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สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) 

บทที่ 1 การลงทะเบียน สำหรับนิติบุคคล 

1. เข้าสู่เว็ปไซต์ https://etax.boi.go.th จะปรากฏหน้าจอระบบการขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-TAX) จากนั้นคลิกท่ี ลงทะเบียน 

 

 
รูปที่  1 แสดงหน้าจอ Login 
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 สำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้ยื่นขอใช้สิทธิยกเว้น

ภาษีฯ ในระบบ E-TAX เช่นเดียวกับมาตรการทั่วไป โดยแนบผลดำเนินการตามตัวชี้วัด A ถึง E มาเพิ่มเติม

สามารถ Download ได้ที่ลิงค์ด้านล่างกรอบ Log-in ตามภาพ 

 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบียนดังภาพ  

 

รูปที่  2 แสดงหน้าจอลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ 
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3. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนดังนี้ 

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

- รหัสผ่าน 

- ยืนยันรหัสผ่าน 

- e-mail 

4. คลิกปุ่ม ลงทะเบียน เพ่ือยืนยันการลงทะเบียน 

 

รูปที่  3 แสดงหน้าจอลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ 
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บทที่ 2 การเข้าใช้งานระบบ (Log in) 

1. เปิด Internet Browser ขึ้นมา แล้วระบุ URL ของระบบลงไป 

2. จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านลงไป 

3. คลิกปุ่ม Sign In 

 
รูปที่  4 แสดงหน้าจอ Login 

 

4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่ แบบคำขอใช้สิทธิฯ 

 

 
รูปที่  5 แสดงหน้าจอแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคล 

 

5. ระบบแสดงหน้าจอรายการแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลขึ้นมา 
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รูปที่  6 แสดงหน้าจอรายการแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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บทที่ 3 การกรอกข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล 

แบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลที่สำนักงานกำหนด  

         ซึง่มีคำแนะนำและแบบฟอร์ม ดังนี ้

 

คำแนะนำ 

1. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมมากกว่า 1 บัตรและมีกำหนดเงื่อนไขต้องยื่นแบบคำขอใช้สิทธิฯ นี้ต่อ

สำนักงาน ให้ยื่นแบบคำขอใช้สิทธิฯ รวมเป็นฉบับเดียว โดยยื่นต่อกองติดตามและประเมินผลการลงทุน 

ที่ดูแลโครงการตามบัตรส่งเสริมฉบับแรกที่มีกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว 

2. บริษทัฯ จะต้องยื่นขอใช้สิทธิฯ ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี 

3. แบบคำขอใช้สิทธิฯ นี้ ให้ยื่นเฉพาะกรณีที่รอบบัญชีของบัตรส่งเสริมนั้น  มีกำไรสุทธิและประสงค์จะขอใช้

สิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น 

4. บริษัทฯ จะต้องกรอกข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิฯ นี้ทุกบัตรส่งเสริมให้เรียบร้อย และพิมพ์ข้อมูลออกจาก

ระบบแล้วให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และให้ความเห็นรับรองตามแบบที่สำนักงานกำหนด โดยผู้สอบบัญชี

สามารถรับรองเฉพาะบัตรส่งเสริมหรือรับรองทุกบัตรส่งเสริมก็ได้ โดยให้กรอกความเห็นของผู้สอบบัญชี

ลงในระบบ และแนบรายงานผู้สอบบัญชีมาพร้อมการยื่นคำขอออนไลน์นี้  (ยกเว้นกรณีมีบัตรส่งเสริม

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องแนบรายงานผู้สอบบัญชี) 
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รูปที่  7 แสดงหน้าจอแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคล 
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คำอธิบายปุ่มการใช้งาน 

-ปุ่ม  ด้านบน หากคลิกปุ่มนี้ จะกลับไปยังหน้าแรกของระบบ 

-ปุ่ม  หากคลิกปุ่มนี้ จะกลับไปยังหน้าการกรอกข้อมูลก่อนหน้า 

-ปุ่ม  คลิกปุ่มนี้ หากมีการใช้งานบนระบบไม่ต่อเนื่อง สามารถกดปุ่มนี้ เพ่ือบันทึกข้อมูลและ

ป้องกันข้อมูลสูญหาย 

-ปุ่ม  คลิกปุ่มนี้ หากมีการใช้งานบนระบบต่อเนื่อง สามารถกดปุ่มนี้ เพ่ือไปยังหน้าถัดไป โดย

ระบบจะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ 

-ปุ่ม  คลิกปุ่มนี้ เพ่ือดูข้อมูลตามแบบคำขอใช้สิทธิฯ ว่าถูกต้องหรือไม่ เป็น

ระยะๆ 

- ปุ่ม    สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบของนิติบุคคล 

- ปุ่ม สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับสภาวิชาชีพ

บัญชี 

-ปุ่ม  สำหรับแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูล 

- ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

- ปุ่ม  สำหรับดูข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิฯ ที่ส่งให้สำนักงานฯ พิจารณา (กรณีสถานะรอ

พิจารณา)  

- ปุ่ม   สำหรับเรียกดูรายการเอกสารแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคล, เอกสารการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์, เอกสารเพ่ิมเติม, เอกสารรายงานของผู้สอบบัญชีในการ

ตรวจสอบ 

- ปุ่ม  ใช้สำหรับคัดลอกแบบคำขอใช้สิทธิฯ ที่เคยยื่นผ่านระบบนี้ กรณีที่แบบคำขอใช้สิทธิฯ ที่

บริษัทเคยส่งมายังสำนักงานแล้ว สำนักงานได้คืนเรื่องกลับไปยังบริษัท หากบริษัทดำเนินการแก้ไขและ

ต้องการส่งคำขอเพ่ือให้สำนักงานพิจารณาใหม่ บริษัทสามารถคัดลอกเพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อมูลแบบคำขอ

ใช้สิทธิฯ ให้ถูกต้อง และส่งมายังสำนักงานเพ่ือพิจารณาใหม่ได้ 
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- ปุ่ม  ใช้สำหรับแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

- ปุ่ม  ใช้สำหรับยืนยันการส่งข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิฯ ให้สำนักงานฯ พิจารณา 

- ปุ่ม  ใช้สำหรับยกเลิกการส่งข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิฯ   
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3.1 การเพ่ิมแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

1. คลิกปุ่ม ADD  

 

รูปที่  8 แสดงหน้าจอรายการแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

2. จากนั้นกรอกรายละเอียดคำขอลงไป  

- เลือกรอบปีบัญชีที่ขอใช้สิทธิฯ ในครั้งนี้ (พ.ศ.) จาก List box (กรณีรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงตามปี

ปฏิทินให้กรอกปีเริ่มต้น เช่น รอบปีบัญชี 1 เม.ย. 2557 - 31 มี.ค. 2558 ให้กรอก 2557 ในช่องนี้) 

- เลือกวันที่เริ่มต้น - สิ้นสุด โดยอาจเลือกจากปุ่มปฏิทิน   

  หรือพิมพ์ในรูปแบบของ ว/ด/ป  

3. คลิกปุ่ม บันทึก 

 

รูปที่  9 แสดงหน้าจอเพ่ิมรอบปีบัญช ี
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3.2 การกรอกรายละเอยีดบริษัท  

ข้อ 1.1 รายละเอียดบริษัท 

• หากข้อมูลที่ดึงมาจากระบบไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีที่อยู่มากกว่า 1 ที่ และซ้ำกันให้ลบ

หรือแก้ไขให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากบริษัทมีการแก้ไขที่อยู่ ให้ดำเนินการยื่น

ขอแก้ไขที่อยู่ในบัตรส่งเสริมที่กลุ่มบัตรส่งเสริมให้ถูกต้องต่อไปด้วย 

• สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังที่ตั้งสำนักงานตามที่บริษัทกรอกไว้ข้างต้น 

1. สามารถแก้ไขข้อมูลของบริษัท โดยคลิกปุ่ม Edit 

 

รูปที่  10 แสดงหน้าจอรายละเอียดบริษัท 

 2. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดบริษัทขึ้นมา กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง (ชื่อบริษัท, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่, 

แขวง/ตำบล, เขต/อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, โทรศัพท์, โทรสาร) จากนั้นคลิกปุ่ม Save 

 

รูปที่  11 แสดงหน้าจอรายละเอียดบริษัท  
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3.2.1 เพิ่มรายละเอียดที่ตั้งโรงงาน 

1. คลิกปุ่ม Add ในช่องรายละเอียดที่ตั้งโรงงาน 

• หากข้อมูลที่ดึงมาจากระบบไม่ถูกต้อง หรือมีที่อยู่มากกว่า 1 ที่ และซ้ำกันให้ลบหรือแก้ไขให้

