
  

1. การตรวจสอบเงื่อนไขการเปิดด าเนินการ 
1.1  แบบค ำขออนุญำตเปดิด ำเนินกำร 
 (F PM OP 01) ที่กรอกข้อมูลแล้ว 
 และเอกสำรแนบตำมแบบ 
1.2  โครงกำรทีเ่ข้ำข่ำยมำตรกำรพเิศษเพื่อ 

กระตุ้นกำรลงทุนในปีแหง่กำรลงทุน 
2. การขอขยายเวลาการปฏบิัติตามเงื่อนไข 

เปิดด าเนินการ 
2.1   แบบขยำยเวลำเปดิด ำเนินกำร (F PM EX 06) 

ที่กรอกข้อมูลแล้ว 
3. การตรวจสอบเงื่อนไข ISO เงื่อนไข STI  

และเงื่อนไข MERIT 
3.1  แบบรำยงำนผลกำรปฏบิัตติำมเงื่อนไข ISO 

(F PM AC 01) ที่กรอกข้อมูลแลว้ และเอกสำร 
แนบตำมแบบ 

3.2  แบบรำยงำนผลกำรปฏบิัตติำมเงื่อนไข STI  
 (F PM AC 06) ที่กรอกข้อมูลแลว้และเอกสำร 
 แนบตำมแบบ 
3.3   แบบรำยงำนผลกำรปฏบิัตติำมเงื่อนไข MERIT  
 (F PM AC 07) ที่กรอกข้อมูลแลว้และเอกสำร 
 แนบตำมแบบ 

4. การหยุดกิจการ 
4.1     แบบค ำขอหยดุด ำเนินกิจกำร (F PM ST 01) 
    ที่กรอกข้อมูลแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ส าหรับเจ้าพนักงานธรุการ 

1. ส ำนักงำนได้มอบอ านาจหน้าที่ให้ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำค
ด ำเนินกำรในเร่ือง กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร   
กำรเปิดด ำเนินกำร  กำรหยุดกิจกำร  เงื่อนไข ISO 

2. เขตพื้นทีค่วำมรับผดิชอบจ ำแนกเป็น ดงัน้ี 
ส่วนกลาง 18 จงัหวดั ได้แก่  กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธำนี 
สมุทรปรำกำร  สมุทรสงครำม  สมุทรสำคร นครปฐม
พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สงิห์บุร ีสุพรรณบุรี อ่ำงทอง 
ชัยนำท กำญจนบุรี รำชบุร ีเพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์  
ศทภ.1   8 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม ่เชยีงรำย น่ำน พะเยำ 
แพร่ แม่ฮ่องสอน ล ำปำง และล ำพูน 
ศทภ.2   8 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ยโสธร ศรีสะเกษ อ ำนำจเจริญ และอุบลรำชธำนี 
ศทภ.3   12 จงัหวดั ได้แก่ ขอนแก่น มหำสำรคำม กำฬสินธุ ์
ร้อยเอ็ด อุดรธำนี หนองบัวล ำภ ูหนองคำย สกลนคร เลย 
มุกดำหำร นครพนม และบึงกำฬ 
ศทภ.4   8 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด  
สระแก้ว ปรำจีนบุรี นครนำยก และฉะเชิงเทรำ  
ศทภ.5   7 จงัหวดั ไดแ้ก่ สงขลำ ตรัง พัทลงุ ยะลำ นรำธิวำส    
ปัตตำนี และสตูล 
ศทภ.6   7 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุรำษฎร์ธำนี กระบี่ พงังำ ชุมพร 
นครศรีธรรมรำช ภูเก็ต และระนอง 
ศทภ.7   9 จงัหวดั ไดแ้ก่ พษิณุโลก ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร เพชรบูรณ์ สโุขทยั อุตรดติถ ์อุทัยธำนี และ ตำก 

3. เจ้ำพนักงำนธุรกำรตรวจรำยกำรเอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วน 
และจัดส่งให้หน่วยงานตามที่ได้รับมอบอ านาจ 

4. ตรวจรำยกำรเอกสำรหลักฐำนของ 
บริษัท  ………………..……………………….…………… จ ำกัด แล้ว 

ครบ 
ไม่ครบ ไดแ้ก่รำยกำร……………... 
………………………………….……… 
………………………………….……… 
 ลงนำม………………………. 

