
การขออนุญาตเปิดด าเนินการ

ส ำหรบัอตุสำหกรรมบรกิำรและดจิทิลั 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 



สทิธปิระโยชนแ์ละหนำ้ทีข่องผูไ้ดร้บักำรสง่สสรมิ

ทุกอย่างต้องยื่นขอการใช้สิทธิ์ฯ

ตามระยะเวลาและแบบที่ก าหนดเงื่อนไข

เสมือนสัญญาที่ระบุทั้งสิทธิ์ที่ได้ และเง่ือนไขที่ต้องปฏิบัติบัตรส่งเสริม



สทิธปิระโยชนแ์ละหนำ้ทีข่องผูไ้ดร้บักำรสง่สสรมิ

ไม่มี
ก าหนดเวลาสิ้นสุด

NONTAX - ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

“ ขยายไม่ได้ ” 

- อากรขาเข้าเครื่องจักร 
“ ขยายได้ แต่มีระยะเวลาสิ้นสุด”

- อากรขาเข้าวัตถุดิบ 

“ ขยายได้ตลอด”

TAX



หมวด 1 สกษตรกรรมและผลติผลจำกกำรสกษตร

หมวด 2 แร่ สซรำมกิส ์และโลหะขัน้มูลฐำน

หมวด 3 อตุสำหกรรมสบำ

หมวด 4 ผลติภณัฑโ์ลหะ สคร ือ่งจกัร และอปุกรณ์

ขนสง่
หมวด 5 อตุสำหกรรมสคร ือ่งใชไ้ฟฟ้ำและ

อสิล็กทรอนิกส ์

หมวด 6 สคมภีณัฑ ์พลำสตกิและกระดำษ

หมวด 7 กจิกำรบรกิำร และสำธำรณูปโภค

หมวด 8 กำรพฒันำสทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ประสภทกจิกำรทีใ่หก้ำรสง่สสรมิ



สทิธปิระโยชนแ์ละหนำ้ทีข่องผูไ้ดร้บักำรสง่สสรมิ

สาระส าคัญของบัตรส่งเสริม

บตัรสง่สสรมิ

สทิธปิระโยชน์

TAX NON-TAX

สงือ่นไข

ทัว่ไป สฉพำะโครงกำร



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ

วันที่ออกบัตร



รายงานความคืบหน้าปีละ 2 ครั้งและ
รายงานประจ าปี (ตส. 310)

รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- - ใช้ผ่านระบบ e-Monitoring

รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC
- ใช้ผ่านระบบ eMT

ขอใช้สิทธิด้านเครื่องจักร

รายงานผ่านระบบของส านักงาน, IC
- ใช้ผ่านระบบ RMTS 2011

ขอใช้สิทธิด้านวัตถุดิบ

รายงานผ่านระบบของส านักงานขอใช้สิทธิด้านช่างฝีมือ
- ใช้ผ่านระบบ Single Window ของ BOI

ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



รายงานผ่านระบบของส านักงาน
- ใช้ผ่านระบบ e-Tax
กองบริหารการลงทุน 1-5 , 
ศูนย์ภมูภิาค 

ขอใช้สิทธิด้านที่ดนิ

รายงานเงื่อนไขขยายเวลา
เปิดด าเนินการอย่างเดียว

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภมูภิาค 

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภมูภิาค
- รายงานภายใน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตร

รายงานเงื่อนไขเปิดด าเนินการ

ขอใช้สิทธิด้านภาษีเงนิได้ฯ 
ม.31

ตวัอย่ำงบตัรสง่สสรมิ



กำรด ำสนินกำรภำยหลงัไดร้บักำรสง่สสรมิ

รายงานเงื่อนไข ISO กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมิภาค (e-ISO)
- รายงานภายใน 2 ปีตั้งแต่วันครบเปิดด าเนินการ 

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมิภาค
- หลังจากได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการ 

รายงานเงื่อนไขหยุดกิจการ

รายงานเงื่อนไขอื่นๆ( Merit) กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมิภาค 

