
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่    1 / 2543

เรื่อง   นโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน

------------------------------------------------------

ด วยนโยบายสงเสริมการลงทุนเดิมไดใชมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน แมประสบผลสํ าเร็จ
ดวยด ีแตวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นตั้งแตชวงกลางป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ไดสงผลกระทบตอภาวะ
เศรษฐกิจไทย ทํ าใหการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐตํ่ ากวาเปาหมาย  และมีภาระหน้ีสาธารณะเพิ่มขึ้น
สงผลกระทบตอฐานะการคลังของรัฐบาล  นอกจากน้ีสถานการณดานเศรษฐกิจและการลงทุนของโลก
ได  เปล่ียนแปลงไป คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจึงเห็นสมควรปรับนโยบายสงเสริมการลงทุนและ
หลักเกณฑการใหสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรเสียใหม เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
ในปจจุบัน  และสอดคลองกับแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคตมากขึ้น  ดังน้ี

ขอ 1 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ท่ี 1/2536 เร่ือง นโยบายและหลัก
เกณฑการสงเสริมการลงทุน  ลงวันท่ี 9  เมษายน 2536

ข อ 2 บรรดาประกาศของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือของสํ านักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนท่ีขัดหรือแยงกับประกาศฉบับน้ี  ใหใชประกาศฉบับน้ีแทน

ข อ 3   ในการใหการสงเสริมการลงทุน  คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดกํ าหนดนโยบาย
และหลักปฏิบัติสํ าหรับกรณีท่ัวไป ดังน้ี

1.  นโยบายสงเสริมการลงทุน

เพือ่บรรเทาภาระดานการคลังของรัฐบาล และเพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคต คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจึงไดกํ าหนดนโยบายสงเสริมการลงทุนใหม ดังน้ี

 1.1  เพิ่มประสิทธิภาพและความคุมคาในการใชสิทธิและประโยชนภาษีอากร    โดยใหสิทธิ
และประโยชนแกโครงการท่ีมีผลประโยชนตอเศรษฐกิจอยางแทจริง และใชหลักการ
บริหารและการจัดการองคกรท่ีดี (Good Governance)  ในการใหสิทธิและประโยชน
ดานภาษีอากร  โดยกํ าหนดใหผูไดรับการสงเสริมตองรายงานผลการดํ าเนินงานของ
โครงการท่ีได  รับการสงเสริม  เพื่อใหสํ านักงานไดตรวจสอบกอนใชสิทธิและประโยชน
ด านภาษีอากรในปน้ันๆ
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1.2 สนับสนุนให อุตสาหกรรมพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเพื่อแขงขันใน
ตลาดโลก โดยกํ าหนดใหผูไดรับการสงเสริมทุกรายท่ีมีโครงการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาท
ขึ้นไป (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน)   ต องดํ าเ นินการใหไดรับใบรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000  หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทา

 1 .3 ปรับมาตรการสงเสริมการลงทุนใหสอดคลองกับขอตกลงดานการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศ  โดยการยกเลิกเง่ือนไขการสงออกและการใชชิ้นสวนในประเทศ

 1.4   สนับสนุนการลงทุนเปนพิเศษในภูมิภาคหรือทองถิ่นท่ีมีรายไดตํ่ า  และมีส่ิงเอ้ืออํ านวย
ต อการลงทุนนอย  โดยใหสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรสูงสุด

 1.5 ใหความสํ าคัญกับการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม โดยไมเปล่ียน
แปลงเ ง่ือนไข เงินลงทุนขั้นตํ่ าของโครงการท่ีจะไดรับการสงเสริมเพียง 1 ลานบาท
(ไม รวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน)

 1.6 ใหความสํ าคัญแกกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กิจการท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และบริการพื้นฐาน กิจการปองกันและรักษาส่ิงแวดลอม  และอุตสาหกรรมเปาหมาย

2.  หลกัเกณฑการอนุมัติโครงการ

ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการท่ีขอรับการสงเสริมการลงทุน คณะกรรมการมี
แนวทางการพิจารณา ดังน้ี

            2.1 โครงการท่ีมีเงินลงทุนไมเกิน 500 ลานบาท (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน) จะใช
หลักเกณฑพิจารณาอนุมัติโครงการ ดังน้ี