  ……../……/……. 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
  

 

รายการเอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการพิจารณางานตรวจสอบ 
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บริษทั ............................................................................ ขอรับรองว่าได้กรอกข้อความดงัต่อไปน้ีโดยถูกต้องสมบูรณ ์

เป็นความจรงิ  มีเอกสารหลักฐานพร้อมให้สํานกังานตรวจสอบได้ครบถ้วน  หากแจ้งข้อความเท็จ และหรือใช้เอกสารปลอม   
บริษทัฯ รับทราบว่าสํานักงานอาจเพิกถอนสิทธปิระโยชน์ตามทีร่ะบุไว้ในบัตรส่งเสริมในภายหลัง 

      
              ลงช่ือ .................................................. (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

              (..................................................) 
                                                        ตําแหน่ง ……………………………………….. (ประทับตราบริษทัฯ (ถ้าม)ี) 
              วันที่ .......................................... 

โปรดแนบเอกสาร  (ที่ประทับตราและกรรมการผู้มีอํานาจผูกพันบริษทัลงนาม) ดังต่อไปนี้ มาพร้อมกับคําขอฯ ฉบับนี้  
กรณีกิจการผลติ จะต้องแนบเอกสารทกุรายการ  
 กรณีกิจการบริการ จะต้องแนบเอกสารรายการที่ 1-6 ให้ครบถ้วน และรายการที ่7-8 ตามความเหมาะสม 

     1. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตที่เป็นข้อบังคับของกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ  
  ที่เกีย่วขอ้ง ซึง่ยังไมห่มดอาย ุ

 2. สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถอืหุ้นฉบับปัจจุบันหรอืรายงานการกระจายการถือหุน้ตามสัญชาติฉบับปัจจุบัน  
ที่ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน 

 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัฉบับปจัจุบัน ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  
     4. สําเนางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองปีล่าสุด  
  5. ทะเบียนสินทรัพย ์

 6. สําเนา INVOICE / BILL OF LADING / AIRWAY BILL ฉบับแรกที่มรีายได้ หรือหลักฐานใดๆ  
  ที่ยืนยันวันเริม่มีรายได้ตามโครงการ 

                7. แผนภูมิขั้นตอนการผลิตหรือบริการ ซึ่งระบุรายการเครือ่งจกัรหลักทีใ่ช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิต 
 8. แผนผังการติดตั้งเครื่องจักร 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
-  บัตรส่งเสริมเลขที…่………………………………………..………..…ลงวันที…่……………………..…………………………….….. 
-  ประเภทกจิการ (ตามที่ระบใุนบัตรส่งเสริม)………………………………………...……………………………….….………….. 
-  ที่ตั้งสํานกังาน เลขที…่…..……………หมู่ที…่…………....ถนน………………..……………ตําบล………………………….…… 
   อําเภอ……………………………………..จังหวัด………………………………..............………รหัสไปรษณีย…์……………..….. 

โทรศัพท…์……………..………………………………โทรสาร…………….…………….……. 
-  ที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ เลขที…่…..……..………หมูท่ี…่….............ถนน………………………….…………… 
   นิคม/เขตอุตสาหกรรม……………………………………………………………………….ตําบล……………………………………..  
   อําเภอ……………………………………..จังหวัด………………………………..............………รหัสไปรษณีย…์……………..…..    
   โทรศัพท…์……………..……………………………….โทรสาร…………….………………….. 
-  ชื่อผู้ติดต่อ ………………………………………โทรศัพท…์……………………….ต่อ……….E-Mail…………………….………… 
-  ปัจจุบันมีการจ้างงาน  ไทย.........................…..คน      ต่างชาติ................................คน 
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คําขออนุญาตเปิดดําเนินการ  



2. รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้ในโครงการ (ทั้งที่นําเข้าโดยใช้สิทธิฯ/ชําระภาษี และซื้อในประเทศ)  
    ตามบัตรส่งเสริมเลขที…่………………………………….ลงวันที่ ……………………………. (หากพื้นที่หน้านี้ไม่พอใหท้ําเป็นเอกสารแนบพร้อมให้ลงชื่อและประทับตราบริษทัฯ  ทุกหน้า)  

สภาพ 
เครื่องจักร ณ  
วันได้มา2) 

ใช้แล้ว3) 