ถูกต้อง  

 

รูปที่  12 แสดงหน้าจอรายละเอียดบริษัท 

2. กรอกข้อมูลที่ตั้งโรงงานลงไป ได้แก่ ที่อยู่, นิคมอุตสาหกรรม/ เขตอุตสาหกรรม, แขวง/ ตำบล, เขต/ 

อำเภอ, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ 

3. คลิกปุ่ม Save 

 

รูปที่  13 แสดงหน้าจอกรอกที่ต้ังโรงงานหรือสถานประกอบการ 
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4. ระบบแสดงรายการที่ตั้งโรงงานที่เพ่ิมข้อมูลขึ้นมา สามารถแก้ไข  หรือลบข้อมูลได้  

 

รูปที่  14 แสดงหน้าจอรายละเอียดที่ต้ังโรงงาน 

 4.1 การแก้ไข  

 1. คลิกปุ่ม Edit จากนั้นแก้ไขข้อมูลที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการให้ถูกต้อง 

 2. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Save 

 
รูปที่  15 แสดงหน้าจอแก้ไขรายละเอียดที่ต้ังโรงงานหรือสถานประกอบการ 
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4.2 การลบ 

 1. คลิกปุ่ม Delete  

 
รูปที่  16 แสดงหน้าจอรายละเอียดที่ต้ังโรงงาน 

 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนก่อนลบขึ้นมา หากยืนยันที่จะลบข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
รูปที่  17 แสดงหน้าจอยืนยันการลบข้อมลู 
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3.2.2 รายละเอียดผู้กรอกข้อมูล และรายละเอียดผู้สอบบัญชี 

1. เพ่ิมรายละเอียดผู้กรอกข้อมูลลงไป โดยให้ใส่ชื่อผู้ติดต่อที่สามารถชี้แจงรายละเอียดในการยื่นขอใช้สิทธิฯ ใน

ครั้งนี้ได้ ได้แก่ ชื่อผู้กรอกข้อมูล, E-mail, โทรศัพท์ 

 

รูปที่  18 แสดงหน้าจอรายละเอียดผู้กรอกข้อมูล 

* ให้กรอก e-mail ที่มีสถานะใช้งานได้ในปัจจุบัน เพ่ือสำนักงานจะได้ส่งข้อความแจ้งให้ท่านทราบว่างานอยู่

สถานะใด เช่น ส่งคืนเรื่อง เรื่องถูกส่งคืนกลับมาแก้ไข หรือผลการพิจารณา เป็นต้น 

2. เพ่ิมรายละเอียดผู้สอบบัญชี ได้แก่ คำนำหน้าชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, นามสกุล

,  ทะเบียนเลขท่ี, โทรศัพท์, ชื่อสำนักงานบัญชี (หากมี), โทรศัพท ์หรือตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีกับสภา

วิชาชีพบัญชี จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี โดยคลิกปุ่ม  

 

รูปที่  19 แสดงหน้าจอเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชปูถัมภ ์

3. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูลหน้าปัจจุบัน หรือคลิกปุ่ม Next เพ่ือบันทึกข้อมูล และกรอกข้อมูลในหน้า

ต่อไป 
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คำอธิบายปุ่มการใช้งาน 

-ปุ่ม  ด้านบน หากคลิกปุ่มนี้ จะกลับไปยังหน้าแรกของระบบ 

-ปุ่ม  หากคลิกปุ่มนี้ จะกลับไปยังหน้าการกรอกข้อมูลก่อนหน้า 

-ปุ่ม  คลิกปุ่มนี้ หากมีการใช้งานบนระบบไม่ต่อเนื่อง สามารถกดปุ่มนี้ เพ่ือบันทึกข้อมูลและ

ป้องกันข้อมูลสูญหาย 

-ปุ่ม  คลิกปุ่มนี้ หากมีการใช้งานบนระบบต่อเนื่อง สามารถกดปุ่มนี้ เพ่ือไปยังหน้าถัดไป โดย

ระบบจะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ 

-ปุ่ม  คลิกปุ่มนี้ เพ่ือดูข้อมูลตามแบบคำขอใช้สิทธิฯ ว่าถูกต้องหรือไม่ เป็น

ระยะๆ 

- ปุ่ม    สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบของนิติบุคคล 

- ปุ่ม สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับสภาวิชาชีพ

บัญชี 

-ปุ่ม  สำหรับแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูล 

- ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

- ปุ่ม  สำหรับดูข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิฯ ที่ส่งให้สำนักงานฯ พิจารณา (กรณีสถานะรอ

พิจารณา)  

- ปุ่ม   สำหรับเรียกดูรายการเอกสารแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคล, เอกสารการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์, เอกสารเพ่ิมเติม, เอกสารรายงานของผู้สอบบัญชีในการ

ตรวจสอบ 
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- ปุ่ม  ใช้สำหรับคัดลอกแบบคำขอใช้สิทธิฯ ที่เคยยื่นผ่านระบบนี้ กรณีที่แบบคำขอใช้สิทธิฯ ที่

บริษัทเคยส่งมายังสำนักงานแล้ว สำนักงานได้คืนเรื่องกลับไปยังบริษัท หากบริษัทดำเนินการแก้ไขและ

ต้องการส่งคำขอเพ่ือให้สำนักงานพิจารณาใหม่ บริษัทสามารถคัดลอกเพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อมูลแบบคำขอ

ใช้สิทธิฯ ให้ถูกต้อง และส่งมายังสำนักงานเพ่ือพิจารณาใหม่ได้ 

- ปุ่ม  ใช้สำหรับแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

- ปุ่ม  ใช้สำหรับยืนยันการส่งข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิฯ ให้สำนักงานฯ พิจารณา 

- ปุ่ม  ใช้สำหรับยกเลิกการส่งข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิฯ  

 

รูปที่  20 แสดงหน้าจอรายละเอียดผู้กรอกข้อมูล, รายละเอียดผู้สอบบัญชี  
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3.3 ข้อมลูบริษัทประกอบกิจการ 

ข้อ 1.2 บริษัทฯ ประกอบกิจการ 

3.3.1 การเพิ่มข้อมูลกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริม 

1. ระบบจะแสดงข้อมูลการประกอบกิจการของบริษัททั้งหมด หากบริษัทมีกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม ให้

คลิกปุ่ม Add เพ่ือกรอกข้อมูล 

 

รูปที่  21 แสดงหน้าจอบริษัทฯ ประกอบกิจการ  

2. กรอกชื่อกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมลงไป และคลิกปุ่ม Save 

 

 

รูปที่  22 แสดงหน้าจอเพ่ิมกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริม  
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3.3.2 การเพิ่มข้อมูลรายการบัตรส่งเสริม 

ระบบแสดงข้อมูลที่ได้รับการส่งเสริมทุกบัตร ได้แก่ บัตรที่มีสถานะยกเลิกเพิกถอนไปแล้ว บัตรที่มี

สถานะใช้งานปัจจุบัน บัตรที่ได้รับส่งเสริมหลังรอบปีบัญชีที่ขอใช้สิทธิฯ หากบัตรที่แสดงไม่ครบถ้วน สามารถเพ่ิม

ข้อมูลบัตรส่งเสริมที่ยังไม่ปรากฏที่หน้ารายการบัตรส่งเสริมนี้ได้ โดยคลิกปุ่ม Add เพ่ือกรอกข้อมูล 

 

รูปที่  23 แสดงหน้าจอรายการบัตรส่งเสริม  
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3.3.2.1 การเพิ่มข้อมูลบัตรส่งเสริมที่ยังไม่ปรากฏที่หน้ารายการบัตรส่งเสริม 

1. เมื่อคลิกปุ่ม Add ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลบัตรส่งเสริมดังรูป 

2. กรอกข้อมูลบัตรส่งเสริมลงไปให้ครบถ้วน  

• การกรอกข้อมูลจะต้องกรอกข้อมูลต่อเนื่องไปตามลำดับของหัวข้อ เพ่ือที่ระบบจะได้

ประมวลผลหรือคำนวณให้อัตโนมัติในบางจุด แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้ทำตามลำดับ แม้

ระบบจะไม่ได้ประมวลผลให้ บริษัทสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามจริงได้ด้วยตัวเอง 

 
รูปที่ 24 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลบัตรส่งเสริม  

เพิ่มรายละเอียดข้อมูลบัตรลงไป ได้แก ่ 

- บัตรส่งเสริมเลขที่ 

- บัตรลงวันที่ 

- สถานะการได้รับสิทธิฯ มี 4 สถานะ ได้แก่  

 

