขั้นตอนการด าเนินการแต่ละบัตรส่งเสริม

อนุมัตโิครงการ

รายงาน 6, 12, 24 เดือน

ครบ ISO



เง่ือนไข

“จะต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคล 
และรายงานผลการด าเนินการที่ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ให้ส านักงานฯ เห็นชอบภายใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชี เพ่ือการขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษี
เงนิได้นิตบุิคคลของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน”



หลกัเกณฑก์ารรายงานผลการด าเนินงานก่อนใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ
• บงัคบัใชส้ าหรับค าขอท่ียืน่ตั้งแต่ 1 ส.ค.43 เป็นตน้ไป
• เลขท่ีบตัรส่งเสริมจะระบุเป็นพิเศษ  XXXX (X) / 25XX หรือ ในหลกัท่ี 10 ไม่ใช่เลข 0 (บตัรรุ่นใหม่)

ซ่ึงเป็นบตัรท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
• เง่ือนไข

“  จะต้องยืน่แบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคลและรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ให้ส านักงานเห็นชอบภายใน 120 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
เพือ่ขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน  ”

• จะตอ้งยืน่ขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ กบัส านกับริหารการลงทุนท่ีดูแลโครงการตามบตัรส่งเสริมฉบบัแรกท่ีมีเง่ือนไขน้ี
• ใหย้ืน่เฉพาะกรณีท่ีรอบบญัชีของบตัรส่งเสริมนั้นมีก าไรสุทธิและประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯเท่านั้น
• สามารถใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดต้ั้งแต่รอบบญัชีท่ีมีรายไดค้ร้ังแรกของบตัรส่งเสริมนั้น

โดยยงัไม่ตอ้งไดรั้บอนุญาตเปิดด าเนินการจากส านกังาน  
(ทั้งน้ีส านกังานจะตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆตามระยะเวลาท่ีก าหนดในบตัรส่งเสริม)

• หากมีบตัรส่งเสริมท่ีจะขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ บริษทัจะตอ้งกรอกขอ้มูลทุกบตัรท่ีไดรั้บทั้งหมดใหเ้รียบร้อย แลว้ใหผู้ส้อบ
บญัชีตรวจสอบและใหค้วามเห็นรับรองตามแบบท่ีส านกังานก าหนด โดยผูส้อบบญัชีสามารถรับรองเฉพาะบตัรหรือ
รับรองทุกบตัรกไ็ด้



ขัน้ตอนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนก่อนใช้สิทธิ

แบบค าขอใช้สิทธิและเอกสารทางบัญชี

ผู้ได้รับการส่งเสริม

ผู้สอบบญัชี

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ย่ืนแบบค ำขอใช้สิทธิ
และรำยงำนผู้สอบบัญชี

ภายใน 120 วัน นับแต่
วันส้ินรอบบัญชี

ตรวจสอบ + แจ้งผล

ภายใน 150 วัน นับแต่
วันส้ินรอบบัญชี

กรมสรรพากร









































ระบบกำรขอใชส้ิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล

ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)



ระบบ (e-Tax) คือ ระบบที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่น
ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้

นิติบุคคลผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• เปิดให้บริกำรระบบตั้งแต่วันที ่1 กันยำยน 2559 แต่บริษัทที่
ยังไม่พร้อมสำมำรถยื่นเป็นเอกสำรได้จนถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2561

• เริ่มบังคับใช้ระบบ e-Tax 100% ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2561 และ
ยกเลิกกำรขอใช้สิทธิฯ แบบเป็นเอกสำร



ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของผู้รับบริกำร

• เตรียมข้อมูล เอกสำร เพื่อกำรขอใช้สิทธิฯ 

• กรอกข้อมูลลงในระบบ e-Tax

• พิมพ์แบบค ำขอใช้สิทธิฯ ออกจำกระบบ 

• น ำส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและให้ควำมเห็น

• กรอกควำมเห็นของผู้สอบบัญชีลงในระบบและแนบรำยงำนควำมเห็น
ของผู้สอบบัญชี

• ส่งข้อมูลมำในระบบของ BOI



ขั้นตอนกำรกรอกข้อมูล

Login 
เข้ำสู่ระบบ

กรอกข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท

ปรับปรุงและแก้ไข
ข้อมูลบัตรส่งเสริมให้

ถูกต้อง

กรอกข้อมูลกำรลงทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์

กรอกข้อมูล
กำรผลิต จ ำหน่ำย 
ก ำไร(ขำดทุน) และ
ภำษีที่ขอใช้สิทธิฯ

พิมพ์แบบค ำขอใช้สิทธิฯ 
ออกจำกระบบ  ส่งให้

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ
ให้ควำมเห็น

กรอกควำมเห็น
ของผู้สอบบัญชีลงในระบบ
พร้อมแนบแบบรำยงำน

ควำมเห็นฯ

ส่งข้อมูล
มำยัง BOI



ย่ืนผ่าน www.boi.go.th



ย่ืนผ่าน www.boi.go.th



Login เข้ำสู่ระบบ



Login เข้ำสู่ระบบ

การยืน่แบบค าขอใชส้ทิธฯิ นีไ้มร่วมโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิตามมาตรการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติเพือ่การประหยดัพลงังาน การน าพลงังานทดแทนมาใช้

ในกจิการ การลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มหรอืการแข็งคา่ของเงนิบาท หากทา่นไดร้บั
การสง่เสรมิตามมาตรการดงักลา่ว ใหท้า่นรายงานตามแบบฟอรม์ทีส่ านกังานก าหนด 
โดยดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่(www.boi.go.th)

การเขา้ใชง้านในระบบนีใ้หใ้ช ้username และ password เดยีวกบัรายงานผลการ
ด าเนนิงาน (ตส.310) และรายงานความคบืหนา้ของโครงการ หากทา่นไมม่ ี
username และ password สามารถตดิตอ่ขอรบัไดท้ี ่คณุปนดัดา ชวจมุพล เบอร์
ตดิตอ่ 02-553-8190



Login เข้ำสู่ระบบ

เง ือ่นไขการขอใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล

การใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในครัง้นี ้หากตรวจสอบภายหลังปรากฏวา่
บรษัิทฯ ใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไมถ่กูตอ้งหรอืเกนิจากวงเงนิลงทนุทีแ่ทจ้รงิ
หรอืการจ าหน่ายทีข่อใชส้ทิธฯิ เกนิจากขนาดของกจิการทีไ่ดรั้บสทิธฯิ หรอืแจง้ขอ้ความเท็จหรอืใช ้

เอกสารปลอมหรอืปฏบิัตไิมถ่กูตอ้งตามเงือ่นไขของบัตรสง่เสรมิ ส านักงานจะพจิารณาเพกิถอนสทิธิ
และประโยชนก์ารยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในภายหลังและบรษัิทยนิยอมปฏบิัตติามทีส่ านักงานสั่ง
การทกุประการ

การใชข้อ้มลูอเิล็กทรอนกิสใ์นส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ
• การด าเนนิการยืน่ขอใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลของส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ถา้ไดก้ระท าในรปูของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ใหถ้อืวา่มผีลโดย
ชอบดว้ยกฎหมายเชน่เดยีวกบัการด าเนนิการโดยเอกสาร ทัง้นี ้การน าขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสม์าใช ้

ในการยืน่ขอดังกลา่วใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์

• การด าเนนิการโดยทางเอกสารใดซึง่กฎหมายใดๆไดบ้ัญญัตเิป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้
ถา้ไดก้ระท าในรปูของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ใหถ้อืวา่เป็นความผดิและมโีทษเชน่เดยีวกับการ
กระท าทีไ่ดด้ าเนนิการโดยทางเอกสาร



กรอกข้อมูลทั่วไปของบริษัท



กรอกข้อมูลทั่วไปของบริษัท



กรอกข้อมูลทั่วไปของบริษัท



กรอกข้อมูลทั่วไปของบริษัท



ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลบัตรส่งเสริมให้ถูกต้อง



กรอกข้อมูลกำรลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์



กรอกมูลค่ำกำรลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
และแนบทะเบียนสินทรัพย์



ข้อมูลกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย ก ำไร(ขำดทุน) 
และภำษีที่ขอใช้สิทธิฯ