กองบริหารการลงทุน 1-5, ศูนย์ภูมิภาค ขอยกเลิกบัตรส่งเสริม



 จะต้องเปิดด าเนินการครบตามโครงการภายใน 36 เดือน                                   
นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

 สามารถขอขยายระยะเวลาเปิดด าเนินการได้
• กรณีขยายพรอ้มกับขยายเวลาน าเขา้เคร่ืองจักร

ขยายได้ 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 1 ปี
• กรณีไม่ขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร

ขยายได้ 1 คร้ัง ไม่เกิน 1 ปี

ก าหนดเวลา

กำรด ำสนินกำรภำยหลงัไดร้บักำรสง่สสรมิ



กำรด ำสนินกำรภำยหลงัไดร้บักำรสง่สสรมิ

บัตร
น าเข้า 
ค/จ

ครบ
เปิด

ขยายเวลา 
คจ.-1

ขยายเวลา 
คจ.-2

ขยายเวลา 
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

NOTE : กรณีมีสิทธิ์น าเข้าเครื่องจักรและได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาน าเข้า 3 ครั้ง   

ตารางเวลาการใช้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเครื่องจักร



กำรขอสปิดด ำสนินกำร

กจิกำรดจิทิลั



กำรด ำสนินกำรภำยหลงัไดร้บักำรสง่สสรมิ

แจ้งมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ

สิ้นสุดระยะเวลาน าเข้า
เครื่องจักร

ครบเปิดด าเนินการ ยกเลิก
บัตรส่งเสริม

รายงานประจ าปี ภายใน กค. ของทุกปี

เริ่มมีรายได้
ขอใช้สิทธิ ม.31

ขั้นตอนการด าเนินการแต่ละบัตรส่งเสริม

อนุมัติโครงการ

ครบ ISO

ยื่นขอรับการส่งเสริม

รายงานความคืบหน้า
ก.พ. และ ก.ค. ของทุกปี



สงือ่นไข

“ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะเปิดด าเนินการได้ภายใน
ก าหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม โดยจะต้องขอ
เปิดด าเนินการตามแบบที่ส านักงานก าหนด ”

กำรขอสปิดด ำสนินกำร



5.7 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์
5.7.1 EMBEDDED SOFTWARE        
5.7.2 ENTERPRISE SOFTWARE      

5.7.3 HIGH-VALUE ADDED SOFTWARE

เงื่อนไขหลัก
- ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยพนักงานของบริษัท
- ต้องมีเงินเดือนพนักงาน IT เกิน 1.5 ลบ./ปี

5.8 E-COMMERCE

5.9 DIGITAL SERVICES

อตุสำหกรรมดจิทิลั

เงื่อนไขหลัก
- ต้องมีขนาดการลงทุน ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.
- ต้องมี IT SPECIALISTS ในโครงการ (ส าหรับ 

กิจการ DIGITAL SERVICES)





ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำรซอฟตแ์วร ์(1)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำรซอฟตแ์วร ์(2)



- ให้จัดท าแผนภูมิการผลิตซอฟต์แวร์ของบริษัท ตามขั้นตอนท่ีระบุในบัตรส่งเสริม เช่น 
MODELING, REQUIREMENT ANALYSIS, DESIGN, IMPLEMENTATION, TESTING, 
DEPLOYMENT, CONFIGURATION และ TRAINING ว่าในแต่ละขั้นตอน บริษัทด าเนินการ
อะไรบ้าง โดยให้ระบุ เครื่องจักรหลัก ที่ใช้ในการพัฒนาแต่ละขั้นตอนด้วย

- เครื่องจักรหลัก คือ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ
บริษัท

ตามเอกสารแนบ ข้อ 6. แผนภมูขัิน้ตอนการผลิต หรือ บริการ ซึ่งระบุเคร่ืองจักรหลัก
ที่ใช้ในแต่ละขัน้ตอน

ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำรซอฟตแ์วร ์(3)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำรซอฟตแ์วร ์(4)

ตามเอกสารแนบ ข้อ 7. แผนผังการตดิตัง้เคร่ืองจักร

- สถานประกอบการของบริษัทซอฟต์แวร์ คือ ออฟฟิต (OFFICE)
- เครื่องจักรหลัก คือ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ

บริษัท
- ให้จัดท าแผนผังภายในออฟฟิตของบริษัท โดยระบุ ต าแหน่งของ ฮาร์ดแวร์ และ

ซอฟต์แวร์ ที่ตั้งอยู๋ภายในออฟฟิต และให้ระบุ หมายเลขทะเบียนสินทรัพย์ด้วย



- กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (5.7) เป็น กิจการฐานความรู้
- เงื่อนไข ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 1.5 ลบ./ปี
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาด้าน IT (มีวุฒิฯ แนบ) หรือ  

มีประสบการณ์การท างานในด้าน IT (มีใบรับรองการท างานจากบริษัทเก่า)
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ต้อง มีการจ้างงานหลงัวนั

ย่ืนขอรับการสง่เสริม และ มีช่ืออยู่ในระบบแรงงงาน ของกระทรวงแรงงาน (มีช่ืออยู่ใน 
ภงด. 1 และ ภงด. 1ก)

ตามเอกสารแนบ ข้อ 8. กรณีมีเงื่อนไข ต้องมีค่าใช้จ่ายเงนิเดือนบุคลากรเฉพาะด้าน
ส าหรับกจิการฐานความรู้ ให้จัดท า “เอกสารแนบ” เพิ่มเตมิ

ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำรซอฟตแ์วร ์(5)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำรซอฟตแ์วร ์(6)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำรซอฟตแ์วร ์(7)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำรซอฟตแ์วร ์(8)

- ในแบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ หน้า 2/4 เรื่องรายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณืที่ใช้
ติดต้ังในโครงการ ให้กรอกรายละเอียด ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ที่ใช้ในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท โดยราคาทนุ/ราคาท่ีได้มา ต้องเป็นมลูค่าท่ี ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำรซอฟตแ์วร ์(9)

- ในแบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ หน้า 3/4 เรื่อง การค านวณขนาดกิจการ ส าหรับกิจการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ (5.7) กิจการ E-COMMERCE (5.8) และกิจการ DIGITAL SERVICES (5.9) 
ไม่ต้องกรอกรายละเอียด เนื่องจากกิจการดิจิทัล ไม่มีขนาดกิจการ



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำรซอฟตแ์วร ์(10)

- ในแบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ      
หน้า 4/4 ให้สรุปขนาดการลงทุนใน
สินทรัพย์ลงในตาราง 

- กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (5.7) ที่มีเงื่อนไข 
เงินเดือนพนักงานไอทีไม่น้อยกว่า 1.5 ลบ. 
ไม่จ าเป็นต้องมีขนาดการลงทุนในสินทรัพย์
ถึง 1 ล้านบาท 

- กิจการ E-COMMERCE (5.8) และ กิจการ 
DIGITAL SERVICES (5.9) ต้องมีขนาดการ
ลงทุน (ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่
น้อยกว่า 1 ล้านบาท



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำรซอฟตแ์วร ์(11)
เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

โครงการรเิร ิม่ โครงการขยาย

คา่กอ่สรา้ง o o

คา่เครือ่งจกัร o o

คา่ตดิต ัง้ คา่ Test-run o o

คา่ทรพัยส์นิอืน่ๆ o x

คา่ใชจ้า่ยกอ่นเปิด

ด าเนินการ

o x

คา่ทีด่นิ x x

คา่วชิาการ x x

เงินทุนหมุนเวยีน x x



กำรใชส้ทิธฯิ ยกสวน้ภำษี

กจิกำรพฒันำซอฟตแ์วร ์





กำรใชส้ทิธภิำษสี ำหรบักจิกำรซอฟตแ์วร ์(1) 
ให้ยื่นผ่านระบบ E-Tax ใน www.boi.go.th

http://www.boi.go.th/


กำรใชส้ทิธภิำษสี ำหรบักจิกำรซอฟตแ์วร ์(2) 



































