
 

ประเด็นค ำถำม วันที่ 10 มิถุนำยน 2564 

บรรยำยเร่ือง “วิธีกำรขอเปิดด ำเนินกำรและกำรแก้ไขโครงกำร” 

โดย คุณชนกพร หนูหอม 

ข้อ 1. อยำกสอบถำมดังต่อไปนี้ 

1. กรณีท่ีบัตรส่งเสริมการลงทุนไม่ได้มีก่าหนดเงื่อนไขเรื่องการถือหุ้นขั้นต่่าของคนไทย แต่มีเงื่อนไขว่า ต้อง

รายงานผลการปฏิบัติงานให้ส่านักงานทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวต่าง

สัญชาติทุกครั้ง ดังนี้ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นชาวอเมริกันของบริษัทต้องการโอนขายหุ้นให้ชาวอเมริกันอีกคนหนึ่ง 

กรณีนี้บริษัทต้องด่าเนินการขออนุญาตหรือแจ้งการโอนขายหุ้นดังกล่าวกับทางส่านักงานฯ ก่อนหรือหลัง

การโอนขายหุ้นหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ ท่าเอกสารแจ้งเพ่ือทราบมายังส่านักงานฯ ได้ กรณีเงื่อนไขเฉพาะโครงการเรื่องสัดส่วนผู้ถือ

หุ้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องขอแก้ไข 

2. หากกรณีที่บัตรส่งเสริมการลงทุน มีเงื่อนไขเรื่องการถือหุ้นของต่่าของคนไทย เมื่อผู้ถือหุ้นคนไทย

ต้องการขายหุ้นให้คนต่างชาติ ทางบริษัทต้องด่าเนินการขออนุญาติหรือแจ้งทางส่านักงานฯ เกี่ยวกับการ

โอนหุ้นดังกล่าว ก่อนหรือหลัง การโอนหุ้นหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ กรณีเงื่อนไขเฉพาะโครงการเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องขอแก้ไข หาก

มีการเปลี่ยนแปลงเช่น เดิม เงื่อนไขระบุว่า จะต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 

หากกรณีสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย เดิม ร้อยละ 75 มีการขายหุ้นให้กับต่างชาติ ร้อยละ 15 เหลือหุ้นไทย 

ร้อยละ 60 ใหม ่ก็ยังมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ก็ไม่ต้องขอแก้ไข (ค่าถาม

ใกล้เคียงขอ 1) 

ข้อ 2  เงื่อนไขเฉพาะโครงการของบัตรส่งเสริมระบุ ขนาดของกิจการก่าลังการผลิต มีหน่วยเป็นชิ้น แต่เนื่องจาก

ตอนยื่นค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุน  ขนาดของกิจการ ก่าลังการผลิต เป็นหน่วย EQ กรณีแบบนี้ต้องใช้หน่วยไหน 

ตอบ หน่วย EQ ไม่ชัดเจน คืออะไร/ทั้งนี้ให้ใช้หน่วยที่ระบุในบัตรส่งเสริมเป็นหลัก 

ข้อ 3  ขอสอบถำมดังนี้  

1. First Invoice แต่ยังขาดทุน กรณีนี้ถือว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ยกเว้นเงินได้ใช่ไหม 

ตอบ  กรณีขาดทุน ไม่ต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ระยะเวลานับไปแล้ว

ตั้งแต่วันที่มีรายได้ครั้งแรกตามที่ระบุในใบก่ากับสินคา้ 

2. หมายความว่า ม.31 ข้อ 4 เป็นสิทธิ ของ 1 บัตรส่งเสริม และ ม.31 ข้อ5 ก็แยกอีกบัตรส่งเสริม คือ ทั้งสอง

สิทธิ์นี้ จะไม่ใช้ร่วมกันใช่ไหมคะ  

ตอบ  ใช่ ม.31 ของแต่ละบัตรส่งเสริมดูว่าของตัวเองได้รับ ม.31 แบบใด 

ข้อ 4  กรณีถ้าเรายังไม่เปิดด่าเนินการเราไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเกินวงเงินไม่ได้ใช่ไหม 

ตอบ ใช้ได ้แต่ไม่สามารถใช้สิทธิฯ เกินวงเงินที่ระบุในบัตรส่งเสริม 

 



 