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอสถานะการได้รับสิทธิฯ  
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ก สิ้นสุด/ ไม่ได้รับสิทธิฯ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง บัตรส่งเสริมที่สิ้นสุดสิทธิฯ ตาม

มาตรา 31 ก่อนรอบปีบัญชีที่ย่ืนขอใช้สิทธิฯ นี้ หรือไม่เคยได้รับสิทธิฯ เช่น ได้รับสิทธิฯ มาตรา 31 เป็นเวลา 3 

ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554  ถึงวันที่ 11 มกราคม 2557 ยื่นขอใช้สิทธิฯ ในรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2558 

ถึง 31 ธันวาคม 2558  ฉะนั้นโครงการนี้ให้เลือกข้อ ก สิ้นสุดสิทธิฯ 

ข อยู่ระหว่างลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง หมายถึง บัตรส่งเสริมที่สิ้นสุดสิทธิฯ ตาม

มาตรา 31 ก่อนรอบปีบัญชีที่ยื่นขอใช้สิทธิฯ นี้ และในรอบปีบัญชีที่ยื่นขอใช้สิทธิฯ ได้รับสิทธิฯ ลดหย่อนอัตรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 35 (1) เช่น ได้รับสิทธิฯ มาตรา 31 เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 

มกราคม 2554  ถึงวันที่ 11 มกราคม 2557 และได้รับสิทธิฯ ตามมาตรา 35 (1)  เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 

มกราคม 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ยื่นขอใช้สิทธิฯ ในรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 

2558  ฉะนั้นโครงการนี้ให้เลือกข้อ ข อยู่ระหว่างลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกึง่หนึ่ง   

ค อยู่ระหว่างการได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถงึ บัตรส่งเสริมที่อยู่ระหว่างการได้รับ

สิทธิฯ ตามมาตรา 31 ในรอบปีบัญชีที่ขอใช้สิทธิฯ นี้ รวมทั้งบัตรส่งเสริมที่หมดสิทธิฯ ในระหว่างปีที่ขอใช้สิทธิฯ 

หรือบัตรที่สำนักงานประกาศยกเลิก/เพิกถอน ในระหว่างรอบปีบัญชีที่ยื่นขอใช้สิทธิฯ โดยในช่วงระหว่างเริ่มรอบ

ระยะเวลาบัญชีจนถึงวันที่ก่อนประกาศยกเลิก/เพิกถอน หรือบัตรอยู่ระหว่างการได้รับสิทธิฯ มาตรา 31 ให้เลือก 

ค ตัวอย่างเช่น 

- กรณีบัตรสิ้นสุดสิทธิฯ ระหว่างรอบปีบัญชีที่ยื่นขอใช้สิทธิฯ เช่น ได้รับสิทธิฯ มาตรา 31 เป็นเวลา 4 ปี 

ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554  ถึงวันที่ 11 มกราคม 2558 ยื่นขอใช้สิทธิฯ ในรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2558 ถึง 

31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากรายได้ที่เกิดข้ึนตั้งแต่เริ่มรอบปีบัญชีจนถึงวันสิ้นสุดสิทธิฯ คือ 1 มกราคม 2558 ถึง 

11 มกราคม 2558 โครงการอยู่ระหว่างได้รับสิทธิฯ มาตรา 31 ฉะนั้นโครงการนี้ให้เลือก ค อยู่ระหว่างการได้รับ

สิทธิฯ 

- กรณีบัตรยกเลิก/ เพิกถอน ระหว่างรอบปีบัญชีที่ยื่นขอใช้สิทธิฯ เช่น ได้รับสิทธิฯ มาตรา 31 เป็นเวลา 

5 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554  ถึงวันที่ 11 มกราคม 2559 สำนักงานได้มีประกาศยกเลิก/ เพิกถอนบัตร 

วันที่ 1 มิถุนายน 2558  ยื่นขอใช้สิทธิฯ ในรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ดังนั้น รายได้ที่

เกิดข้ึนตั้งแต่เริ่มรอบปีบัญชีจนถึงวันที่ประกาศยกเลิก/ เพิกถอน คือ 1 มกราคม 2558  
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ถึง 31 พฤษภาคม 2558 โครงการอยู่ระหว่างได้รับสิทธิฯ มาตรา 31 ฉะนั้นโครงการนี้ให้เลือก ค อยู่ระหว่าง

การได้รับสิทธิฯ 

ง ยังไม่มีรายได้จากโครงการ หมายถึง บัตรส่งเสริมที่อนุมัติให้การส่งเสริมก่อนหรือในรอบระยะเวลา

บัญชีที่ขอใช้สิทธิฯ แต่โครงการยังไม่ได้ดำเนินการและยังไม่มีรายได้จากโครงการในรอบบัญชีที่ขอใช้สิทธิฯ 

ฉะนั้นโครงการนี้ให้เลือกข้อ ง ยังไม่มีรายได้จากโครงการ 

*** หมายเหตุ ในกรณีท่ีบัตรส่งเสริมฉบับใด สำนักงานประกาศยกเลิก/ เพิกถอน ก่อนรอบปีบัญชีที่ยื่นขอใช้
สิทธิฯ หรือบัตรส่งเสริมฉบับใดที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมหลังจากวันที่สิ้นรอบปีบัญชีท่ียื่นขอใช้สิทธิฯ 
ไม่ต้องเลือกสถานะการได้รับสิทธิฯ ตามข้อ ก,ข,ค,ง แต่อย่างใด 
 

การกรอกข้อมูลจะต้องกรอกข้อมูลต่อเนื่องไปตามลำดับของหัวข้อ เพ่ือที่ระบบจะได้ประมวลผลหรือ
คำนวณให้อัตโนมัติในบางจุด แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้ทำตามลำดับ แม้ระบบจะไม่ได้ประมวลผลให้ บริษัท
สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามจริงได้ด้วยตัวเอง 

 - กรอกผลิตภัณฑ์/ บริการ  

 - กรอกประเภทกิจการ  

- เลือกวันทีอ่นุมัติให้การส่งเสริม ให้กรอกตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม แต่ถ้าในบัตรส่งเสริมไม่ได้ระบุไว้ 
ก็ไม่ต้องกรอกช่องนี้  

 - สถานะบัตรส่งเสริม มีให้เลือก 4 สถานะ ได้แก่ 

                  - ยังไม่เปิดดำเนินการ 

        - เปิดดำเนินการ ต้องมีใบอนุญาตเปิดดำเนินการจากสำนักงาน จึงจะสามารถเลือกสถานะนี้ได้ 

                  - อยู่ระหว่างยกเลิกบัตร คือ กรณีที่บริษัทยื่นขอยกเลิกบัตรต่อสำนักงาน 

       - ยกเลิกบัตร ต้องมีประกาศจากสำนักงานให้ยกเลิก/ เพิกถอนบัตรส่งเสริม จึงจะสามารถเลือก
สถานะนี้ได้ 

 - ใบอนุญาตเปิดดำเนินการเลขท่ี ให้กรอกข้อมูลในกรณีที่ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการจากสำนักงานแล้ว 
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          - ได้รับสิทธิฯ ตามมาตรา 31 (ปี) ให้กรอกตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม หากเป็นบัตรส่งเสริมที่รับโอน
กิจการหรือในบัตรส่งเสริมไม่ได้ระบุจำนวนปีที่ได้รับสิทธิฯ ตามมาตรา 31 ไว้ ก็ไม่ต้องกรอกช่องนี้ 

 - เงื่อนไขกำหนดวงเงินภาษีเงินได้ ระหว่าง ไม่จำกัด หรือจำกัด กรณีเลือกจำกัด ให้ระบุมูลค่าภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริม หรือตามเปิดดำเนินการไม่เกิน (บาท) ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม หรือในใบอนุญาต
เปิดดำเนินการ 

 สำนักงานกำหนดสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 31 ไว้ 2 ประเภท ดังนี้  

1. มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลา (ปี) และมีมูลค่าการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน (แบบจำกัดวงเงิน
ภาษี) ซึ่งมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นในเบื้องต้นได้ถูกกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะโครงการ และหาก
ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการจากสำนักงานแล้ว มูลค่าภาษีที่ได้รับยกเว้นจะถูกระบุในใบอนุญาตเปิดดำเนินการ 
โดยบริษัทจะต้องนำบัตรส่งเสริมมาแก้ไขมูลค่าภาษีให้ถูกต้องตามใบอนุญาตเปิดดำเนินการที่กลุ่มบัตรส่งเสริม 

  หากบัตรส่งเสริมฉบับใดได้รับสิทธิฯ ตามนี้ ให้เลือกเงื่อนไขกำหนดวงเงินภาษีเงินได้แบบจำกัด และให้
ระบมุูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมหรือตามใบอนุญาตเปิดดำเนินการ 