2.1.1 จะต องมีมูลคาเพิ่มไมนอยกวารอยละ 20 ของรายได  ยกเวนการผลิต
ผลิตภัณฑ อิเ ล็กทรอนิกสและชิ้นสวน  กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจาก
การเกษตร และโครงการท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษ

2.1.2 มี อัตราสวนหน้ีสินตอทุนจดทะเบียนไมเกิน 3 ตอ 1 สํ าหรับโครงการริเร่ิม
สวนโครงการขยายจะพิจารณาตามความเหมาะสมเปนรายๆ ไป

2.1.3 ใชกรรมวิธีการผลิตท่ีทันสมัยและใชเคร่ืองจักรใหม  ในกรณีท่ีใชเคร่ืองจักร
เก าจะต องใหสถาบันท่ีเชื่อถือไดรับรองประสิทธิภาพและคณะกรรมการให
ความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษ

                  2.1.4    มีระบบปองกันสภาพแวดลอมเปนพิษท่ีเพียงพอ  โครงการท่ีอาจจะกอใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม คณะกรรมการจะพิจารณาเปนพิเศษในเร่ือง
สถานท่ีตั้งและวิธีการจัดการมลพิษ
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2.2 โครงการท่ีมีเงินลงทุนมากกวา 500 ลานบาท  (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน) จะใช
หลักเกณฑ ตามขอ 2.1 และจะตองแนบรายงานศึกษาความเปนไปไดของโครงการตาม
ท่ีคณะกรรมการกํ าหนด

2.3  สํ าหรับกิจการท่ีไดรับสัมปทานและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการจะใชแนวทาง
                การพจิารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541  ดังน้ี

2.3.1  โครงการลงทุนท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ   คณะกรรมการจะไมพิจารณาใหการสงเสริม
2.3.2 โครงการท่ีไดรับสัมปทานท่ีเอกชนดํ าเนินการ  โดยจะตองโอนกรรมสิทธิ์ใหแกรัฐ

(Build Transfer Operate หรือ Build Operate Transfer ) หนวยงานของรัฐท่ี
เปนเจ าของโครงการดังกลาว ท่ีประสงคจะใหผูไดรับสัมปทานไดรับสิทธิและ
ประโยชนการสงเสริมการลงทุนจะตองเสนอโครงการใหคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนพิจารณาตั้งแตเร่ิมตนโครงการกอนออกประกาศเชิญชวนเอกชนเขา
ร วมประมูล และในขั้นการประมูลจะตองมีประกาศระบุโดยชัดเจนวาเอกชนจะได
รับสิทธิและประโยชนใดบาง ในหลักการคณะกรรมการจะไมใหการสงเสริมกรณี
เอกชนตองจ ายผลตอบแทนใหแกรัฐในการรับสัมปทาน เวนแตเปนผลตอบ
แทนท่ีสมเหตุสมผลกับการลงทุนท่ีรัฐใชไปในโครงการน้ัน

2.3.3  โครงการของรัฐท่ีใหเอกชนลงทุนและเปนเจาของ (Build Own Operate)   รวมท้ังให
                          เอกชนเชาหรือบริหารโดยจายผลตอบแทนใหรัฐในลักษณะคาเชา คณะกรรมการ      

จะพิจารณาใหการสงเสริมตามหลักเกณฑปกติ
2.3.4 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   จะพิจารณาใหการสงเสริมกรณีท่ีมีการขยายกิจการ

ภายหลังท่ีพนสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจแลว

3.  หลักเกณฑการถือหุนของตางชาติ

เพือ่อํ านวยความสะดวกแกนักลงทุนตางชาติในการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม คณะกรรมการ
จะผอนคลายมาตรการจํ ากัดการถือหุนโดยใชแนวทางการพิจารณา ดังน้ี

3.1  โครงการลงทุนในกิจการเกษตรกรรม   การเล้ียงสัตว   การประมง   การสํ ารวจและ
การทํ าเหมืองแร    และการใหบริการตามท่ีปรากฏในบัญชีหน่ึงทายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542   จะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

3.2  โครงการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม    อนุญาตใหตางชาติถือหุนขางมากหรือท้ังส้ินได
ไมวาตั้งในเขตใด

3.3 เมื่อมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจกํ าหนดสัดสวนการถือหุนของตางชาติเปน
การเฉพาะสํ าหรับกิจการท่ีใหการสงเสริมบางประเภท
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4. การแบงเขตการลงทุน