ข้อ 5 กรณีบริษัทฯ เปิดด่าเนินการแล้ว และมีแผนที่จะลงทุนเครื่องจักรเพ่ิมบางส่วน (ไม่ใช่ทั้งสายการผลิตตาม

กรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติไว้) จะสามารถขอเพ่ิมรายการเครื่องจักรเพ่ือใช้สิทธิ ม.28 เพิ่มเติมได้หรือไม่ 

ตอบ ม.28 มีระยะเวลาสิ้นสุดและไม่สามารถขอได้อีก ภายใต้บัตรส่งเสริมหรือโครงการเดิม 

ข้อ 6 ถ้าใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลครบ 8 ปี แล้ว ต้องท่าเอกสารหรืออะไรเพื่อขอใช้สิทธิ์ต่อ 

ตอบ สิทธิ์ ม.31 ไม่สามารถขยายเวลาได้ 

ข้อ 7 ตอนนี้ก่าลังติดแผงโลซ่าเซลล์ แต่ที่ผ่านมาบริษัทขาดทุนตลอด ก็ไม่จ่าเป็นต้องขอใช้สิทธิ์ใช่ไหม 

ตอบ  ใช่ 

ข้อ 8 จากท่ี BOI มีการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศนั้น  อยากทราบว่ามีประเทศ มองโกเลีย หรือไม่ 

ตอบ  ไม่มี 

ข้อ 9. บัตรส่งเสริม 1 หมดอายุไปแล้วเมื่อปี 62 บริษัทมีแพลนจะซื้อเครื่องจักรเข้ามาใหม่เป็นเครื่องที่ 2 อยาก

ทราบว่าจะได้บัตรส่งเสริมใบที่ 2 ไหม 

ตอบ ต้องตรวจสอบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังได้รับการส่งเสริมอยู่หรือไม่ เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้รับการ

ส่งเสริมหรือไม่ 

ข้อ 10. การยื่นขอใช้สิทธิในกรณีการปรับปรุงประสิทธิภาพจะต้องให้ผู้สอบท่ารายงานด้วยส่งด้วยไหม 

ตอบ ยื่นขอใช้สิทธ์ ม.31 กรณีบัตรปรับปรุง ยังไม่มีเงื่อนไขให้ผู้สอบท่ารายงาน 

ข้อ 11. จากตัวอย่าง (Slide ที่ 19) หากขอน่าเข้าเครื่องจักรหรือขอเพ่ิมรายการเครื่องจักร หลังวันที่ 25 กพ. 2561 

ไม่ได้ใช่ไหม 

ตอบ หากสิ้นสุดระยะเวลาน่าเข้าเครื่องจักร จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ มาตรา 28 ได้ แต่หากน่าเข้ามาก่อนครบ

ก่าหนดเปิดด่าเนินการแต่หลังวันสิ้นสุดสิทธิ์ มาตรา 28 สามารถนับเป็นมูลค่าเงินลงทุนของโครงการได้ 

ข้อ 12. การนับวันที่ครบเปิดด่าเนินการให้นับตั้งแต่วันที่   ให้ไว้ ณวันที่....................  ในบัตรส่งเสริม ใช่ไหม 

ตอบ ใช่ (นับจากวันออกบัตร) ตามเงื่อนไขเฉพาะโครงการข้อ 2 

ข้อ 13. บมจ.ไทย โคโคนัท เดิมบริษัทเคยขอรับการส่งเสริม Solar Cell พร้อมโครงการในกิจการทั่วไป  (ไม่เกิน 1 

เมกกะวัตต์)  ปัจจุบันประสงค์ขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใช้พลังงานทดแทน Solar 

Cell ขอสอบถามว่า BOI มีข้อจ่ากัดในเรื่องของ Solar มั้ย ว่าไม่เกิน 1 เมกกะวัตต์ต่อกิจการ 

ตอบ ปัจจุบันยังไม่มี 

ข้อ 14. ตอนยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม แต่ ณ วันตรวจเปิด ก่าลังการ

ผลิตถูกลดลงเนื่องจากการค่านวณแล้วก่าลังการผลิตไม่ถึงเท่าท่ีขอ ส่วนที่เราเคยใช้สิทธิภาษีไปก่อนนั้นต้องน่ามา