2. มาตรา 31 วรรคสอง ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลา (ป)ี (แบบไม่จำกัดวงเงิน
ภาษี) ให้เลือกไม่จำกดั 
           - เลือกวันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด หมายถึง วันที่โครงการมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม ให้เลือกวันที่จากปุ่มปฏิทิน หรือพิมพ์ในรูปแบบ ว/ด/ป  เมื่อเลือกวันที่เริ่มต้นแล้ว ระบบจะคำนวณ
วันที่สิ้นสุดให้อัตโนมัติ จากสิทธิฯ ตามมาตรา 31 จำนวนปีที่ได้กรอกข้อมูลไว้ แต่หากไม่ได้กรอกจำนวนปีที่ได้รับ
สิทธิฯ ตามมาตรา 31 ไว้ก่อน ระบบจะไม่สามารถคำนวณวันที่สิ้นสุดให้อัตโนมัติได้ บริษัทสามารถดำเนินการ
แก้ไขได้ด้วยตัวเอง  

- กรณีเป็นโครงการที่รับโอนกิจการโดยได้รับสิทธิฯ เท่าที่เหลืออยู่ ให้ระบุวันเริ ่มต้นเป็นวันที่โอน 
ใน ภพ.09 (ให้แนบสำเนาภพ.09 ในระบบ) และให้เลือกวันที่สิ้นสุดมาตรา 31 ตามท่ีระบุไว้ในบัตรส่งเสริม  

 - กรณีได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์/บริการ ให้

คลิก Check box หน้าข้อความ 
และกรอกข้อมูลบัตรและสิทธิประโยชน์แยกตามแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม 
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รูปที่  8 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลรายการบัตรส่งเสริม 

3. เมื่อกรอกรายละเอียดบัตรส่งเสริมเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save 

  

รูปที่  9 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลรายการบัตรส่งเสริม  
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3.3.2.2 รายการบัตรส่งเสริม ระบบจะดึงข้อมูลบัตรส่งเสริมมาให้ทั้งหมด  สำหรับข้อมูลบัตรส่งเสริมที่ระบบดึง

มาให้ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือดึงข้อมูลมาไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการแกไ้ขข้อมูลในหัวข้อนี้ให้ถูกต้องทั้งหมด

ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยคลิกปุ่ม Edit 

 

รูปที่  10 แสดงหน้าจอข้อมูลรายการบัตรส่งเสริม 

การแก้ไขข้อมูลบัตรส่งเสริมจะมีวิธีการกรอกข้อมูลเช่นเดียวกับการเพิ่มข้อมูลรายการบัตรส่งเสริม

และให้ใชค้ำจำกัดความตามข้อ 3.3.2 

1. การแก้ไขข้อมูลบัตรส่งเสริม ให้คลิกปุ่ม  Edit   

2. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลบัตรส่งเสริมนั้นดังรูป 

3. ให้แก้ไขข้อมูลบัตรส่งเสริมให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save 

 

รูปที่  11 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลรายการบัตรส่งเสริม 
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รายละเอียดข้อมูลบัตรส่งเสริม แต่ละบัตรส่งเสริม ประกอบด้วย 

- บัตรส่งเสริมเลขที่ 

- บัตรลงวันที่ 

 
- สถานะการได้รับสิทธิฯ มี 4 สถานะ ได้แก่  

 

ก สิ้นสุด/ ไม่ได้รับสิทธิฯ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ข อยู่ระหว่างลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง   

ค อยู่ระหว่างการได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ง ยังไม่มีรายได้จากโครงการ  

- ยกเลิกบัตร 

- กรอกผลิตภัณฑ์/ บริการ  

 - กรอกประเภทกิจการ  

- เลือกวันที่อนุมัติให้การส่งเสริม  

 - สถานะบัตรส่งเสริม มีให้เลือก 4 สถานะ ได้แก่ 
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- ยังไม่เปิดดำเนินการ 

- เปิดดำเนินการ  

- อยู่ระหว่างยกเลิกบัตร 

- ยกเลิกบัตร  

 - ใบอนุญาตเปิดดำเนินการเลขท่ี ให้กรอกข้อมูลในกรณีที่ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการจากสำนักงานแล้ว 

 - ได้รับสิทธิฯ ตามมาตรา 31 (ปี) 

 - เงื่อนไขกำหนดวงเงินภาษีเงินได้ ระหว่าง ไม่จำกัด หรือจำกัด กรณีเลือกจำกัด ให้ระบุมูลค่าภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริม หรือตามเปิดดำเนินการไม่เกิน 

- เลือกวันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด  

 

 - กรณไีด้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์/บริการ ให้

คลิก Check box หน้าข้อความ  
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3.3.3 การเพิ่มข้อมูลชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการ 

จำนวนตัวเลขท่ีปรากฏที่ช่อง   หมายถึงจำนวนชนิดผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ได้รับการ

ส่งเสริมในแต่ละบัตรส่งเสริม หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม Items เพื่อเพิ่มข้อมูล 

 

รูปที่  12 แสดงหน้าจอรายการบัตรส่งเสริมที่เพ่ิมข้อมูล 

 

** การกรอกข้อมูลชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่

แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์/บริการ 

 

1. กรณีท่ีชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการ ไม่ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม Add เพ่ือเพ่ิมชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการได้ (ถ้ามี

ชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการมากกว่า 1 ชนิด ให้เพ่ิมข้อมูลโดยคลิกปุ่ม Add และกรอกข้อมูลตามข้ันตอน) 

 

รูปที่  13 แสดงหน้าจอข้อมูลชนดิผลิตภัณฑ์/บริการ 
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• กรอกข้อมูลชื่อชนิดผลิตภัณฑ์/บริการ, กำลังการผลิต, หน่วยผลิต, จำนวนปีที่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์, เงื่อนไขการให้สิทธิทางภาษี (ไม่จำกัด,จำกัด) โดยแยกสิทธิฯ ตามชนิดผลิตภัณฑ์/ 

บริการ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม จากนั้นคลิกปุ่ม Save 

* หมายเหตุ กรณีบัตรส่งเสริมระบุกำลังการผลิต และหน่วยผลิตไว้หน่วยเดียว ให้กรอกข้อมูล

ที่ช่องกำลังการผลิต 1 และหน่วยการผลิต 1 เท่านั้น แต่ถ้าในบัตรส่งเสริมระบุกำลังการผลิต

และหน่วยผลิตไว้ 2 หน่วย ให้กรอกข้อมูลกำลังการผลิตและหน่วยผลิต 1 และ 2  

 

รูปที่  14 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมลูชนิดผลิตภัณฑ์/บริการ 

2. กรณีข้อมูลที่ดึงมาจากระบบดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ระบุไว้ในบัตร

ส่งเสริม โดยคลิกปุ่ม Edit จะเป็นการแก้ไขรายละเอียดแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการ 

 

รูปที่  15 แสดงหน้าจอข้อมูลชนดิผลิตภัณฑ์/บริการ 
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 3. กรณีท่ีชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการ มีมากกว่าที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม ให้คลิกปุ่ม Delete เพ่ือลบข้อมูลออกจาก

ระบบ 

 

รูปที่  16 แสดงหน้าจอข้อมูลชนดิผลิตภัณฑ์/บริการ 

** การกรอกข้อมูลชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ไม่

แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์/บริการ 

1. กรณีข้อมูลที่ดึงมาจากระบบดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม 

โดยคลิกปุ่ม Edit จะเป็นการแก้ไขรายละเอียดแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการ 

 

รูปที่  17 แสดงหน้าจอชนิดผลิตภัณฑ์/บริการ 

• แก้ไขข้อมูลชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการ  ให้ถูกต้อง จากนั้นคลิกปุ่ม Save 

 

   รูปที่  18 แสดงหน้าจอแก้ไขขอ้มูลชนิดผลิตภัณฑ์/บริการ 
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    2. กรณีท่ีชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการ ไม่ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม Add เพ่ือเพ่ิมชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการได้ 

 

รูปที่  19 แสดงหน้าจอชนิดผลิตภัณฑ์/บริการ 

 

   3. กรณีท่ีชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการ มีมากกว่าที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม ให้คลิกปุ่ม Delete เพ่ือลบข้อมูลออก

จากระบบ 

 

รูปที่  20 แสดงหน้าจอชนิดผลิตภัณฑ์/บริการ 

3.3.4 การเพิ่มมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้น 

1. คลิกปุ่ม Items ในช่องมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯ ยกเว้น  
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รูปที่  21 แสดงหน้าจอรายการบัตรส่งเสริม  

2. ระบบจะดึงข้อมูลมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯ ยกเว้น ที่บริษัทได้เคยใช้สิทธิฯ ไปแล้ว  