 INVOICE หรือ   
 ใบเสร็จรับเงิน หรือ 
เลขที่สัญญาสั่งซื้อหรือ

สัญญาว่าจ้าง 

 
หนังสืออนุมัตสิัง่ปล่อย4) 

ของสํานกังานฯ 

ลํา
ดับ

 

  
 

รายการเครือ่งจกัร (เลขที่ทะเบียนสินทรัพย)์ 1) 
 จํา

นว
น 

ใหม ่ ปีที่
ผลิต 

จาก
ประเทศ 

วันนําเข้า
ตามใบขน
หรือวันที่
ได้มา 

เลขที ่ ลงวันที ่      เลขที่   ลงวันที ่

 
ราคาทุน/ 

ราคาที่ได้มา 5) 
(บาท) 

            
            
            
            
            
            
            
            

                    รวมมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการฯ ________________________________ บาท 
           ข้าพเจา้ขอรับรองว่าได้กรอกข้อมูลถกูต้อง ครบถว้น เป็นความจรงิทุกประการ           ลงชื่อ ………………………………………ผู้มีอํานาจลงนาม 
                                                                              (…………………………………….) 
                                                                                                                     ตําแหน่ง ……………………………………….. (ประทับตราบรษิัทฯ (ถ้าม)ี)  
          หมายเหต ุ1) ระบุเลขที่ทะเบียนสินทรัพยใ์นวงเล็บหลังชื่อเครื่องจกัรแต่ละรายการ (ถ้ามี) 

            2)  สภาพเครื่องจักร จะต้องสอดคล้องกับโครงการที่ยื่นขอและได้รบัอนุมัติ หากไม่ถูกตอ้งตรงกันจะต้องยื่นขอแก้ไขโครงการก่อน                                                                            
               3) เครื่องจักรใช้แล้ว ใหร้ะบุปีที่ผลิตและประเทศทีไ่ด้มา หากเป็นเครื่องจกัรใช้แล้วนําเข้าจากต่างประเทศโดยไมใ่ช้สิทธิฯ สั่งปล่อย จะต้องแนบใบรับรองประสทิธิภาพเครือ่งจกัร 
             4) หนังสืออนุมัติสั่งปล่อย หมายถงึ หนังสือที่สํานกังานอนุมัตใิห้ยกเว้น/ลดหย่อนอากรเข้าสําหรับเครื่องจกัร 
             5) ราคาทุน/ราคาที่ได้มา หมายถงึ ราคาซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์  
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              3. การคํานวณขนาดกิจการ ผลิตภัณฑ์ …..................................................   (หากพื้นทีห่น้านี้ไม่พอหรือถ้ามีมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ทําเป็นเอกสารแนบ) 
ขั้นตอนการผลิตหลัก 

(Core Process) 
ชื่อเครื่องจักรทีใ่ช ้ จํานวนเครื่องจกัร/

สายการผลิต 
(A) 

กําลังผลิตสูงสุดต่อหน่วยเวลา 
(เช่น ตัน/ชั่วโมง นาท/ีชิ้น เป็นต้น) 

(B) 

กําลังผลิตสูงสุดต่อปีที่คํานวน  
ตามเวลาทํางานในบัตรส่งเสรมิ   

(C ........ ชั่วโมง/วัน : D ..........วัน/ปี)     
      
      
      

ดังนั้น ขั้นตอนการผลิตทีเ่ป็นตวักําหนดกําลังผลิตของโครงการ (Bottle Neck) คือ ขั้นตอน ..................................................................  
                      โดยมีรายละเอียดการคํานวณกําลังผลิตสูงสุดของเครื่องจกัรที่มีอยู่จริง  ดังนี ้ (เช่น A เครื่อง x B ตัน/ชั่วโมง x C ชั่วโมง/วัน x D วัน/ปี เป็นต้น) 
                      .........................................…………………...............................................................................................................................................................................................................................  
                      ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
                              

           4. การขอเปิดดําเนินการและแก้ไขโครงการ   
                    บริษทัฯ ขอแก้ไขขนาดกจิการให้เป็นไปตามกําลังผลิตของเครื่องจกัรที่มอียู่จรงิ (เป็นกรณีลดโครงการ / เพิ่มกําลังผลิต ตามความสามารถของเครื่องจกัรที่มีอยู่จริง - ถ้ามี) 