บวกกลับเสียภาษีย้อนหลังไหม 

ตอบ ควรจะต้องไปเสียภาษีย้อนหลัง และยื่นปรับแบบ ภงด.50 กับสรรพากร 

ข้อ 15. ในกรณีก่าลังการผลิตน้อยกว่าที่ขอไว้ประมาณ 1 เท่า เราสามารถแก้ไขพร้อมกับเปิดด่าเนินการเลยไหม 

แล้วจะโดนลดวงเงินภาษีจากยอดท่ีเราลงทุนไหม 

ตอบ ก่าลังผลิตที่เปิดด่าเนินการ จะถูกลดลงหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่า ก่าลังผลิตตามความสามารถของ

เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ มีก่าลังผลิตสูงสุดแล้วไม่ถึงก่าลังผลิตตามท่ีบริษัทฯแจ้งไว้ในบัตรส่งเสริม และ

มูลค่าเงินลงทุนก็จะถูกปรับตามท่ีลงทุนจริง ซึ่งอาจจะเพ่ิมหรือลดก็ได้ แล้วแต่กรณี 



 

ข้อ 16. เนื่องจากปีนี้บริษัทใช้สิทธิ์ครบ 8 ปีแล้ว แล้วในปีต่อๆ ไปทางบริษัทจะต้องท่ารายงานยื่นบีโอไออีกไหม 

ตอบ ใช้สิทธิ์ ม.31 ครบแล้ว แต่ยังเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมอยู่ต้องส่งรายงานประจ่าปี ทุกเดือน ก.ค. ของทุก

ปี 

ข้อ 17. ประเภทกิจการซอฟต์แวร์ กรณีบุคคลากร ถ้ามีโครงการใหม่ สามารถโอนย้าย บุคคลากรที่โครงการเก่าไปที่

โครงการใหม่ได้ไหม หรือว่า แบ่งตามสัดส่วนการท่างานได้หรือไม่ 

ตอบ ต้องเป็นบุคลากรคนละคนกัน (ตรวจตาม ภงด. 1ก ของปีที่โครงการใหม่ได้รับการส่งเสริม จะต้องไม่

เป็นคนเดียวกับ ภงด. 1ก ของปีก่อนหน้านั้น) 

ข้อ 18. ประเภทกิจการซอฟต์แวร์ ในระหว่างปี มีคนเข้าออก แต่รวมแล้วก้ได้ 1.5 mb ได้ใช่ไหม 

ตอบ  ได้ ยื่นสามารถยื่น ภงด.1 ก และ ภงด.1 และแบบสรุปเงินเดือนเพ่ือชี้แจงได้ 

ข้อ 19. ในบัตรส่งเสริมระบุชนิดผลิตภัณฑ์ ท่อไอเสียส่าหรับยานพาหนะ(Exhaust System) 

แต่บริษัทผลิตเฉพาะปลายท่อไอเสีย (Raw Silencer) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อไอเสีย ค่าถามคือ ชื่อผลิตภัณฑ์

ในบัตรส่งเสริมไม่จ่าเป็นต้องแก้ไข ให้เป็น Raw Silencer ถูกต้องไหม 

ตอบ ชนิดผลิตภัณฑ์ต้องตรงตามข้ันตอนการผลิตที่ให้ได้รับการส่งเสริม หากไม่ใช่ต้องแก้ไขโครงการก่อน 

(แล้วแต่ข้ันตอนหรือกรรมวิธีการผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้การส่งเสริม และมีมูลค่าเพ่ิมตาม

เกณฑ์ที่ให้ได้รับการส่งเสริม) 

ข้อ 20. พอหมดสิทธ์ยกเว้นภาษี 8 ปีแล้ว อยู่ในช่วงการลดหย่อนภาษีครึ่งหนึง ท่าไมจึงไม่ต้องยื่นใช้สิทธ์ขอยกเว้น

ภาษีกับ BOI ในเมื่อเป็นเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้ตามบัตรส่งเสริม 

ตอบ ลดหย่อนไม่ต้องยื่นขอใช้สิทธิ์กับส่านักงาน ให้ยื่นขอใช้สิทธิ์ต่อสรรพากรเลย 

ข้อ 21. ถ้าซื้อเครื่องจักรใหม่ในประเทศมาใช้กับโครงการได้ไหม 

ตอบ  ตามโครงการแจ้งว่าเป็นยังไงให้ด่าเนินการตามนั้นได้ทั้งใหม่ในประเทศและต่างประเทศ ถ้าเป็น