- กรณีท่ีระบบดึงข้อมูลมาแล้ว รอบปีบัญชี หรือมูลค่าภาษีฯ ที่ใช้สิทธิฯ ไปแล้วไม่ถูกต้อง ให้บริษัทแก้ไข

ให้ถูกต้องตามที่ได้ใช้สิทธิฯจริง ตามแบบ ภ.ง.ด. 50 โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามท่ีปรากฏ (รอบปี

บัญชีที่, รอบบัญชีปี (พ.ศ.), วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด และมูลค่า (บาท)) 

- กรณีท่ีระบบดึงข้อมูลแล้วไม่มีข้อมูลใดๆ มาแสดง ให้บริษัทเพ่ิมข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ได้ใช้สิทธิฯจริง 

ตามแบบ ภ.ง.ด. 50  โดยคลิกปุ่ม Add 

 

รูปที่  22 แสดงหน้าจอมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯ ยกเว้น 

3. การกรอกข้อมูลมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯ ยกเว้น  ให้กรอกรอบปีบัญชีที่, รอบบัญชีปี (พ.ศ.), 

เลือกวันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด และกรอกมูลค่า (บาท) 

4. หากต้องการลบรายการ ให้คลิกปุ่ม ลบ  

5. เมื่อแก้ไขข้อมูล หรือกรอกข้อมูลมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯ ยกเว้น เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม 

Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  23 แสดงหน้าจอมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯ ยกเว้น 

>> คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูลในหน้าจอปัจจุบัน หรือคลิกปุ่ม Next เพ่ือบันทึกข้อมูลและกรอก

ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป  

 

 
รูปที่  24 แสดงหน้าจอรายการบัตรส่งเสริม 
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3.4 การลงทุนเครือ่งจกัรและอุปกรณ ์

ข้อ 1.3 การลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 

รูปที่  25 แสดงหน้าจอการลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  
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คำอธิบาย 

• ให้กรอกเลขที่บัตรส่งเสริมที่บริษัทได้รับทั้งหมด ในช่อง (1) 
• ให้กรอกมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการทั้งหมด (ในที่นี้หมายความถึงที่ซื้อในประเทศและ

นำเข้าทั้งที่ได้รับสิทธิฯ/ไม่ได้รับสิทธิฯ โดยใช้ราคาทุนแยกแต่ละบัตรส่งเสริม) รวมทั้งกรณีเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัท เช่น ลิสซิ่ง เช่าซื้อ บริษัทแม่ / บริษัทในเครือให้มา ฯลฯ ใน
ช่อง (2) 

• ราคาทุน หมายถึงราคาที่ได้มาของสินทรัพย์ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา (สำหรับบัตรส่งเสริมที่ออกก่อน
ปี 2544 และสิ้นสุดการใช้สิทธิฯยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งไม่สามารถแสดงมูลค่าเครื่องจักรฯ แยกแต่ละ
โครงการได้อนุโลมให้กรอกเป็นมูลค่ารวม ตัวอย่างเช่น มีบัตรส่งเสริมรวม 10 โครงการ มีบัตรส่งเสริมที่ออก
ก่อนปี 2544 ที่สิ้นสุด การใช้สิทธิฯ แล้ว 3 โครงการ ให้รวมมูลค่าเครื่องจักรของ 3 โครงการนั้นได้ ส่วนที่
เหลือ อีก 7 โครงการ ให้แยกแสดงเป็นแต่ละโครงการ) 

หมายเหตุ * 

• ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าเครื่องจักรฯ ในช่อง (2) ไม่ถึง 1 ล้านบาท หรือโครงการโยกย้ายสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ ให้ทำรายละเอียดเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม ซึ่งต้องมีรายละเอียด เช่น ค่าก่อสร้าง/อาคาร 
สินทรัพย์อื่นๆเป็นต้น โดยใช้มูลค่าการลงทุนตามประกาศสำนักงานฯ ที่ ป.1/2545 สำหรับประเภทกิจการ
ขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กรอกมูลค่าระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
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1. คลิกทีปุ่่ม Edit ของแต่ละบัตรส่งเสริม  

 
รูปที่  26 แสดงหน้าจอการลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  

2. จากนั้นกรอกรายละเอียดการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ลงไป โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของมูลค่า

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ราคาทุน) และส่วนของสินทรัพย์นับเป็นขนาดการลงทุน 

- มูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ราคาทุน) : ณ วันสิ้นรอบบัญชีปีก่อน และ ณ วันสิ้นรอบบัญชีปีที่ขอ

ใช้สิทธิฯ 

- สินทรัพย์ที่นับเป็นขนาดการลงทุน : ณ วันสิ้นรอบบัญชีปีก่อน และ ณ วันสิ้นรอบบัญชีปีที่ขอใช้สิทธิ

ฯ 

- แนบเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยคลิกปุ่ม เพ่ิมเอกสาร และเลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  

รูปที่  27 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมลูการลงทุนเคร่ืองจักรและอปุกรณ์   
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3. กรณบีัตรส่งเสริมที่ออกก่อนปี 2544 และสิ้นสุดการใช้สิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งไม่สามารถ

แสดงมูลค่าเครื่องจักรฯ แยกแต่ละโครงการได้อนุโลมให้กรอกเป็นมูลค่ารวม  โดยสามารถคลิกปุ่ม Edit 

จากนั้นกรอกข้อมูลมูลค่าเครื่องจักรฯ และเลือกรายการบัตรส่งเสริมที่จะใช้มูลค่าการลงทุนเครื่องจักรฯ 

รวมกัน  

4. ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทุนเครื่องจักรฯ ที่รวมกัน 

5. แนบเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยคลิกปุ่ม เพิ่มเอกสาร และเลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

6. จากนั้นคลิกปุ่ม Save 

 
รูปที่  28 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมลูการลงทุนเคร่ืองจักรและอปุกรณ์  
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การแนบไฟล์ 

1) คลิกปุ่ม เลือกไฟล์  

  

รูปที่  29 แสดงหน้าจอนำเข้าไฟล์เอกสาร การลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

2) เลือกไฟล์ที่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Open 

 

รูปที่  30 แสดงหน้าจอเลือกไฟล์ 

3) เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม Save เพ่ือนำเข้าเอกสารแนบ 

 

รูปที่  31 แสดงหน้าจอนำเข้าไฟล์เอกสาร การลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  
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7. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม Next เพ่ือกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 

 

รูปที่  32 แสดงหน้าจอการลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  
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3.5 ปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภณัฑ์/ บริการที่ได้รับการส่งเสริม 

ข้อที่ 1.4 ปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/ บริการที่ได้รับการส่งเสริม (ตามรอบปีบัญชี

ของแต่ละบัตรส่งเสริม) 

 

รูปที่  33 แสดงหน้าจอปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการส่งเสริม 
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คำอธิบายการกรอก 

ช่องที่ 1 เลขท่ีบัตรส่งเสริมที่บริษัทได้รับทั้งหมด 

ช่องที่ 2 ชนิดผลิตภัณฑ์ / บริการ ที่ได้รับการส่งเสริมแยกตามแต่ละบัตรส่งเสริม 

ช่องที่ 3 กำลังผลิต / ขนาดบริการ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมของแต่ละบัตรส่งเสริม 

ช่องที่ 4 ปริมาณการผลิตจริงของเครื่องจักรในโครงการ / ขนาดบริการจริง ของแต่ละบัตรส่งเสริม 

ช่องที่ 5 ปริมาณและมูลค่าที่ได้จำหน่าย / ให้บริการ ไปในรอบปีบัญชีทั้งหมด (แม้จะจำหน่าย / ให้บริการ เกิน

ขนาดของกิจการที่กำหนดไว้ในบัตรฯ) ของแต่ละบัตรส่งเสริม 

ช่องที่ 6 ปริมาณและมูลค่าที่จะขอใช้สิทธิฯยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ( ส่วนที่จำหน่าย / ให้บริการ ภายใต้

ขนาดของกิจการที่กำหนดไว้ในบัตรฯและหรือตามความสามารถของเครื่องจักรที่ติดตั้งจริง ซึ่งต้องไม่เกินขนาด

ของกิจการที่กำหนดไว้ในบัตรฯเว้นแต่ได้รับการแก้ไข) ของแต่ละบัตรส่งเสริม 

ช่องที่ 7 มูลค่าประมาณกำไร (ขาดทุน) ทางภาษี ซึ่งจะกรอกในแบบ ภ.ง.ด.50 ของส่วนที่จะขอใช้สิทธิฯยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( คำนวณตามผลประกอบการ ของช่องที่ 6 )  