ข้อมูลกำรผลิตและจ ำหน่ำยแยกเป็นรำยเดือน



ตำรำงกรอกกำรผลิตและจ ำหน่ำยแยกเป็นรำยเดือน



กรอกมูลค่ำภำษีที่ขอใช้สิทธิฯ ให้ตรงตำมรอบบัญชี



เรียกดูเอกสำรเพื่อพิมพ์แบบค ำขอใช้สิทธิฯ



DOWNLOAD แบบค ำขอใช้สิทธิฯ



พิมพ์แบบค ำขอใช้สทิธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ส่งให้ผู้สอบบัญชตีรวจสอบ



บริษัทกรอกควำมเห็นของผู้สอบบัญชี
ลงในระบบ



บริษัทกรอกควำมเห็นของผู้สอบบัญชี
ลงในระบบ



แนบแบบรำยงำนผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบ
รับรองลงในระบบ



บริษัทยืนยันกำรส่งข้อมูลและแนบเอกสำรเพิ่มเติม



บริษัทส่งค ำขอใช้สิทธิฯ ไปยังส ำนักที่ดูแลโครงกำร



บริษัทสำมำรถติดตำมกำรยื่นเรื่องได้จำกระบบ



ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

Login 
เข้ำสู่ระบบ

ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น

1. ส่งกลับให้บริษัทแก้ไข
2. คืนเรื่องที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
3. รับเรื่อง
4. ส่งให้เจ้ำหน้ำที่ในส ำนัก
5. ส่งไปยังส ำนักอื่น



ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

Login 
เข้ำสู่ระบบ

ตรวจสอบ
ข้อมูล

1. ส่งกลับให้บริษัทแก้ไข
2. คืนเรื่องที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
3. รับเรื่อง
4. ส่งให้เจ้ำหน้ำที่ในส ำนัก
5. ส่งไปยังส ำนักอื่น

พิจำรณำ
1. อนุมัติ
2. ไม่อนุมัติ
3. คืนเรื่อง

ส่งต่อไปยัง 
ผอ.กลุ่ม



ส่วนของ ผอ.กลุ่ม

Login 
เข้ำสู่ระบบ

พิจำรณำ
ตรวจสอบข้อมูล

1. ส่งกลับให้เจ้ำหน้ำที่แก้ไข
2. อนุมัต/ิไม่อนุมัติ/คืนเรื่อง

ส่งต่อไปยัง 
ผอ.ส ำนัก



ส่วนของ ผอ.ส ำนัก

Login 
เข้ำสู่ระบบ

พิจำรณำ
ตรวจสอบข้อมูล

1. ส่งกลับให้เจ้ำหน้ำที่แก้ไข
2. อนุมัต/ิไม่อนุมัติ/คืนเรื่อง

แจ้งผลกำรพิจำรณำเป็นหนังสอื 
พร้อมมีระบบแจ้งเตือนให้บริษัท

ทรำบสถำนะจบงำน





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

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

…
…
..

…
…
..



THE BOARD OF INVESTMENT OF THAILAND

ระบบรำยงำนผลประกอบกำรและ     
รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร

E-Monitoring



ย่ืนค าขอ

แจ้งมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ

ส้ินสุดระยะเวลาน าเข้า
เคร่ืองจกัร

ครบเปิดด าเนินการ
ยกเลกิ

บัตรส่งเสริม

รายงานประจ าปี

เร่ิมมีรายได้
ขอใช้สิทธิ ม.31

ขั้นตอนการด าเนินการแต่ละบัตรส่งเสริม

อนุมัตโิครงการ

รายงาน 6, 12, 24 เดือน

ครบ ISO



ระบบรำยงำนผลประกอบกำรและรำยงำนควำม
คืบหน้ำโครงกำร ประกอบด้วย

กำรจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐำนของบริษัท

Login 
เข้ำสู่ระบบ

ระบบรำยงำนควำม
คืบหน้ำโครงกำร

ระบบรำยงำนผล
ประกอบกำร



ระบบรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร

คือ ระบบกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรลงทุนและกำรเร่ิมด ำเนินงำน
ของโครงกำร หลังจำกออกบัตรส่งเสริมฯ แล้ว เพื่อให้ส ำนักงำนฯ ได้ทรำบถงึ
ควำมคืบหน้ำของโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ว่ำได้ด ำเนินกำร
ต่อเน่ืองหลังจำกได้รับบัตรส่งเสริมฯ ไปแล้วมำก-น้อยเพียงใด หรือจะด ำเนิน
กจิกำรต่อไปหรือไม่ 



ระบบรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร

กลุ่มข้อมูลหลักที่ส ำคัญในกำรรำยงำน ได้แก่
 สถำนะ กำรด ำเนินงำนของโครงกำร เช่น 

กำรก่อสร้ำงอำคำร 
กำรส่ังซือ้เคร่ืองจักร 
กำรเร่ิมผลิต เป็นต้น

 มูลค่ำกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ เช่น
ที่ดนิ
ก่อสร้ำงอำคำร
เคร่ืองจักร
ทุนหมุนเวียน เป็นต้น



รำยงำนควำมคืบหน้ำ
โครงกำรตำมช่วงเวลำที่

เปิดให้รำยงำน

ตรวจสอบประเภท
กิจกำร

กรอกข้อมูลตำมแบบ
ฟอรมกำรรำยงำน

ซอฟแวร์

กรอกข้อมูลตำม
แบบฟอร์มกำรรำยงำน
ประเภทกิจกำรทั่วไป

กระบวนกำรระบบรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร



ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบระบบรายงานความคืบหน้าโครงการ



ตัวอย่างหน้าบันทึกข้อมูลการลงทุนประเภทกิจการทั่วไป



ตัวอย่างหน้าบันทึกข้อมูลการลงทุนประเภทกิจการทั่วไป (ต่อ)



ตัวอย่างหน้าบันทึกข้อมูลการลงทุนประเภทกิจการซอฟแวร์



ตัวอย่างหน้าบันทึกข้อมูลการลงทุนประเภทกิจการซอฟแวร์ (ต่อ)



ระบบรำยงำนผลประกอบกำร

คือ ระบบรำยงำนผลประกอบกำรของโครงกำรและบริษัทที่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน นับตัง้แต่มีรำยได้ครัง้แรก เพื่อให้ส ำนักงำนฯ สำมำรถน ำ
ข้อมูลมำวเิครำะห์ ประเมนิผลควำมคุ้มค่ำของกำรส่งเสริมกำรลงทุนในแง่มุม
ต่ำงๆ



ระบบรำยงำนผลประกอบกำร

กลุ่มข้อมูลหลักที่ส ำคัญในกำรรำยงำน ได้แก่
 ข้อมูลระดับบริษัทฯ เช่น

งบกำรเงนิ
ภงด. 1 ก
ภงด. 50
ส ำเนำผู้ถือหุ้น

 ข้อมูลระดับโครงกำร เช่น
ผลติภัณฑ์
ผลประกอบกำรรำยโครงกำร เช่น 

- รำยรับ
- รำยจ่ำย 
- ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของโครงกำร



กระบวนกำรระบบรำยงำนผลประกอบกำร

รำยงำนผลประกอบกำร
ตำมช่วงเวลำ

ที่เปิดให้รำยงำน

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและ
งบกำรเงินของบริษัท 

แนบไฟล์ บอจ.5 และงบ
กำรเงิน 

บันทึกข้อมูลมำตรฐำน
ที่ได้รับ

บันทึกข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำน

กรอกข้อมูลกรณีรอบปี
บัญชี

กรอกข้อมูลกรณีสิ้นรอบ
ปีบัญชี

บันทึกรำยได้ตำม
โครงกำร



ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบการบันทึกข้อมูลผู้ถือหุ้นและงบการเงินของบริษัท



ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบการบันทึกข้อมูลผู้ถือหุ้นและงบการเงินของบริษัท (ต่อ)



ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบการบันทึกข้อมูลผลประกอบการและการจ้างงาน



ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบการบันทึกข้อมูลผลประกอบการและการจ้างงาน (ต่อ)



ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบการบันทึกข้อมูลมาตรฐานท่ีบริษัทได้รับ



ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบการบันทึกข้อมูลระดับโครงการ



ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบการบันทึกข้อมูลระดับโครงการ



ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบการบันทึกข้อมูลระดับโครงการ



ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบการบันทึกข้อมูลระดับโครงการ



ภำพรวมกำรรำยงำนผล

ขั้นตอน ระบบรำยงำนควำมคืบหน้ำ ระบบรำยงำนผลประกอบกำร

บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริม 

บริษัทฯ มีรายได้ครั้งแรก  

บริษัทฯ เปิดด าเนินการ  

หลังเปิดด าเนินการ 

ความถี่ในการรายงาน ปีละ 2 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง



วทิยากรตอบขอ้ซกัถาม