                          บริษทัฯ ขอแก้ไขเพิม่กําลังผลิตโดยเพิ่มเวลาทํางาน เป็นมีกําลังผลิต…………………………………. (เวลาทํางาน .......... ชั่วโมง/วัน : ..........วัน/ปี)  (ถ้ามี) 
                    บริษทัฯ ขอแก้ไขยกเลิกชนิดผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ………………………………….. ( ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว ) 
                    บริษทัฯ ขอแก้ไข .......................................................................................................(ให้แนบแบบคําขอแก้ไขโครงการตามที่สํานักงานกําหนดเป็นเอกสารชี้แจงเพิม่เติม   
                       โดยอ้างองิเลขที่ลงรับของคําขอเปิดดําเนินการนี้) 

                       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวที่ได้แจ้งมาเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญพร้อมประทับตราบริษัท 
จึงขอเปิดดําเนินการโดยมีกําลังผลิต………………………………….  (เวลาทํางาน .......... ชั่วโมง/วัน : ..........วัน/ปี)    

             ลงชื่อ ……………………………………….. ผู้มีอํานาจลงนาม 
                                                                                        (…………………………………….) 
                                                                   ตําแหน่ง ……………………………………….. (ประทับตราบริษทัฯ (ถ้ามี)) 
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5. ข้อมูลเฉพาะโครงการที่ขอเปิดดําเนินการ ตามบัตรส่งเสรมิเลขที…่………………………..……ลงวันที…่……………………….. 

5.1 โครงการน้ี บันทึกรับรูร้ายได้ครั้งแรกวันที ่..................................................ตามเอกสาร ………….………………………. 

      เลขที.่....…............... (เช่น  INVOICE / BILL OF LADING / AIRWAY BILL ฉบับแรกทีม่ีรายได้หรือหลักฐานอื่นๆ) 

5.2 บริษัทฯ ขอรับรองว่านับแตว่ันที่บันทกึรับรูร้ายได้ครัง้แรกตามโครงการน้ีจนถึงปัจจุบัน บริษทัฯ ไดใ้ช้สิทธิฯ ยกเว้น   

      ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลไปแล้วเป็นมูลค่า .....................................................บาท (เฉพาะโครงการที่ไดร้ับสิทธิฯ ม. 31) 

     5.3 ขนาดการลงทุนของโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศฯ ที่ ป.1/2545 ลงวันที่ 28 มกราคม 2545 มีดังนี ้

(หน่วย : บาท) 

(C) ผลการตรวจสอบ 

จากหลักฐานเอกสารที่มี (A) รายการเงนิลงทุน 
(B) ราคาทุน/ราคาที่ได้มา  

ณ วันที ่…………………. ซึ่งเป็น 

วันยุติการนับขนาดการลงทุน (สําหรับเจ้าหน้าที่ สกท.) 

 1. ค่าก่อสร้าง   

2. ค่าเคร่ืองจักร   

 3. ค่าใช้จ่ายกอ่นเปิดดําเนินการ   

 4. สินทรัพย์อืน่ๆ   

รวม     

         สรุปผลการตรวจสอบราคาทุนแล้ว  มีมูลค่าเท่ากับ……………………………………………………………………………..บาท    

(กรณีโครงการที่มีวงเงินยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล) บริษัทฯ ยอมรับใหป้รับเปลี่ยนมูลค่าการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ตามจํานวนเงินลงทุนที่แทจ้ริงเป็นตัวเลขตามผลการตรวจสอบและไม่ขอแก้ไขอีก  

                                                               ลงช่ือ ……….........………............................... ผู้มีอํานาจลงนาม 

                                                 (.......................................................) 

                                                               ตําแหน่ง ……………………………………….. (ประทับตราบริษทัฯ (ถ้ามี)) 

                                                               ลงช่ือ …………………………........................ เจ้าหน้าที่ สกท. 

                                                                      วันที่ …………………………………….. 