กำรใชส้ทิธภิำษสี ำหรบักจิกำรซอฟตแ์วร ์(3) 
เอกสารแนบ

- ให้แนบเอกสาร เหมือนขั้นตอนเปิดด าเนินการทุกประการ 
- ให้แนบรายงานของผู้สอบบัญชี ฉบับที่สแกนมาจากรายงานฉบับจริง ที่มีรายเซ็นต์สดของ

ผู้สอบบัญชี พร้อมลงวันที่สอบบัญชี  







ตวัอย่ำงกำรใชส้ทิธ ิ

ปีที่ ก าไรสุทธิ มูลค่าภาษี มูลค่าภาษีสะสม
1 60 12 12
2 70 14 26
3 100 20 46
4 80 16 62

5 50 10 เกินใช้ได้เพียง 8
6 - - -
7 - - -
8 - - -

โครงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีมูลค่า 70 ล้านบาทเป็นเวลา 8 ปี



โครงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีมูลค่า 70 ล้านบาทเป็นเวลา 8 ปี

ตวัอย่ำงกำรใชส้ทิธ ิ

ปีที่ ก าไรสุทธิ มูลค่าภาษี มูลค่าภาษีสะสม
1 -30 - -
2 40 8 8
3 30 6 14
4 10 2 16
5 40 8 24
6 30 6 30
7 20 4 34
8 40 8 42 (ครบ 8 ปี)



กำรขอสปิดด ำสนินกำร

กจิกำรบรกิำร







สงือ่นไข

“ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะเปิดด าเนินการได้ภายใน
ก าหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม โดยจะต้องขอ
เปิดด าเนินการตามแบบที่ส านักงานก าหนด ”

กำรขอสปิดด ำสนินกำร



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำร (1)

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

พจิารณาและตรวจสอบเง่ือนไขในสาระส าคญั

กรณีมเีง่ือนไข CAP วงเงินใหพ้สูิจนมู์ลคา่เงินลงทุนฯ
ตาม ป. 1 / 2545

ออกใบอนุญาตพรอ้มปรบัเปลีย่น

มูลคา่การยกเวน้ภาษ ีม.31

ยืน่แบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ

ชีแ้จง CAP กอ่นเปิด

ผูไ้ดร้บัการ

ส่งเสรมิ



สาระส าคัญของการเปิดด าเนินการ
1. สภาพเคร่ืองจักร
2. ทุนจดทะเบียนและการช าระมูลค่าหุ้น
3. สัดส่วนการถือหุ้น
4. ชนิดผลิตภัณฑ์หรือบริการและก าลงัผลิต
5. กรรมวิธีการผลิตหรือบริการ
6. แผนผังที่ติดตั้งเคร่ืองจักร
7. ขนาดการลงทุน หรือ การจ้างบุคลากร
8. ที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ
9. ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

(รง. 4 / กนอ. / แบบข.2) หนังสือรับรองการประกอบธุรกจิคนต่างดา้ว (แบบ ต.7) เป็นต้น
10. เงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ก าหนดในบัตรสง่เสริม เช่น กิจการผลิตไฟฟ้า จะต้องมีหนังสืออนุญาต 

ให้บริษัทเชื่อมโยงและขนานไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า เป็นต้น

ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำร (2)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำร (3)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำร (4)
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ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำร (5)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำร (6)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำร (7)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำร (8)



ขัน้ตอนกำรยืน่ขอสปิดด ำสนินกำร (10)
เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