4.1 คณะกรรมการไดแบงเขตการลงทุนออกเปน 3 เขต ตามปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใช
รายไดและส่ิงอํ านวยความสะดวกพื้นฐานของแตละจังหวัดเปนเกณฑ  ดังน้ี

เขต 1  ประกอบดวย 6 จังหวัดในสวนกลาง ไดแก  กรุงเทพมหานคร  นครปฐม
นนทบุรี   ปทุมธานี  สมุทรปราการ  และ สมุทรสาคร

เขต 2   ประกอบดวย 12 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี
นครนายก  พระนครศรีอยุธยา  ภูเก็ต  ระยอง  ราชบุรี  สมุทรสงคราม
สระบุรี  สุพรรณบุรี  และอางทอง

เขต 3   ประกอบดวย   58   จังหวัด

4.2  ใหทองท่ีทุกจังหวัดในเขต 3  เปนเขตสงเสริมการลงทุน

5. หลกัเกณฑการใหสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร

5.1  เขต 1  โครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  นครปฐม  นนทบุรี
ปทุมธานี  สมุทรปราการ  และ สมุทรสาคร

5.1.1 ใหไดรับลดหยอนอากรขาเขาสํ าหรับเคร่ืองจักรกึ่งหน่ึง เฉพาะเคร่ืองจักรท่ีมี
อากรขาเขาไมตํ่ ากวารอยละ 10

5.1.2 ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 3 ป สํ าหรับโครงการท่ีตั้ง
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม  
ท้ังน้ีผู  ได  รับการสงเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้น
ไป (ไม รวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน) จะตองดํ าเนินการใหได รับใบรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000  หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทาภายใน
ระยะเวลา 2 ปนับตั้งแตวันเปดดํ าเนินการ หากไม สามารถดํ าเนินการไดจะถูก
เพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป

5.1 .3 ใหได  รับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนสํ าหรับสวนท่ีผลิตเพื่อ
การสงออกเปนระยะเวลา 1 ป

5.2 เขต 2  โครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี
นครนายก  พระนครศรีอยุธยา  ภูเก็ต  ระยอง  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  สระบุรี
สุพรรณบุรี  และ อางทอง
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5.2.1 ใหไดรับลดหยอนอากรขาเขาสํ าหรับเคร่ืองจักรกึ่งหน่ึงเฉพาะเคร่ืองจักรท่ีมีอากร
ขาเขาไมตํ่ ากวารอยละ 10

5.2.2 ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 3 ป    และเพิ่มเปน 5 ป
หากตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับ
การสงเสริม     ท้ังน้ีผูไดรับการสงเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้งแต
10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน)    จะตองดํ าเนินการให
ได  รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืน
ท่ีเ ทียบเทาภายในระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันเปดดํ าเนินการ หากไมสามารถ
ดํ าเ นินการได จะถูก เพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 1 ป

5.2.3 ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนสํ าหรับสวนท่ีผลิตเพื่อ
การสงออกเปนระยะเวลา 1 ป

5.3  เขต 3    โครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในทองท่ี   58   จงัหวัด

5.3.1    ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับเคร่ืองจักร
5.3.2 ใหได  รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป     ท้ังน้ีผูไดรับการ

สงเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป  (ไมรวมคาท่ีดิน
และทุนหมุนเวียน) จะตองดํ าเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทา  ภายในระยะเวลา 2 ป
นับตั้งแตวันเปดดํ าเนินการ  หากไมสามารถดํ าเนินการไดจะถูกเพิกถอนสิทธิ
และประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  1 ป

5.3.3 ใหได  รับยกเว นอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนสํ าหรับสวนท่ีผลิต
เพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 5 ป

5.3.4 โครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในทองท่ี 40 จังหวัด ไดแก กระบ่ี
ก ําแพงเพชร  ขอนแกน  จันทบุรี  ชัยนาท  ชัยภูมิ  ชุมพร  เชียงราย
เชยีงใหม  ตรัง  ตราด  ตาก  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค
ประจวบคีรีขันธ  ปราจีนบุรี  พังงา  พัทลุง  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบุรี
เพชรบูรณ  มุกดาหาร  แมฮองสอน  ระนอง  ลพบุรี  ลํ าปาง  ลํ าพูน  เลย
สงขลา  สระแกว  สิงหบุรี  สุโขทัย  สุราษฎรธานี  หนองคาย  อุดรธานี
อุตรดิตถ  อุทัยธานี  และ อุบลราชธานี ใหไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษี
อากรตามขอ 5.3.1  ขอ 5.3.2    ขอ  5.3.3  และสิทธิและประโยชนเพิ่มเติม
ดังน้ี
(1) สํ าหรับโครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  หรือเขต

อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม ใหไดรับสิทธิและประโยชน  ดังน้ี
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(1 .1 ) ใหได  รับลดหย อนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีได
จากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป
นับจากวนัท่ีพนกํ าหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

(1.2) อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา เปนระยะ
เวลา 10 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม

(2) สํ าหรับโครงการท่ีตั้งสถานประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม  อนุญาตใหหักคาติดตั้งหรือกอสราง
ส่ิงอํ านวยความสะดวกจากกํ าไรสุทธิรอยละ  25  ของเงินท่ีลงทุนใน
กิจการท่ีไดรับการสงเสริม  โดยผูไดรับการสงเสริมจะเลือกหักจากกํ าไร
สุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ไดภายใน 10 ปนับแตวันท่ีมีรายได
จากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม  ท้ังน้ี นอกเหนือไปจากการหักคาเส่ือม
ราคาตามปกติ

5.3.5 โครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในทองท่ี  18  จังหวัด  ไดแก  กาฬสินธุ
นครพนม  นราธิวาส  นาน  บุรีรัมย  ปตตานี  พะเยา  แพร  มหาสารคาม
ยโสธร  ยะลา  รอยเอ็ด  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สตูล  สุรินทร  หนองบัวลํ าภู
และ อํ านาจเจริญ   ใหไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรตามขอ 5.3.1
ขอ 5.3.2   ขอ  5.3.3  และสิทธิและประโยชนเพิ่มเติม ดังน้ี
(1 ) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีไดจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีพน
กํ าหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

(2) อนุญาตใหหักคาขนสง   คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา เปนระยะเวลา
10 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม

(3) อนุญาตใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางส่ิงอํ านวยความสะดวกจากกํ าไรสุทธิ
รอยละ 25 ของเงินท่ีลงทุนในกิจการท่ีไดรับการสงเสริม    โดยผูไดรับ
การสงเสริมจะเ ลือกหักจากกํ าไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได
ภายใน 10 ปนับแตวันท่ีมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม   ท้ังน้ี
นอกเหนือไปจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ

6. กิจการที่ใหความสํ าคัญเปนพิเศษ

6.1 โครงการท่ีไดรับการสงเสริมในกิจการประเภทตอไปน้ี จะใหความสํ าคัญเปนพิเศษ

6.1.1 กจิการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
6.1.2 กจิการท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย

                6.1.3 กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการพื้นฐาน
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6.1.4  กิจการท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและรักษาส่ิงแวดลอม
6.1.5  อุตสาหกรรมเปาหมาย

ท้ังน้ี คณะกรรมการจะไดประกาศกํ าหนดกิจการหรืออุตสาหกรรมท่ีอยูภายใตประเภทกิจการ
ท่ีจะใหความสํ าคัญเปนพิเศษดังกลาว

6.2 ใหไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร ดังน้ี

 6.2.1  ไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับเคร่ืองจักรไมวาตั้งอยูในเขตใด
            6.2.2  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ไมวาตั้งอยูในเขตใด
            6.2.3  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามเกณฑท่ีตั้งในแตละเขต

7. หลกัเกณฑการสงเสริมการโยกยายสถานประกอบการ

เพื่อสนับสนุนการกระจายอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค คณะกรรมการจะใหการสงเสริมแกกิจการ
ท่ีด ําเนินการอยูแลวในสวนกลาง    ไมวาจะเปนผูไดรับการสงเสริมอยูเดิมหรือไมเคยไดรับการสงเสริม
ก็ตาม โยกยายสถานประกอบการไปสูภูมิภาค   โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี

7.1 จะตองยายสถานประกอบการจากเขต 1 ไปเขต 2 หรือ จากเขต 1 หรือเขต 2  ไปเขต 3
7.2  จะตองยายสถานประกอบการเขาไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับ
การสงเสริม