เครื่องจักรใช้แล้วเป็นเครื่องจักรใช้แล้วในต่างประเทศเท่านั้น  

ข้อ 22. ในบัตร บริษัทได้สิทธิ์เว้นภาษีนิติเป็นจ่านวนเงิน แต่ไม่ได้ก่าหนดจ่านวนปี แล้วในบัตรส่งเสริม แจ้งว่า หาก

ไม่สามารถยื่น ISO ภายใน  ปนีับแต่เปิดด่าเนินการ ไม่เช่นนั้นจะถูกเพิถอนสิทธิ์ กรณีนี้ สิทธิเว้นภาษี ถือว่าใช้ได้

จนถึงหลังเปิดด่าเนินการใช่ไหม 

ตอบ ในบัตรจะมีระบุจ่านวนปีที่ได้รับสิทธิ์ด้วย หากได้รับสิทธ์ 8 ปี เปิดด่าเนินการตอนปีที่ 5 การใช้สิทธิ์  

ม.31 ใช้สิทธิ์หลังครบเปิดฯได้ 

ข้อ 23. ถ้าใช้เครื่องจักรเก่า แต่ไม่ได้แจ้งตั้งแต่ยื่นขอรับโครงการ จะนับรวมเป็นก่าลังการผลิต ของโครงการที่ได้รับ

ส่งเสริมด้วยไหม 

ตอบ หากไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ 

ข้อ 24. นับเวลาการเปิดด่าเนินการ 36 เดือน ให้นับจากวันที่อนุมัติ หรือวันที่ออกบัตร 

ตอบ วันออกบัตร (ตามเงื่อนไขเฉพาะโครงการข้อ 2) 

 

 

 



 

ข้อ 25. ถ้าใช้เครื่องจักรเก่าจากต่างประเทศ บางส่วนในโครงการ  ผลผลิตจากการใช้เครื่องจักรเก่า จะน่ามานับรวม

เป็นก่าลังการผลิตในวันเปิดด่าเนินการ ด้วยหรือไม่ 

ตอบ หากได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการและมีใบรับรองประสิทธิภาพฯ สามารถนับรวมทั้งก่าลังผลิตและ

เงินลงทุนในโครงการได้ 

ข้อ 26. เงื่อนไข ISO 2 ปีนับแต่วันที่ครบก่าหนดเปิดด่าเนินการ หรือวันที่เปิดด่าเนินการจริง ๆ 

  ตอบ วันที่ครบก่าหนดเปิดด่าเนินการตามบัตรส่งเสริม 

ข้อ 27. การยื่นขอเปิดด่าเนินการ ต้องยื่นล่วงหน้าก่อนวันที่เริ่มด่าเนินการจริง หรือยื่นตามหลังได้ 

ตอบ การยื่นเปิดด่าเนินการ เป็นการตรวจสอบหลังจากได้มีการผลิต/ลงทุนครบตามโครงการตามเงื่อนไขที่

ระบุในบัตรส่งเสริม (ระยะเวลา 36 เดือน) กรณีได้รับบัตรและมีการผลิตหลังจากออกบัตร เป็นการเริ่ม

ด่าเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ไม่ใช่ความหมายเดียวกับการยื่นเปิดด่าเนินการฯตาม

แบบฟอร์มของส่านักงาน 

ข้อ 28. ในกรณีวงเงินยกเว้นภาษีไม่พอต้องเปิดด่าเนินการก่อนใช่ไหม 

ตอบ เนื่องจากไม่สามารถใช้สิทธิ์ ม.31 เกินจากในบัตรส่งเสริมได้ จึงต้องยื่นเปิดด่าเนินการเพื่อตรวจสอบ

มูลค่าภาษีที่แท้จริง 

ข้อ 29. ถ้าเราซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม แล้วน่ามาผลิต เพื่อส่งออกท้ังทางตรงและทางอ้อม ถือว่าซื้อ

วัตถุดิบในประเทศหรือเปล่า 

ตอบ ต้องโอนสิทธิ์ตัดบัญชีให้กับบริษัทฯที่เป็น BOI ที่เราไปซื้อวัตถุดิบเขามา รายละเอียดเพ่ิมเติมสอบถาม

