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• บโีอไอออกหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการ

ขอใชส้ทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคลดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Tax)  
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บีโอไอออกหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการขอใช้สิทธิและ

ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Tax) 

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“สาํนักงานฯ”) ไดอ้อกประกาศสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการ

ลงทุน ที ่ป. 3/2559 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการขอใชส้ทิธแิละประโยชน์

ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(“e-Tax”) โดยสาํนกังานฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิี

ปฏบิตัใินการขอใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลดว้ยระบบ e-Tax ไว ้สรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูข้อใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(“ผูร้บับริการ”) จะตอ้งปฏบิตัติาม

วธิกีารและขอ้กาํหนดของ (1) ระบบการขอใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล (2) ประกาศ

สาํนกังานฯ เรือ่ง กําหนดวธิกีารรายงานผลการดําเนินงานก่อนใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

และ (3) ประกาศสาํนักงานฯ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบโครงการทีไ่ดร้บัสง่เสรมิการลงทุนทีป่ระสงค์

จะขอใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

2. ผูร้บับรกิารจะตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและขัน้ตอนต่างๆ ทีส่าํนกังานฯ กาํหนดในการยื่นคาํขอใช้

สทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ซึง่รวมถงึวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผูร้บับรกิารจะสามารถเขา้ใชร้ะบบโดยใชร้หสัผูใ้ชง้าน (username) และรหสัผ่าน (password) เดยีวกบัที่

ใชร้ายงานผลการดาํเนินการและรายงานความคบืหน้าโครงการ 

2.2 การยื่นคาํขอใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ใหผู้ร้บับรกิารทีป่ระสงคจ์ะยื่นคาํขอแจง้

ขอ้มลูทางเวบ็ไซตต์ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานฯกาํหนด พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลกัฐานที่

เกีย่วขอ้ง 

2.3 บรรดาเอกสารหลกัฐานประกอบการขอใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลตามรปูแบบที่

สาํนกังานฯกาํหนดนัน้ ผูร้บับรกิารตอ้งยนืยนัความถูกตอ้งแทจ้รงิของขอ้มลูดงักล่าวและยนิยอมให้

สาํนกังานฯเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานและทรพัยส์นิของทางราชการ   

2.4 เมื่อผูร้บับรกิารไดย้นืยนัความถกูตอ้งของขอ้มลูทีจ่ะขอใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล

แลว้ และไดส้ง่ขอ้มลูนัน้มายงัสาํนกังานฯ ถอืว่าขอ้มลูนัน้มผีลสมบรูณ์และไม่สามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลง

ใดๆได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานฯ 

3. เมื่อมกีาร login เขา้สูร่ะบบดว้ยรหสัผูใ้ชง้าน (username) และรหสัผ่าน (password) แลว้ ผูร้บับรกิารตอ้งรบัรอง

ความถูกตอ้งแทจ้รงิของขอ้มลูแสดงตวัตน โดยผูร้บับรกิารตอ้งเกบ็รกัษารหสัผูใ้ช ้(username) และรหสัผ่าน 

(password) ไวเ้ป็นความลบั   

4. การยื่นเอกสาร การรบั การสง่ขอ้มลูต่างๆ หรอืการดาํเนินการใดๆ จะทาํในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์และใหถ้อืเอา

วนัเวลาทีป่รากฏทีค่อมพวิเตอรแ์มข่า่ย และใหถ้อืว่าสาํนกังานฯ ไดร้บัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ต่อเมื่อสาํนกังานฯ 
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ไดต้อบแจง้เป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืรปูแบบอื่นในทาํนองเดยีวกนั  ทัง้น้ี มใิหถ้อืเป็นการรบัรองหรอืแสดงว่า

สาํนกังานฯ ไดต้รวจสอบแลว้ถงึความครบถว้นของสาระของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีนํ่าสง่ 

5. สาํนกังานฯ สงวนสทิธิไ์ม่พจิารณาคาํขอใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลโดยไม่มกีารผ่อนผนั 

หากผูร้บับรกิารเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานฯ กาํหนด 

 

ทัง้น้ี หากวธิกีารดาํเนินการในทางปฏบิตัอิื่นใดเกีย่วกบัการรบัคาํขอและการขอใชส้ทิธแิละประโยชน์ทีไ่ม่ไดก้าํหนดไว้

ในประกาศฉบบัน้ี ใหนํ้ากฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสม์าปรบัใชแ้ทน โดยบรกิารการขอใชส้ทิธแิละประโยชน์

ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสน้ี์ สาํนักงานฯ จะเริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2559 เป็นตน้

ไป และจะยกเลกิการใหบ้รกิารรปูแบบเดมิ ตัง้แต่วนัที ่31 สงิหาคม 2561 
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