โครงการรเิร ิม่ โครงการขยาย

คา่กอ่สรา้ง o o

คา่เครือ่งจกัร o o

คา่ตดิต ัง้ คา่ Test-run o o

คา่ทรพัยส์นิอืน่ๆ o x

คา่ใชจ้า่ยกอ่นเปิด

ด าเนินการ

o x

คา่ทีด่นิ x x

คา่วชิาการ x x

เงินทุนหมุนเวยีน x x



1.  เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมุนเวียน ที่ใช้ส าหรับการก าหนดจ านวนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่จะได้รับการยกเว้นตามสัดส่วนท่ีคณะกรรมการก าหนด ได้แก่

1.1  ค่าก่อสร้าง ให้หมายความถึงรายการ ดังนี้

1.1.1 กรณีก่อสร้างเอง ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน โรงงาน สาธารณูปโภค 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และรวมถึงการต่อเติมหรือปรับปรุงด้วย

1.1.2 กรณีซื้ออาคารหรือใช้อาคารที่มีอยู่แล้วให้ใช้มูลค่าตามสัญญาซื้อขายหรือ
ราคาสุทธิตามบัญชีของงวดบัญชีก่อนย่ืนค าขอรับการส่งเสริมแล้วแต่กรณี

1.1.3 กรณีการเช่าอาคารหรือโรงงาน ให้ใช้ราคาเช่าตามสัญญาการเช่า 
ทั้งน้ีจะต้องมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 3 ปี 

กำรก ำหนดควำมหมำยรำยกำรสงนิลงทนุ
ตำมประกำศที ่ป. 1/ 2545



1.2  ค่าเครื่องจักร ค่าติดตั้ง ค่าทดลองเครื่อง ให้หมายความถึงรายการ ดังนี้

1.2.1  กรณีซื้อเครื่องจักร ได้แก่ ค่าเครื่องจักรและให้รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าทดลองเครื่อง ค่าวิชาการ 

ที่รวมอยู่ในต้นทุนเครื่องจักร เช่น ค่าวิศวกร ค่าออกแบบ เป็นต้น “ ส าหรับกิจการซอฟต์แวร์ 

และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้รวมถึงค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมด้วย”

1.2.2 กรณีการเช่าซื้อหรือเช่าแบบลิสซิ่งให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเชา่ซื้อหรือเช่าแบบลสิซิ่ง 

1.2.3 กรณีเช่าเครื่องจักรให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่า ทั้งน้ีจะต้องมีการท าสัญญาเช่ามากกว่า  1 ปี 

1.2.4  กรณีเครื่องจักรที่บริษัทในเครือให้มาโดยไม่คิดค่าตอบแทน และระบุในค าขอรับการส่งเสริม 

ให้ใช้มูลค่าตามบัญชีของบริษัทท่ีให้เครื่องจักร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันย่ืนค าขอรับการส่งเสริม 

1.2.5  กรณีจ านองเครื่องจักร ให้ใช้ราคาทุนตามบัญชี     

ทั้งน้ี การขอรับการส่งเสริมเพ่ือโยกย้ายสถานประกอบการไม่อนุญาตให้น าเครื่องจักรมารวมค านวณ



1.3  ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ ให้หมายความถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทใหม่ 
ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม และค่าหนังสือบริคณห์สนธิ

1.4  มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ ให้หมายความถึงรายการ ดังนี้
1.4.1 ค่าอุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ 
เฉพาะกรณีขอรับการส่งเสริมในนามบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่และขอรับการส่งเสริมเพื่อโยกย้ายสถาน

ประกอบการ เท่านั้น 
1.4.2 ค่าสัมปทาน ค่าประทานบัตร และสินทรัพย์ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่จ่ายให้กับรัฐ 



กำรขออนุญำตสปิดด ำสนินกำร
สำมำรถยืน่แบบฟอรม์ พรอ้มสอกสำรประกอบได ้

ทีศ่นูยส์ศรษฐกจิกำรลงทนุภำคที ่6 (สรุำษฎรธ์ำนี)

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งสสรมิกำรลงทนุ

โทร 077-404-600



www.bo i . go . th