กองส่งเสริมการลงทุน 1 - 4 ได้ 

ข้อ 30. การนับเงินลงทุนนับช่วงเวลาขยายด้วยใช่ไหม 

ตอบ นับจนถึงวันที่ครบก่าหนดเปิดด่าเนินการ 

ข้อ 31. กรณีบัตรปี 2557 กิจการ 7.17 กิจการบริการด้านจัดการพลังงานได้ท่าการเปิดด่าเนินการแล้ว แต่ยังอยู่

ระหว่างจัดท่า ISO มีค่าถามหากบริษัทมีส่านักงานที่กรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ขอบข่ายกิจการ บริการด้านจัด

การพลังงานไปปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้่าของลูกค้าที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้นใบ Certificate ต้องระบุที่อยู่ให้

เป็นสุพรรณบุรีถูกต้องไหม 

ตอบ ถูกต้อง ควรเป็นที่ตั้งของโครงการตามที่ระบุในใบอนุญาตเปิดด่าเนินการ  

ข้อ 32. ถ้ามีการน่าเอาเครื่องท่าสีเข้ามาก่อนแบบเสียภาษีซึ่งเป็นขั้นตอนที่เพ่ิมจากโครงการที่ได้รับอนุมัติ มาขอ

ย้อนหลังได้ไหมค่ะ   

ตอบ  ท่านจะไม่รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร แตส่ามารถให้ยื่นแก้ไขกรรมวิธีการผลิตที่ครบตาม

ขั้นตอนผลิตภัณฑ์ที่ได้ท่าครบขั้นตอนที่แก้ไขถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม 

ข้อ 33. บริษัทสามารถท่าการยื่นแก้ไขกรรมวิธีการผลิตหลังจากได้รับอนุญาตเปิดด่าเนินไปแล้วได้หรือไม่  

ตอบ  ได้ 

ข้อ 34. ถ้าบริษัทได้สิทธิเฉพาะ B1  ไม่ได้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล จ่าเป็นต้องท่าเรื่องเปิดด่าเนินการหรือไม่   

ตอบ  ต้องยื่นเรื่องเปิดด่าเนินการ 

 



 

ข้อ 35. กรณี บัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยติดตั้ง Solar Cells ถ้าจะเปิดด่าเนินการ เราจะต้องได้ใบอนุญาต จาก 

กรมพลังงานทดแทนก่อน ถึงจะขอเปิดด่าเนินการได้ ใช่ไหม 

ตอบ  ควรได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนยื่นขอเปิดด่าเนินการ 

ข้อ 36. บริษัทฯ สามารถติดป้ายแสดงหมายเลขเครื่องจักรเฉพาะเครื่องจักรหลักๆ ได้ไหม 

ตอบ  ได ้

ข้อ 37.  ได้บัตรส่งเสริมแล้วต้องด่าเนินการอย่างไรต่อ เพ่ิงเคยขอรับสิทธิ์  BOI เป็นครั้งแรก ตอนนี้ ติดตั้ง Solar 

Cells เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ตอบ  ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมทุกข้อ 

ข้อ 38. ถ้าไม่มีรายชื่อพนักงาน 

ตอบ  ต้องมี มีเงื่อนไขมากว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี ยังจะต้องมีชื่อพนักงาน ถ้าท่าไม่ได้ก็ควรจะยกเลิกโครงการ 

ข้อ 39. วันที่ออก invoice ใบแรก กับวันที่เปิดด่าเนินการ ถ้าไม่ตรงกัน มีผลอะไรไหม  

ตอบ วันเปิดด่าเนินการ ครบ 36 เดือน ของวันที่ออกบัตร หมายถึงท่านสามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับ

การส่งเสริมแล้ว ส่วนวันที่มีรายได้ครั้งแรกบริษัทแจ้งมาในเรื่องการรายงานความคืบหน้าโครงการได้เลย  

ข้อ 40. สมมุติว่า Invoice ใบแรก ออกเดือน 10 แต่ลูกค้าโอนมาจ่ายค่า invoice เดือน 12 เราก็ต้องนับตามที่ออก 

invoice ใช่ไหม 

ตอบ นับตั้งแต่เดือน 10 ซึ่งเป็นวันรับรู้รายได้ 

ข้อ 41. กิจการ Software ถ้าไม่ได้ใช้เงื่อนไขค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่