 

หมายเหตุ  

1. โปรดดูรายละเอียดวิธกีารกรอกข้อมูลตามคําชี้แจง เร่ือง การตรวจสอบราคาทุนและรายการเงินลงทุน ใน www.boi.go.th 

2. บริษัท ต้องเตรียมผู้มีหน้าทีแ่ละความรู้ในการจัดทําบัญชีของบริษัท ไปชีแ้จงต่อเจ้าหน้าที่ของสํานักงานด้วย   

หากบรษิัทไม่ปฏิบัติตามคําชี้แจงน้ี สํานักงานจะถือว่าบริษทัไม่ประสงค์จะใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 31 และ 

จะดําเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพกิถอนสิทธดิังกล่าวต่อไป 
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คําชี้แจง เรือ่ง การตรวจสอบราคาทุนและรายการเงินลงทุน 
 

1. การรายงานรายการเงินลงทุน  
1.1 ให้ผู้มีหน้าที่ในการจดัทําบญัชีของผู้ได้รับการส่งเสริมฯ นําทะเบียนสินทรพัย ์และหลักฐาน

ประกอบการซ้ือและการชําระเงิน เช่น ใบส่งของ/ใบกํากับสินค้า ใบขนสินค้าขาเข้า ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นต้น มาพิสูจน์
รายการเงินลงทนุ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนที่ ป. 1/2545 ลงวันที่ 28 มกราคม 2545 
เรื่อง การกําหนดความหมายรายการเงินลงทุน  

1.2 แนวทางการรายงานมูลค่าเงินลงทุนเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตามรายการเงนิลงทุน มีดงันี ้
1) จะนับขนาดเงินลงทุนเฉพาะรายการที่มหีลักฐานพิสูจน์ได้ว่า 

- เป็นการลงทุนเฉพาะของโครงการนี้ และจะตอ้งมีอยูใ่ช้ในโครงการท่ีไดร้ับการส่งเสริมนั้นจรงิ  
ณ สถานประกอบการในวันตรวจสอบ 

- ต้องได้มานับตัง้แต่วันทีย่ื่นคําขอรับการส่งเสริมจนถงึวันครบกําหนดเปิดดําเนินการ โดยพิจารณา
จากวันที่นําเข้าตามใบขนฯ หรอืวันที่ได้มา (วันรับมอบ) หากได้มาก่อนตอ้งไดร้ับอนุมัตใิห้ใชใ้น
โครงการ 

- มีการลงทุนจรงิตามรายการเงนิลงทุน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ป. 1/2545 ลงวันที่ 28 มกราคม 2545 เรือ่ง การกําหนดความหมายรายการเงินลงทุนเท่านั้น
หรือเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่สํานักงานกําหนด  

2) วันยุติการนับขนาดการลงทนุ  จะต้องไม่เกนิวันครบกําหนดเปิดดําเนินการ  

 2. สําหรับโครงการทั่วไป ความหมายของรายการในช่อง (A) และการกรอกขอ้มูลในช่อง (B)  
                    ราคาทุน/ราคาที่ได้มาทีก่รอกในช่อง (B) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี 

ความหมายของรายการในช่อง (A) การกรอกขอ้มูลในช่อง (B)   
1. ค่าก่อสร้าง    
    - กรณกี่อสรา้งเอง หมายถงึ การก่อสร้างอาคาร 
    สํานักงาน โรงงาน สาธารณูปโภค  และส่ิงอํานวย 
    ความสะดวกต่างๆ รวมถึงกรณตี่อเติมหรอืปรับปรงุ 
 

ใช้ราคาทุน/ราคาที่ได้มา 
1) กรณวี่าจ้างบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ต้นทุนคือจํานวนเงินที่กจิการตกลง
ตามสัญญาก่อสร้าง  
2) กรณทีี่กอ่สรา้งเอง การคํานวณต้นทุนเริ่มตัง้แต่ ค่าเขียนแบบ 
ค่าธรรมเนยีมขออนุญาต ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง ค่าทําฐานราก 
จนกระทั่ง อาคาร/โรงงานเสร็จ 

    - กรณีซือ้อาคารหรือใช้อาคารที่มีอยู่แล้ว  

 

ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาซ้ือขายหรือราคาสุทธิตามบัญชีของ 

งวดบัญชกี่อนยืน่คําขอรับการส่งเสริมแล้วแต่กรณ ี
    - กรณกีารเช่าอาคารหรอืโรงงาน ให้ใช้ค่าเช่าตามสัญญาการเช่า ทั้งนี ้จะต้องมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 

3 ปี ซึ่งจดทะเบยีนกับสํานักงานที่ดินแล้ว 

2. ค่าเคร่ืองจกัร  
หมายถงึ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นไปตามคํา
จํากัดความว่าดว้ย “เครื่องจักร” ตามมาตรา 4 แห่ง 
พรบ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และประกาศ 
สกท. ที่ ป.1/2545 และต้องมีอยู่ใช้ในโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมน้ันจริงในวันเปิดดําเนินการ  