ช่องที่ 8 อัตราภาษี ที่ระบบแสดงไว้ สามารถเลือกได้ 4 อัตรา คือ 20%, 10%, อัตราก้าวหน้า และ อ่ืนๆ โดย

ระบบจะคำนวณภาษีในช่องที่ 9 ให้อัตโนมัติที่อัตรา 20% และ 10% แต่กรณีอัตราก้าวหน้าและอ่ืนๆ ระบบได้

คำนวณไว้ที่ 20% ให้ท่านแก้ไขมูลค่าภาษีในช่องที่ 9 ตามที่คำนวณได้จริง 

ช่องที่ 9 มูลค่าทางภาษีที่ขอใช้สิทธิฯ ในรอบบัญชีนี้ 

ช่องที่ 10 มูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯ ยกเว้น สามารถดูและแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลที่ใช้สิทธิฯที่ผ่านมา

ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามท่ีได้ใช้สิทธิฯ ไปจริงแล้ว ตามแบบ ภ.ง.ด. 50 
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3.5.1 การกรอกปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการส่งเสริมแยกเป็นราย

เดือน 

1. การกรอกปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการส่งเสริมแยกเป็นรายเดือน โดยคลิก

ปุ่ม Edit ตามบัตรส่งเสริม ชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการที่ต้องการ  

 
รูปที่  34 แสดงหน้าจอปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการส่งเสริม 
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2. จากนั้นกรอกข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับส่งเสริมแยกเป็นรายเดือน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- กรณีกิจการผลิต ซ่ึงในบัตรส่งเสริมมีกำลังการผลิตต่อปี ให้คลิกเลือก “กิจการผลิต” 

- กรณีกิจการบริการหรือกิจการอื่นๆ ซึ่งในบัตรส่งเสริมระบุกำลังการผลิตเป็นพิเศษ หรือคีย์ข้อมูลในกิจการ

ผลิตไม่ได้ ให้คลิกเลือก “กิจการบริการ/กิจการอื่นๆ” 

- กรอกการผลิต/บริการที่เกิดขึ้นจริง 

- กรอกการจำหน่าย/การให้บริการ 

- กรอกการจำหน่าย/การให้บริการที่ขอใช้สิทธิฯ 

3. คลิกปุ่ม Save 

 
รูปที่  35 แสดงหน้าจอปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการส่งเสริมแยกเป็นรายเดือน 
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3.5.2 การกรอกประมาณกำไร (ขาดทุน) ทางภาษีมูลค่า (บาท) 

1. กรอกข้อมูลประมาณกำไร (ขาดทุน) ทางภาษีมูลค่า (บาท) ลงในช่องที่กำหนด ตามชนิดผลิตภัณฑ์/ บริการ 

(ช่องท่ี  7)  

2. เลือกอัตราภาษ ี(ช่องที่ 8) ซึ่งระบบจะแสดงอัตราภาษีไว้ 4  อัตรา คือ 20%, 10%, อัตราก้าวหน้า และ 

อ่ืนๆ โดยระบบจะคำนวณภาษีในช่องที่ 9 ให้อัตโนมัติที่อัตรา 20% และ 10% แต่กรณีอัตราก้าวหน้าและ

อ่ืนๆ ระบบได้คำนวณไว้ที่ 20% ให้ท่านแก้ไขมูลค่าภาษีในช่องที่ 9 ตามที่คำนวณได้จริง 

3. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึก 

 

รูปที่  36 แสดงหน้าจอปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการส่งเสริม 
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4. บริษัทสามารถดูข้อมูลการใช้สิทธิฯ ยกเว้นภาษีท่ีผ่านมาได้ ให้คลิกปุ่ม ดูข้อมูล 

 

รูปที่  37 แสดงหน้าจอปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการส่งเสริม 

5. ระบบแสดงมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯ ยกเว้นขึ้นมาท้ังหมด ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อ 3.3.4 และ

สามารถดำเนินการแก้ไขได้เช่นเดียวกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 3.3.4  แสดงข้อมูลมูลค่าภาษีท่ีขอใช้สิทธิ

ฯ ในรอบบัญชีนี้ (ช่อง 9) รอบบัญชีล่าสุดให้ด้วย

 

 

รูปที่  38 แสดงหน้าจอมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯ ยกเว้น 
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*** กรณีบริษัทไม่กรอกข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการส่งเสริมแยกเป็น

รายเดือน ที่ปุ่ม Edit ในระบบนี้ บริษัทสามารถกรอกข้อมูลนอกระบบได้โดยกด Export Excel เพ่ือกรอกข้อมูล 

และนำเข้าข้อมูลโดยกด Import Excel ได้  

*** หมายเหตุ รองรับ excel ในรูปแบบ excel2003 

การ Export Excel ไฟล์ข้อมูลมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯ ยกเว้น  

>> ให้คลิกปุ่ม  

 

รูปที่  39 แสดงหน้าจอปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการส่งเสริม 

>> ระบบแสดงหน้าจอ Save as ขึ้นมา คลิกเลือกพ้ืนที่จัดเก็บไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกปุ่ม Save  

 

รูปที่  40 แสดงหน้าจอ Save as 
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>> เมื่อเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด จะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่างนี้ สามารถกรอกข้อมูลแล้วบันทึก เพ่ือนำเข้า

ระบบ 

 

รูปที่  41 แสดงหน้าจอบันทึกปรมิาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/ บริการที่ได้รับการส่งเสริมแยกเป็นรายเดือน 

 

การ Import Excel ไฟล์ข้อมูลมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯ ยกเว้น 

>> ให้คลิกปุ่ม  

 

รูปที่  42 แสดงหน้าจอปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการส่งเสริม 
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>>ระบบแสดงหน้าจอนำเข้าไฟล์เอกสารปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการ

ส่งเสริมรายเดือนขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ที่บันทึกปริมาณการผลิตและจำหน่ายของ

ผลิตภัณฑ์/ บริการที่ได้รับการส่งเสริมรายเดือน 

 
 

  

รูปที่  43 แสดงหน้าจอนำเข้าไฟล์เอกสารปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ / บริการ  

ที่ได้รับการส่งเสริมรายเดือน 

>>เมื่อเลือกไฟล์แล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 

รูปที่  44 แสดงหน้าจอนำเข้าไฟล์เอกสารปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/ บริการ 

ที่ได้รับการส่งเสริมรายเดือน 
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6. การดูข้อมูลและแสดงข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/ บริการที่ได้รับการส่งเสริมราย

เดือน ที่นำเข้าในรูปแบบ Excel สามารถดูข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม Edit 

 

 
รูปที่  45 แสดงหน้าจอปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการส่งเสริมรายเดือน 
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7. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม Next เพ่ือกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 

 
รูปที่  46 แสดงหน้าจอปริมาณการผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการส่งเสริม 

กรณีที่บริษัทกรอกข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิฯ ในระบบนี้ครบถ้วนแล้ว บริษัทสามารถ

พิมพ์ข้อมูลออกจากระบบแล้วให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและให้ความเห็นรับรองตามแบบรายงาน

ของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงือ่นไขของบัตรส่งเสริม แล้วจึงนำความเห็นที่

ผู้สอบบัญชีให้ไว้ในแบบรายงานของผู้สอบบัญชีฯ มากรอกในระบบพร้อมทั้งแนบไฟล์ความเห็น

ของผู้สอบบัญชี ตามทีจ่ะต้องดำเนินการต่อไปในข้อ 3.6 การกรอกความเหน็ผู้สอบบัญชี 
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3.6 การกรอกความเหน็ผู้สอบบัญชี 

 

รูปที่  47 แสดงหน้าจอรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม  
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โปรดระบุรูปแบบการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยมี 2 รูปแบบ คือ รายงานส่งผลสรุปการตรวจสอบ 

รวมทุกบัตรส่งเสริม และรายงานส่งผลสรุปการตรวจสอบ แยกตามบัตรส่งเสริม  

 

3.6.1 แบบรายงานผู้สอบบัญชี รวมทุกบัตรส่งเสริม 

1. คลิกท่ี ส่งผลสรุปการตรวจสอบ รวมทุกบัตรส่งเสริม 

 

รูปที่  48 แสดงหน้าจอรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม 

 

2. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม Next เพ่ือกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป      

3. จากนั้นกรอกรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม 
แต่ละข้อลงไป  

4. กรณีมีความเห็นของผู้สอบบัญชีเพ่ิมเติม  สามารถพิมพ์ข้อความลงในช่องความเห็นผู้สอบบัญชีเพ่ิม หรือ
พิมพ์ความเห็นลงในแต่ละข้อ 

***หมายเหตุ กรณีผู้สอบบัญชีให้ความเห็นรวมทุกบัตร แต่ให้ความเห็นแต่ละบัตรต่างกัน ให้ติ๊กไม่ถูกต้อง 
หรือต๊ิกเกินกำลังการผลิตในบัตรส่งเสริม แล้วให้กรอกความเห็นผู้สอบบัญชีที่ต่างกันในช่องความเห็นผู้สอบบัญชี
เพ่ิมเติม 
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รูปที่  49 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมลูรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม 

5. คลิกปุ่ม เพิ่มเอกสาร เพ่ือแนบไฟล์รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ความเห็นแล้วเพ่ิมเติม 

 

รูปที่  50 แสดงหน้าจอแนบรายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นแล้วเพ่ิมเติม 
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6. คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ ขนาดเอกสาร ต้องไม่เกินไฟล์ละ 3 MB. 