น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท/ปี  แต่ใช้เงื่อนไขเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้าน ไม่ต้องแนบ ภงด.1 ก  ตอนเปิดด่าเนินการ ใช่

หรือไม ่

ตอบ แนบหรือไม่แนบก็ได้ค่ะ 

ข้อ 42. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง สามารถดูข้อมูลได้ท่ีไหนคะ  

ตอบ  ตามแบบฟอร์มเปิดด่าเนินการ 

ข้อ 43. รายชื่อเครื่องจักรต้องตรงตามท่ีขอกับรายชื่อเครื่องจักรในระบบ EMTS ไหม  

ตอบ ชื่ออาจจะไม่ตรงกันเป๊ะ แต่สามารถรู้ได้ว่ามันคือเครื่องจักรเดียวกันก็ได้ 

ข้อ 44. เครื่องจักรที่น่าเข้า โดย free zone แต่เป็นเครื่องจักรในโครงการ BOI จะน่าเงินลงทุน และนับเป็น asset 

ในโครงการของ BOI ได้ไหม 

ตอบ  ถ้าใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและอยู่ในขั้นตอนที่ได้รับการส่งเสริมก็นับเป็นมูลค่าการลงทุนได้  

ข้อ 45. ถ้าใช้เครื่องจักเก่าที่ไม่ได้ใช้สิทธิบีโอไอ ต้องระบุในแบบฟอร์ม หน้า 2/4 ด้วยหรือไม่  

ตอบ  ต้องแก้ไขโครงการเพ่ือขออนุญาตก่อน และถ้าซื้อจากต่างประเทศต้องมีใบ cer จะนับตามก่าลังการ

ผลิตและมูลค่าเงินลงทุน  

ข้อ 46 เอกสารแนบส่าหรับทะเบียนสินทรัพย์ คือ ใบเสร็จรับเงินเครื่องจักรใช่ไหม 

ตอบ  บีโอไอขอทะเบียนสินทรัพย์ มูลค่าที่เอามากรอกมาตาม Invoice แนบเฉพาะ เครื่องจักรหลักๆ และ 

Invoice ที่ เจ้าหน้าที่ขอ ราคาทุน เอามูลค่าในใบขน ไม่รวมค่าติดตั้ง   

 



 

ข้อ 47. ถ้าไม่นับก่าลังการผลิต ภาษีท่ีเคยขอยกเว้นไป จะกระทบไหมคะ  

ตอบ  ต้องดูวงเงินการได้รับยกเว้นภาษี ในบัตรส่งเสริม  

ข้อ 48. รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการต้องแนบใบเสร็จค่าเครื่องจักรด้วยใช่ไหม 

ตอบ ในแบบฟอร์มเปิดด่าเนินการให้แนบบัญชีสินทรัพย์ แต่เจ้าหน้าที่อาจจะขอใบเสร็จแนบเพ่ิมเติมเพ่ือ

ตรวจสอบได้ว่า มูลค่าในบัญชีสินทรัพย์มีที่มาอย่างไร 

ข้อ 49. กรณีที่ขอใช้เครื่องจักรเก่าถูกต้อง มูลค่าเครื่งจักรเก่าที่ซื้อตาม ใบก่ากับที่จ่าย 100 ,000 บาท และมี

ค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองคุณภาพเครื่องจักรเก่า 50,000 บาท จะนับเป็นเงินลุงทุน 150,000 บาท ได้หรือไม ่

ตอบ ค่าออกใบรับรองฯ ไม่ได้นับเป็นมูลค่าเงินลงทุน 

ข้อ 50. ใบก่ากับทรัพย์สินของเงินลงทุน ใช้เป็นไฟล์ Scan ได้ไหม 

ตอบ หากเป็นกระดาษน่าจะสะดวกในการตรวจสอบ  

ข้อ 51. กรณีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือการใช้พลังงงานทดแทน 

1. รายการเครื่องจักรต้องใส่เป็น เครื่องจักรโครงการโซล่า เช่น แผงโซล่า อินเวอร์เตอร์ หรือ 

2. เครื่องจักรของไลน์การผลิตที่น่ามาขอมาตราการโซล่าร ์เช่น เครื่องปั้มข้ึนรูป 

ตอบ ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 

ข้อ 52. เราสามารถใช้เครื่องจักรที่ไม่ใช่เครื่องจักร ที่เป็นตัวก่าหนดก่าลังการผลิต ร่วมกันหลายโครงการได้ไหม และ