  

 
     หน้าที่  1/2 



ความหมายของรายการในช่อง (A) การกรอกขอ้มูลในช่อง (B) 
- กรณีซื้อเคร่ืองจักร 

 
ใช้ราคาทุน/ราคาที่ได้มาของเครื่องจกัร รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าทดลองเครื่อง 
ค่าวิชาการที่รวมอยู่ในต้นทุนเครื่องจักร 
1) กรณีบันทึกบัญชีเป็นสินทรพัย ์ต้องแสดงไว้ในงบการเงินทีม่ีผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบรับรองการมีอยูจ่ริงของสินทรพัย์ในรอบบัญชีนัน้  
2) กรณีบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จา่ย หรือไม่ได้บนัทึกบัญชเีป็นสินทรัพย ์
ต้องแนบเอกสารหลักฐานการซือ้-ขายนั้น  

- กรณีเช่าเคร่ืองจักร  ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญามากกว่า 1 ปี โดยบันทึกบัญชีไว ้
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานสัญญาเช่านัน้  

  - กรณีเช่าซื้อ เช่าลิสซิ่งเคร่ืองจักร ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อ เช่าลิสซิ่ง โดยบันทึกบัญชีไว ้และจะต้อง
แนบเอกสารหลักฐานสัญญาเช่าซื้อ เช่าลิสซิ่ง นั้น  

  - กรณีเคร่ืองจักรที่บริษัทในเครือให้มาโดยไม่คิด
ค่าตอบแทน และได้ระบุในคําขอรับการส่งเสริม 

ให้ใช้มูลค่าตามบัญชีของบรษิัทที่ใหเ้ครื่องจักรโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ 
วันยื่นคําขอรับการส่งเสริม และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการนําเข้า
เครื่องจักรนั้น 

  - กรณีจํานองเคร่ืองจักร ใช้ราคาทุน/ราคาที่ได้มาของเครื่องจกัร เช่นเดียวกับกรณีซื้อเครื่องจักร 
3. ค่าใช้จ่ายกอ่นเปิดดําเนินการ  
    หมายถงึ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั
ใหม่ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม 
และค่าหนังสือบริคณห์สนธ ิ

ให้ใช้มูลค่าที่บันทึกบัญชีไว ้และแนบเอกสารหลักฐานนั้น 

4. มูลค่าสินทรัพยอ์ื่นๆ   
    - อุปกรณ์สํานักงาน และยานพาหนะ เฉพาะกรณี
ขอรับการส่งเสริมในนามบริษทัที่จะตัง้ขึ้นใหม่และ
ขอรับการส่งเสริมเพื่อโยกย้ายสถานประกอบการ
เท่านั้น 

ให้ใช้มูลค่าที่บันทึกบัญชีไว ้และแนบเอกสารหลักฐานนั้น 

    - ค่าสัมปทาน ค่าประทานบตัร และสินทรัพย์ที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่จา่ยใหก้ับรัฐ   

ให้ใช้มูลค่าที่บันทึกบัญชีไว ้และแนบเอกสารหลักฐานนั้น 

3. การกรอกมูลค่าในช่อง (B) ให้กรอกข้อมูลในแต่ละกรณีดงันี ้
- กรณีโครงการริเริ่ม ให้กรอกมูลค่าตั้งแต่ข้อ 1. ถึง ข้อ 4.  
- กรณีโครงการขยาย ใหก้รอกมูลค่าเฉพาะข้อ 1. และข้อ 2.  
- กรณีโครงการโยกย้าย ใหก้รอกมูลค่าเฉพาะขอ้ 1. และข้อ 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่  2/2 


	1. ข้อมูลทั่วไป
	รายการเครื่องจักร (เลขที่ทะเบียนสินทรัพย์) 1)
	ขั้นตอนการผลิตหลัก (Core Process)
	ชื่อเครื่องจักรที่ใช้
	จำนวนเครื่องจักร/สายการผลิต
	กำลังผลิตสูงสุดต่อหน่วยเวลา
	(เช่น ตัน/ชั่วโมง นาที/ชิ้น เป็นต้น)

	(A) รายการเงินลงทุน
	(B) ราคาทุน/ราคาที่ได้มา 
	 1. ค่าก่อสร้าง
	2. ค่าเครื่องจักร