7.3 จะตองเปนประเภทกิจการท่ีคณะกรรมการใหการสงเสริม และมีขนาดการลงทุนตามท่ี
คณะกรรมการกํ าหนด

7.4  จะต องปดกิจการในท่ีตั้งเดิมและพรอมท่ีจะเปดดํ าเนินการในท่ีตั้งแหงใหมภายใน 2 ป
นับแตวันท่ีออกบัตรสงเสริม

7.5  ใหไดรับสิทธิและประโยชนท่ีไมเกี่ยวกับภาษีอากร และสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร
ตามหลักเกณฑในท่ีตั้งแหงใหม  ดังน้ี
7.5.1 กรณียายไปอยูในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมใน

เขต 2 ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 5 ป ท้ังน้ีผูไดรับ
การสงเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไม
รวมค าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)    จะตองดํ าเนินการใหไดรับใบรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000  หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทาภายใน
2 ป นับแต วันเปดดํ าเนินการในท่ีตั้งแหงใหม หากไมสามารถดํ าเนินการได
จะถูก เพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  1 ป
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7.5.2 กรณีย ายไปอยูในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมใน
ทองท่ี 40 จังหวัดในเขต 3

(1) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา  8 ป ท้ังน้ีผูไดรับการ
สงเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้งแต  10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวม
ค าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) จะตองดํ าเนินการใหไดรับใบรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทาภาย
ใน 2 ป นับแตวันเปดดํ าเนินการในท่ีตั้งแหงใหม หากไมสามารถดํ าเนิน
การได จะถกูเพกิถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป

(2) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีไดจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีพน
ก ําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

(3) อนุญาตใหหักคาขนสง  คาไฟฟา   และคาประปา 2 เทา เปนระยะเวลา
10 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม

7.5.3 กรณียายไปอยูในนิคมอุตสาหกรรม   หรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม
ในทองท่ี 18 จังหวัดในเขต 3

(1)   ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา   8 ป  ท้ังน้ีผูไดรับการ
สงเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวม
คาท่ีดินและทุนหมุนเวียน)จะตองดํ าเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทาภายใน 2 ป
นับแตวันเปดดํ าเนินการในท่ีตั้งแหงใหม  หากไมสามารถดํ าเนินการได จะ
ถูก เพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป

(2) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีไดจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ 50  ของอัตราปกติเปนระยะเวลา  5  ป นับจากวันท่ีพน
ก ําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

        (3)  อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา เปนระยะเวลา 10 ป
นับแต วันท่ีเร่ิมมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม

         (4)  อนุญาตใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางส่ิงอํ านวยความสะดวกจากกํ าไรสุทธิ
                                  รอยละ 25 ของเงินท่ีลงทุนในกิจการท่ีไดรับการสงเสริม โดยผูไดรับการ

สงเสริมจะเลือกหักจากกํ าไรสุทธิของปใดปหน่ึง หรือหลายปก็ได ภายใน
10 ป นับแตวันท่ีมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม  ท้ังน้ี นอกเหนือ
ไปจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ

7.5.4  สํ าหรับกิจการท่ีมีการกํ าหนดไวในประเภทกิจการท่ีใหการสงเสริมวาจะไมให
ได  รับยกเว นภาษีเงินไดนิติบุคคล    จะไมใหไดรับสิทธิและประโยชนการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลกรณีโยกยายสถานประกอบการดวย
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7.6  การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ให นับจากวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการใน
ท่ีตั้ งแหงใหม

7.7  ผู ขอยายสถานประกอบการจะตองยื่นคํ าขอรับการสงเสริมตอสํ านักงาน

8. หลกัเกณฑการใหสิทธิและประโยชนตามผลการดํ าเนินงาน

เพื่อใหการให สิทธิและประโยชนดานภาษีอากรมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบไดวา
การใช  สิทธิและประโยชนมีความถูกต องและสอดคลองกับเง่ือนไขการใหการสงเสริมอยางแทจริง 
อีก ท้ังเพื่อใหผู  ได  รับสงเสริมมีการบริหารและการจัดการองคกรท่ีดี         จึงกํ าหนดใหผูไดรับการ
สงเสริมจะต องรายงานผลการดํ าเนินงานของโครงการใหสํ านักงานตรวจสอบกอนท่ีจะอนุญาตใหใช
สิทธิและประโยชนดานภาษีอากรในปน้ันๆ    ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกํ าหนด