 

รูปที่  51 แสดงหน้าจอนำเข้าไฟล์เอกสาร 

7. เลือกไฟล์ที่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Open 

 

รูปที่  52 แสดงหน้าจอเลือกไฟล์รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นแล้ว 

 

8. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม Next เพ่ือกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป     
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รูปที่  53 แสดงหน้าจอแนบรายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นแล้ว 

9. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลขึ้นมา  

 

 

รูปที่  54 แสดงหน้าจอยืนยันข้อมูล 

    หมายเหตุ : กรณีโครงการส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้แนบผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด

ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานกำหนด (แบบฟอร์ม A-E) โดยคลิกปุ่ม  

3.6.2 แบบรายงานผู้สอบบัญชี แยกตามบัตรส่งเสริม 

1. คลิกท่ี ส่งผลสรุปการตรวจสอบ แยกตามบัตรส่งเสริม 

 

รูปที่  55 แสดงหน้าจอรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม 
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2. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม Next เพ่ือกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป      

3. จากนั้นคลิกปุ่ม รายงาน แต่ละบัตรส่งเสริมทีผู่้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ เพ่ือกรอกความเห็นผู้สอบบัญชี 

 

รูปที่  56 แสดงหน้าจอรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม 

แยกตามบัตรส่งเสริม 
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4. ระบุข้อมูลรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม แยกตามบัตร

ส่งเสริม 

5. กรณีมีความเห็นของผู้สอบบัญชีเพ่ิมเติม  สามารถพิมพ์ข้อความลงในช่องความเห็นผู้สอบบัญชีเพ่ิม หรือ

พิมพ์ความเห็นลงในแต่ละข้อ 

 

รูปที่  57 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมลูรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม     แยก

ตามบัตรส่งเสริม 
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6. คลิกปุ่ม เพิ่มเอกสาร เพ่ือแนบรายงานของผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร

ส่งเสริมที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ 

 

รูปที่  58 แสดงหน้าจอแนบรายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ความเห็นแลว้เพ่ิมเติม 

7. คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ ขนาดเอกสาร ต้องไม่เกินไฟล์ละ 3 MB. 

 

 

รูปที่  59 แสดงหน้าจอนำเข้าไฟล์เอกสาร 

8. เลือกไฟล์ที่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน  

9. จากนั้นคลิกปุ่ม Open 

 

รูปที่  60 แสดงหน้าจอเลือกไฟล์รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ความเห็นแล้วเพ่ิมเติม 
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10. เมื่อนำเข้าไฟล์แนบแล้วให้พิมพ์ชื่อไฟล์แนบลงไปด้วย 

 
รูปที่  61 แสดงหน้าจอแนบรายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ความเห็นแลว้เพ่ิมเติม 

11. กรณีโครงการมีเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในบัตรส่งเสริมตามที่ระบุไว้ด้านล่างให้แนบเอกสารเพ่ิมเติม 

- กรณีในบัตรส่งเสริมมีเงื่อนไขจะต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี ให้แนบสำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการว่าจ้างบุคลากรดังกล่าว เช่น แบบ 

ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1 ก., หรือเอกสารทางบัญชีอื่นๆ ที่แสดงถึงการจ้างบุคลากรดังกล่าว, เอกสารที่แสดงคุณวุฒิว่า

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดังกล่าว และกรณีมีโครงการเดิมทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริม หรือ

ได้รับการส่งเสริมหลายโครงการ ให้แยกบุคลากรของแต่ละโครงการให้ชัดเจน 

- กรณีโครงการได้รับการส่งเสริมตามนโยบาย SME ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดออกให้

ไม่เกิน 6 เดือน และงบการเงินปีล่าสุด 

- กรณีมีการแก้ไขมูลค่าภาษีที่ขอใช้สิทธิฯ ในรอบบัญชีปีก่อนให้แนบแบบ ภ.ง.ด. 50 (ถ้ามีมากกว่า 1 

โครงการ ให้แนบรายละเอียดการใช้สิทธิฯ แยกรายบัตร) 

- กรณีในบัตรส่งเสริมมีเงื่อนไขเฉพาะโครงการที่กำหนดเป็นพิเศษ ซึ่งต้องใช้ประกอบการพิจารณาให้ใช้

สิทธิฯ ให้แนบรายละเอียดเพ่ิมเติม 
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- คลิกปุ่ม เพิ่มเอกสาร เพ่ือแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

 

รูปที่  62 แสดงหน้าจอยืนยันข้อมูล 

- คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ ขนาดเอกสาร ต้องไม่เกินไฟล์ละ 3 MB.  

 
รูปที่  63 แสดงหน้าจอนำเข้าไฟล์เอกสาร 

- เลือกไฟล์ที่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Open 

 

รูปที่  64 แสดงหน้าจอเลือกไฟล์ 
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12. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม Next เพ่ือกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป   

 
รูปที่  65 แสดงหน้าจอรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม                        

แยกตามบัตรส่งเสริม 

 

13. ระบบแสดงหน้าจอรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมแยกตาม

บัตรส่งเสริมขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลและแนบไฟล์รายงานผู้สอบบัญชีที่ให้ความเห็นแล้ว ให้ครบถ้วนทุกบัตร

ตามท่ีผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ 

14. คลิกปุ่ม Next เพ่ือกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป   

 
รูปที่  66 แสดงหน้าจอรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสง่เสริม                       

แยกตามบัตรส่งเสริม 
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15. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลขึ้นมา  

 

 
รูปที่  67 แสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลแบบคำขอใชส้ิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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3.7 การยืนยันการส่งข้อมูลมาที่สำนักงานและดูสถานะการพิจารณา 

คำแนะนำ 

           ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมมากกว่า 1 บัตร และมีกำหนดเงื่อนไขต้องยื่นแบบคำขอใช้สิทธิฯ นี้

ต่อสำนักงาน ให้บริษัทฯ ยื่นแบบคำขอใช้สิทธิฯ รวมเป็นฉบับเดียว โดยยื่นต่อกองติดตามและประเมินผลที่ดูแล

โครงการตามบัตรส่งเสริมฉบับแรกท่ีมีกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว 

3.7.1 การยืนยันการส่งข้อมูลมาที่สำนักงาน 

1. คลิกเลือกสำนักงานที่ต้องการส่งรายละเอียดข้อมูลไปยังสำนักงาน แล้วคลิกปุ่ม ส่งให้สำนักงาน 

รูปที่  68 แสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลแบบคำขอใชส้ิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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2. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการส่งข้อมูลดังภาพ คลิกปุ่ม ยืนยัน เพ่ือยืนยันการส่งข้อมูล หาก

ต้องการยกเลิกการส่งข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก 

 
รูปที่  69 แสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล 

3. สามารถดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้โดยคลิกปุ่ม เรียกดเูอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
รูปที่  70 แสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล 

- แสดงรายการเอกสารแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังรูป หากต้องการดู

เอกสาร ให้คลิกปุ่ม View หรือต้องการดาวน์โหลดเอกสารนั้น ให้คลิกท่ีปุ่ม Download ตามรูปแบบไฟล์ที่

ต้องการ (Doc, PDF) 

 
รูปที่  71 แสดงหน้าจอรายการเอกสารแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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4. คลิกปุ่ม Back มุมซ้ายด้านบน เพื่อกลับหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูลให้สำนักงานบริหารการลงทุน 

 
รูปที่  72 แสดงหน้าจอรายการเอกสารแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

5. ระบบจะกลับมายังหน้ายืนยันข้อมูล เพ่ือดำเนินการยืนยันข้อมูล โดยคลิกปุ่ม ส่งให้สำนักงาน 

 

6.  