จะนับเงินลงทุน อย่างไร 

ตอบ ส่านักงานฯให้การส่งเสริมเป็นรายโครงการ แยกบัตรส่งเสริมกรณีมีหลายบัตร 

ข้อ 53. กรณีโซลาร์เซลล์ไม่มีเวลาท่างานตามบัตรฯ ก็ไม่ต้องน่ามาค่านวณก่าลังการผลิตสูงสุดของเครื่องจักรที่มีอยู่

ใช่ไหม 

  ตอบ ใช่ ค่านวณจากก่าลังผลิตติดตั้ง 

ข้อ 54. เวลาท่างาน ถ้าเวลาการท่างานจริง แตกต่างจากเวลาในบัตร  การค่านวณก่าลังผลิตใช้เวลาไหนค่านวณ ให้  

ตอบ  ใช้เวลาท่างานตามบัตรส่งเสริมเป็นหลัก 

ข้อ 55. เอกสารที่ต้องให้ตรวจเป็นเอกสารที่บริษัท Scan ไว้ได้ไหม  เวลาตรวจสอบเปิดด่าเนินการ 

ตอบ ได้ ทั้งนี้บริษัทฯอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมได้ 

ข้อ 56. การค่านวณก่าลังการผลิตต้องค่านวณทุกข้ันตอนการผลิตหรือไม่  

ตอบ  เอาขั้นตอนหลักๆ ถ้ามีขั้นตอนอ่ืนด้วยให้ค่านวณเปรียบเทียบว่าขั้นตอนไหนใช้ระยะเวลานานที่สุดก็

เอาขั้นตอนนั้นเป็นก่าลังการผลิต ขั้นตอนการประกอบยาง 5 ต่อเส้น การอบยาง 15 นาทีต่อเส้น ตัวที่เป็น

ตัวก่าหนดการผลิตคืออบยางแต่เครื่องอบยางมีจ่านวนเยอะ แต่ ขั้นการประกอบยาง มีเครื่องจักรมีน้อยเลย

เสร็จช้ากว่าขั้นตอนการอบยาง ถือว่าขั้นประกอบยางเป็นขั้นตอนการก่าหนดก่าลังการผลิต 

ข้อ 57. รายการเงินลงทุน เป็นค่าเช่าโรงงานได้ไหม 

ตอบ เป็นค่าเช่าที่มีระยะเวลามากกว่า 3 ปี  

ข้อ 57. ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด่าเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง 

ตอบ  ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  

 



 

ข้อ 58. ค่าก่อสร้างถ้ามีหลายโครงการจะค่านวณอย่างไร 

ตอบ แยกด้วยระบบบัญชี ตามพ้ืนที่ใช้งานจริง หรือหากค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมดลงทุนอยู่ในโครงการแรก 

โครงการขยาย ไม่มีการก่อสร้างเพ่ิม ก็จะไม่มีมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของค่าก่อสร้างมาแสดง ดังนั้นโครงการ

ขยายก็จะแสดงมูลค่าเงินลงทุนเฉพาะในส่วนของเครื่องจักร 

ข้อ 59. กิจการซอฟต์แวร์ รายละเอียดจ้างบุคลากร ต้องสรุปแนบเสมอไหม 

ตอบ หากมีเงื่อนไขเฉพาะโครงการ เรื่องการจ้างบุคลากร ต้องแนบเอกสารและสรุปมาแสดงในขั้นเปิด

ด่าเนินการ 

ข้อ 60. สอบถามเรื่องการยกเลิกบัตรส่งเสริม ต้องด่าเนินการอย่าไง และไปยื่นเรื่องที่ไหน เอกสารอะไรบ้าง 

ตอบ ยื่นผ่าน e-submission หรือยื่นเป็นเอกสาร ผ่านทางศูนย์ภูมิภาคได้ ทั้งนี้ควรตรวจสอบว่าไม่มีภาระ

ภาษีใดๆ กับส่านักงานแล้ว เช่น ไม่มีวัตถุดิบคงเหลือ (หากมีควรยื่นเรื่องขอช่าระภาษีฯให้แล้วเสร็จก่อนยื่น

ขอยกเลิกบัตรส่งเสริม)  

 