9.  ขอยกเวน

         หลักเกณฑขางตน เปนหลักเกณฑท่ัวไปท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจะถือเปนแนวทาง
ในการพิจารณาอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน และการใหสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร โดยมี
ขอยกเวน ดังน้ี

9.1   กรณี ท่ีประเภทกิจการท่ีจะใหการสงเสริมไดกํ าหนดเง่ือนไขเฉพาะเกี่ยวกับการใหสิทธิ
และประโยชนดานภาษีอากรไวเปนอยางอ่ืน

9.2 กรณีท่ีพิจารณาเห็นวา มีเหตุผลพิเศษเปนการเฉพาะประเภท
9.3 เพื่อวัตถุประสงค ในการผอนผันใหกิจการท่ีตั้งในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และ

นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง ไดรับสิทธิ
และประโยชนตามหลักเกณฑเดิม ซ่ึงรวมถึงสิทธิและประโยชนในเขตสงเสริมการลงทุน
ตามมาตรา 35  จึงกํ าหนดใหนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง ท่ีได  รับการสงเสริมโดยไดยื่น
คํ าขอรับการสงเสริมกอนวันท่ีประกาศน้ีมีผลบังคับใช    เปนเขตสงเสริมการลงทุน
จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547

9.4 โครงการท่ีจะตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการ
สงเสริมในเขต 2 และเขต 3 (ซ่ึงเขตอุตสาหกรรมดังกลาวไดรับการสงเสริมโดยไดยื่น
คํ าขอรับการสงเสริมกอนวันท่ีประกาศน้ีมีผลบังคับใช) จะผอนผันใหไดรับสิทธิและ
ประโยชนด านภาษีอากรตามหลักเกณฑเดิมตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนท่ี 1/2536    ดังน้ี

9.4.1  โครงการท่ีจะตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีได
รับการสงเสริมในเขต 2    ยกเวน   นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง      และนิคม
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อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง ใหไดรับ
สิทธิและประโยชน ดังน้ี
(1 ) ใหไดรับลดหยอนอากรขาเขาสํ าหรับเคร่ืองจักรกึ่งหน่ึงเฉพาะเคร่ืองจักรท่ีมี

อากรขาเขาไมตํ่ ากวารอยละ 10
(2)  ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา  7 ป ท้ังน้ี ผูไดรับการ

สงเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวม
คาท่ีดินและทุนหมุนเวียน)      จะตองดํ าเนินการใหไดรับใบรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทาภาย
ในระยะเวลา  2 ป นับแตวันเปดดํ าเนินการ หากไมสามารถดํ าเนินการได
จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป

(3) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนสํ าหรับสวนท่ีผลิต
เพื่อสงออก เปนระยะเวลา 1 ป

9.4.2  โครงการท่ีจะตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีได
รับการสงเสริมในเขต 3   นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  และนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง  ใหไดรับสิทธิและประโยชน
ดังน้ี
(1)   ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับเคร่ืองจักร
(2) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป   ท้ังน้ี ผูไดรับการ

สงเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวม
ค าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)  จะต องดํ าเนินการใหไดรับใบรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000  หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทาภาย
ในระยะเวลา  2 ป นับแตวันเปดดํ าเนินการ หากไมสามารถดํ าเนินการได
จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป

(3)  ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนสํ าหรับสวนท่ีผลิต
เพื่อสงออก เปนระยะเวลา 5 ป

(4)    ใหไดรับลดหยอนอากรขาเขารอยละ 75 ของอัตราปกติสํ าหรับวัตถุดิบหรือ
วัสดุจํ าเปนท่ีนํ าเขามาผลิตเพื่อจํ าหนายในประเทศเปนระยะเวลา 5 ป
โดยคณะกรรมการจะอนุมัติใหคราวละ 1 ป แตวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปน
น้ัน ต องไมเปนของท่ีผลิตหรือมีกํ าเนิดในราชอาณาจักร ซ่ึงมีคุณภาพ
ใกลเคีย งกันกับชนิดท่ีจะนํ าเขามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอ
ท่ีจะจัดหามาใชได ท้ังน้ีไมรวมถึงโครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง
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(5)  ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีไดจากการลงทุนใน
อัตรารอยละ 50  ของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีพน
กํ าหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