 
 

                                     รูปที่  73 แสดงหน้าจอยืนยันข้อมลูแบบคำขอใชส้ิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

7. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการส่งข้อมูลดังภาพ คลิกปุ่ม ยืนยัน เพ่ือยืนยันการส่งข้อมูล  

 
รูปที่  74 แสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล 

8. เมื่อส่งข้อมูลแล้ว ทางกองติดตามและประเมินผลการลงทุนลงทุนจะทำการตรวจสอบข้อมูลภายใน 3 วันทำการ 
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9. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทกรอก

 
รูปที่  75 แสดงหน้าจอข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทกรอก 
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3.7.2 การดูสถานะการพิจารณา 

1. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลขึ้นมา และแสดง

สถานะของแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละบริษัท  

• เรื่องท่ีส่งสำนักงานซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณา จะแสดงสถานะ รอพิจารณา 

 
รูปที่  76 แสดงหน้าจอข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

2. เมื่อยืนยันการส่งข้อมูลให้กองติดตามและประเมินผลการลงทุนตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง หากมี

ข้อผิดพลาด หรือสำนักงานต้องการข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งข้อมูลกลับมาให้ทางนิติบุคคล และต้อง

ดำเนินการแก้ไข ภายใน 3 วันทำการ 

3. กรณีท่ีเรื่องถูกส่งคืนกลับมาแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลภายใน 3 วันทำการ และส่งข้อมูลไปยัง

สำนักงานอีกครั้ง บริษัทสามารถดูข้อความที่เจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไขหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โดย

คลิกปุ่ม ดำเนินการ 

 
รูปที่  77 แสดงหน้าจอข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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4. กรณีท่ีส่งเรื่องคืน ระบบแสดงสถานะดังรูป สามารถดูข้อความท่ีเจ้าหน้าที่ส่งมาได้ โดยคลิกที่ปุ่ม

ดำเนินการ  

 
รูปที่  78 แสดงหน้าจอข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 
รูปที่  79 แสดงหน้าจอสถานะตรวจสอบแบบคำขอใชส้ิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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3.7.3 E-mail แจ้งสถานะการพิจารณา 

เมื่อสำนักงานฯ ทำการพิจารณาคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ระบบจะส่ง 
e-mail แจ้งผลการพิจารณาไปยังบริษัทฯ ที่ยื่นคำขอ ดังนี้ 

1. กรณีอนุมัติ /ไม่อนุมัติ / ส่งคืนเรื่อง คำขอใช้สิทธิฯ 
 บริษัทฯ ที่ยื่นคำขอ จะได้รับ e-mail ที่ส่งจากระบบฯ 

 
รูปที่  80 แสดงหน้าจอ e-mail แจ้งสถานะ 

 
2. กรณีส่งกลับไปแก้ไขคำขอใช้สิทธิฯ (ก่อนรับเรื่องเพื่อพิจารณา ภายใน 3 วันทำการ)  
บริษัทฯ ที่ยื่นคำขอ จะได้รับ e-mail ที่ส่งจากระบบฯ เพ่ือให้ดำเนินการแก้ไข 

 
รูปที่  81 แสดงหน้าจอ e-mail แจ้งสถานะ 

 
  

คำขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่ สบท3TAX5800013  สำนักงานได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงานเลขที่ 

 นร1307TAX5800017 ลงวันที่ 14/10/2558 ให้มารับเรื่องภายใน 4 วัน  นับจากวันที่ของหนังสือฉบับนี้  หากพ้นกำหนดดังกล่าวสำนักงานจะส่ง

หนังสือทางไปรษณีย์  โดยให้ผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทเป็นผู้มารับเอกสาร 

 

คำขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่ สบท3TAX5800013 สำนักงานได้ส่งกลับมาแก้ไข  
ขอให้บริษัทแก้ไขและส่งกลับ ภายในวันที่ 12/10/2558 หากพ้นกำหนดดังกล่าวระบบจะไม่รับพิจารณา บริษัทจะต้องดำเนินการยื่นขอใช้สิทธิฯ ผ่านระบบมาใหม่ 
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3. กรณีคืนเรื่อง (ก่อนรับเรื่องเพื่อพิจารณา ภายใน 3 วันทำการ) 
บริษัทฯ ที่ยื่นคำขอ จะได้รับ e-mail ที่ส่งจากระบบฯ  

 
รูปที่  82 แสดงหน้าจอ e-mail แจ้งสถานะ 

  

คำขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่ สบท3TAX5800013 สำนักงานได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว  

เห็นควรส่งคืนเรื่อง ซึ่งได้แจ้งสาเหตุผ่านระบบแล้ว หากบริษัทประสงค์ที่จะให้สำนักงานพิจารณาในโอกาสต่อไป ขอให้ยื่นขอใช้สิทธิฯ ผ่านระบบมาใหม่  
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3.8 การเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การเรียกดูข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู แบบคำขอใช้สิทธิฯ จากหน้าหลักของระบบ 

 
รูปที่  83 แสดงหน้าหลักของระบบ 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม ดูเอกสาร ตามรายการที่ต้องการ 

 
รูปที่  84 แสดงหน้าจอข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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3. ระบบแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ รายการเอกสารแบบคำขอใช้สิทธิและ

ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล, เอกสารการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์, เอกสารเพ่ิมเติม, 

เอกสารรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ  

- เอกสารของแบบคำขอใช้สิทธิฯ สามารถดูข้อมูลไดโ้ดยคลิกปุ่ม View หรือดาวน์โหลดเอกสาร ให้คลิก

ปุ่ม Download ตามรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ (Doc, PDF)  

 
รูปที่  85 แสดงหน้าจอรายการเอกสารแนบ 
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4.  เมื่อคลิกปุ่ม View ระบบจะแสดงแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัท

กรอกขึ้นมา  

 
รูปที่  86 แสดงหน้าจอแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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 - บริษัทสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ word และ PDF ได้ 

 
รูปที่  87 แสดงหน้าจอรายการแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

- วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร ให้คลิกปุ่ม Download ระบบจะแสดงหน้าต่าง Save as ขึ้นมา ให้เลือก

พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกปุ่ม Save  

 

รูปที่  88 แสดงหน้าจอการดาวน์โหลดเอกสาร 
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4.1 กรณดีาวน์โหลดไฟล์รูปแบบ PDF จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

รูปที่  89 แสดงหน้าจอแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รูปแบบ PDF 

 

 

  



                                                                                                            หน้า 92 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) 

 

4.2 กรณดีาวน์โหลดไฟล์รูปแบบ Word จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

รูปที่  90 แสดงหน้าจอแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รูปแบบ Word 
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3.9 การคัดลอกข้อมลู 

กรณีที่แบบคำขอใช้สิทธิฯ ที่เคยส่งมายังสำนักงานแล้ว สำนักงานได้คืนเรื่องกลับไปยังบริษัท หาก

บริษัทดำเนินการแก้ไขและต้องการส่งคำขอเพื่อให้สำนักงานพิจารณาใหม่ บริษัทสามารถคัดลอกเพื่อ

ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแบบคำขอใช้สิทธิฯ ให้ถูกต้อง และส่งมายังสำนักงานเพื่อพิจารณาใหม่ได้ 

การคัดลอกแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม คัดลอก 

 

รูปที่  91 แสดงหน้าจอแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือยืนยันการคัดลอก 

 

รูปที่  92 แสดงหน้าจอยืนยันการคัดลอกข้อมลู 
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3. เมื่อคัดลอกข้อมูลแล้ว ระบบแสดงรายการคำขอใช้สิทธิฯ ขึ้นมาอีก 1 รายการ ดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วน

ของแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไป โดยคลิกที่ปุ่ม ดำเนินการ 

 

รูปที่  93 แสดงหน้าจอแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

4. หากต้องการยกเลิกแบบคำขอใช้สิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งข้อมูลไปยังสำนักงาน สามารถทำได้ โดยการ

คลิกท่ีปุ่ม ยกเลิก 

 

รูปที่  94 แสดงหน้าจอแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

5. คลิกท่ีปุ่ม ตกลง เพ่ือยืนยันการยกเลิกแบบคำขอใช้สิทธิฯ 

 
รูปที่  95 แสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกแบบคำขอใชส้ิทธิฯ  
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3.10 การพิมพ์หนังสือแจ้งผลพิจารณา 

1. คลิกปุ่ม  

 

2. ในหัวข้อเอกสารพิจารณา คลิกปุ่ม 

 
 

3. เมื่อ Download แล้ว จะปรากฏเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF หนังสือแจ้งผลพิจารณา 
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3.11 การออกจากระบบ 

การออกจากการใช้งานระบบ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม หน้าหลัก 

 

รูปที่  96 แสดงหน้าจอแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม Sign out 

 

รูปที่  97 แสดงหน้าหลักของระบบ 

3. คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือยืนยันการออกจากระบบ 

 

รูปที่  98 แสดงหน้าจอยืนยันการออกจากระบบ 