(6)    อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา เปน 2 เทา เปนระยะเวลา
10 ป นับแตวันท่ีมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม

(7)   อนุญาตใหหักค าติดตั้ งหรือกอสรางส่ิงอํ านวยความสะดวกจากกํ าไรสุทธิ
รอยละ 25 ของเงินลงทุนในกิจการท่ีไดรับการสงเสริม    โดยผูไดรับการ
สงเสริมจะเลือกหักจากกํ าไรสุทธิของปใดปหน่ึง หรือหลายปก็ได ภายใน
10 ปนับแตวันท่ีมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม  ท้ังน้ี นอกเหนือ
ไปจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ

9.5  โครงการโยกยายสถานประกอบการ       ท่ีจะยายเขาไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
      เขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม (ซ่ึงเขตอุตสาหกรรมดังกลาวไดรับการสงเสริมโดย
ยืน่ค ําขอรับการสงเสริมกอนวันท่ีประกาศน้ีมีผลบังคับใช) จะผอนผันใหไดรับสิทธิและ
ประโยชนตามหลักเกณฑเดิมตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2536   ดังน้ี

9.5.1 กรณีย ายไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมใน
เขต 2    ยกเวน  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  และนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเปนระยะเวลา 7 ป     ท้ังน้ี ผูไดรับการสงเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการ
ลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน) จะตองดํ าเนิน
การใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000  หรือมาตรฐาน
สากลอ่ืนท่ีเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันเปดดํ าเนินการในท่ีตั้งแหงใหม  หาก
ไมสามารถดํ าเนินการได จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล  1 ป

 9.5.2 กรณียายเขาไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม
ในเขต  3   นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง        และนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง ใหไดรับสิทธิและประโยชนดังน้ี
(1) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา  8 ป  ท้ังน้ี ผูไดรับการ

สงเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้งแต  10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวม
ค าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) จะตองดํ าเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณ
ภาพตามมาตรฐาน ISO 9000  หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทาภายใน
2 ป นับจากวันเปดดํ าเนินการในท่ีตั้งแหงใหม หากไมสามารถดํ าเนินการ
ได จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป
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(2) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีไดจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีพน
กํ าหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

(3) อนุญาตใหหักคาขนสง   คาไฟฟา   และคาประปา 2 เทา เปนระยะเวลา
10 ป นับแตวันท่ีมีรายได

(4) อนุญาตใหหักค าติดตั้งหรือกอสรางส่ิงอํ านวยความสะดวกจากกํ าไรสุทธิ
รอยละ 25 ของเงินลงทุนในกิจการท่ีไดรับการสงเสริม   โดยผูไดรับการ
สงเสริมจะเลือกหักจากกํ าไรสุทธิของปใดปหน่ึง หรือหลายปก็ได ภายใน
10 ปนับแตวันท่ีมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม  ท้ังน้ี นอกเหนือ
ไปจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ

 ท้ังน้ี ผูประสงคจะขอรับสิทธิและประโยชนตามขอยกเวนขอ  9.4 และขอ  9.5    จะตองยื่น
ค ําขอรับการสงเสริม ภายในวันพฤหัสบดีท่ี  30  ธันวาคม  พ.ศ.  2547

ขอ 4      ประกาศฉบับน้ีใหมีผลบังคับใช  สํ าหรับคํ าขอรับการสงเสริมท่ี ยื่นตั้ งแต วันท่ี
1  สิงหาคม พ.ศ. 2543  เปนตนไป

ขอ 5       โครงการท่ียื่นคํ าขอรับการสงเสริมหรือไดรับการสงเสริมการลงทุนกอนวันท่ี
1   สิงหาคม  พ.ศ.   2543         แต เปนกิจการท่ีใหความสํ าคัญเปนพิเศษตามขอ  6   ของประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ท่ี 2/2543  หากยังไมไดใชสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรกอน
วันท่ี 1   สิงหาคม  พ.ศ.  2543  จะขอรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกํ าหนด
ตามประกาศฉบับน้ีก็ได    โดยใหยื่นขอตอสํ านักงานภายในวันศุกรท่ี  29  ธนัวาคม  พ.ศ. 2543

ประกาศ ณ  วันท่ี      1     สิงหาคม  พ.ศ. 2543

(  นายชวน  หลีกภัย  )
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
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