
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
   ที่ 7 / 2547

เรื่อง   การแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 1/2543
----------------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนดานภาษีอากรในเขตสงเสริม
การลงทุนและเพื่อสนับสนุนนโยบายการสงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาคลัสเตอร

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  16  และ  มาตรา  35  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520  คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจึงออกประกาศดังตอไปนี้

ขอ 1. ใหยกเลิกความในขอ 5.3.4 และขอ 5.3.5 ของขอ 5. หลักเกณฑการใหสิทธิและ
ประโยชนดานภาษีอากรของประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ที่  1/2543  และใหใชความตอ
ไปนี้แทน

 “5.3.4  โครงการที่ต้ังสถานประกอบการในทองที่  36  จังหวัด  ไดแก  กระบี่  
กํ าแพงเพชร  ขอนแกน  จันทบุรี  ชัยนาท  ชุมพร  เชียงราย  เชียงใหม  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   อุตรดิตถ  และอุทัยธานี  ใหไดรับสิทธิและประโยชน
ดานภาษีอากรตามขอ 5.3.1  ขอ  5.3.2  ขอ  5.3.3  และสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมดังนี้

(1) สํ าหรับโครงการที่ต้ังสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
        ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนใหไดรับสิทธิและประโยชน  ดังนี้

(1.1) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีไดจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ  50 ของอัตราปกติ  เปนระยะเวลา  5 ป  นับจากวันที่
พนกํ าหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

(1.2) อนุญาตใหหักคาขนสง  คาไฟฟา  และคาประปา 2 เทา  เปนระยะเวลา 
10 ป  นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม

(2) สํ าหรับโครงการที่ต้ังสถานประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาห
กรรมที่ไดรับการสงเสริม  อนุญาตใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํ านวยความ
สะดวกจากกํ าไรสุทธิรอยละ 25  ของเงินที่ลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม  
โดยผูไดรับการสงเสริมจะเลือกหักจากกํ าไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได
ภายใน 10 ปนับแตวันท่ีมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม  ท้ังน้ี นอกเหนือ
ไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
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5.3.5 โครงการที่ต้ังสถานประกอบการในทองที่  22  จังหวัด ไดแก  กาฬสินธุ  ชัยภูมิ
นครพนม  นราธิวาส   นาน   บุรีรัมย   ปตตานี   พะเยา   แพร   มหาสารคาม  ยโสธร   ยะลา   
รอยเอ็ด  ศรีสะเกษ  สกลนคร   สตูล   สุรินทร   หนองคาย  หนองบัวลํ าภู  อํ านาจเจริญ  อุบลราชธานี    
และอุดรธานี   ใหไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร   ตามขอ  5.3.1  ขอ 5.3.2  ขอ 5.3.3   
และสิทธิและประโยชนเพ่ิมเติมดังนี้

(1) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิที่ไดจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ 50  ของอัตราปกติเปนระยะเวลา  5  ป นับจากวันที่พน
กํ าหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

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

(3) อนุญาตใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํ านวยความสะดวกจากกํ าไรสุทธิ
รอยละ 25  ของเงินที่ลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม  โดยผูไดรับการ
สงเสริมจะเลือกหักจากกํ าไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ไดภายใน 
10 ป นับแตวันที่มีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม   ทั้งนี้นอกเหนือ
ไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ”

ขอ  2.  ใหยกเลิกความในขอ 9.3 ขอ 9.4 และ ขอ 9.5  ของขอ 9. ขอยกเวนของประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543  และใหใชความตอไปนี้แทน

“ 9.3  เพ่ือวัตถุประสงคในการผอนผันใหกิจการที่ต้ังในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและ
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง ไดรับสิทธิและประโยชน
ตามหลักเกณฑเดิม  ซ่ึงรวมถึงสิทธิและประโยชนในเขตสงเสริมการลงทุนตามมาตรา 35  จึงกํ าหนด
ใหนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมใน
จังหวัดระยอง   เปนเขตสงเสริมการลงทุนจนถึงวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.  2552

9.4   โครงการที่ต้ังสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับ
การสงเสริมในเขต 2 และ เขต 3  รวมทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม จะผอนผัน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรตามหลักเกณฑเดิมตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน ที่ 1/2536  ดังนี้
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9.4.1 โครงการที่ต้ังสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่
ไดรับการสงเสริมในเขต 2 รวมทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต 2 ยกเวน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมใน
จังหวัดระยอง  ใหไดรับสิทธิและประโยชน  ดังนี้

(1) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร
(2) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 7 ป  ทั้งนี้  ผูได

รับการสงเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาท
ข้ึนไป  (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)  จะตองดํ าเนินการใหได
รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตร
ฐานสากลอื่นที่เทียบเทา ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันเปด
ดํ าเนินการ  หากไมสามารถดํ าเนินการไดจะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป

(3) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนสํ าหรับ
สวนที่ผลิตเพื่อสงออกเปนระยะเวลา 1 ป

9.4.2  โครงการที่ต้ังสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการสงเสริมในเขต 3  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง   รวมทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต 3  
และในจังหวัดระยอง  ใหไดรับสิทธิและประโยชนดังนี้

(1) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับเครื่องจักร
(2) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป  ทั้งนี้ ผูได

รับการสงเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาท
ข้ึนไป (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)  จะตองดํ าเนินการใหได
รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000  หรือมาตร
ฐานสากลอื่นที่เทียบเทา ภายในระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันเปด   
ดํ าเนินการ หากไมสามารถดํ าเนินการไดจะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคลล 1 ป

(3) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนสํ าหรับ
สวนที่ผลิตเพื่อสงออกเปนระยะเวลา 5 ป

(4) ใหไดรับการลดหยอนอากรขาเขารอยละ 75 ของอัตราปกติสํ าหรับ
วัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนที่นํ าเขามาผลิตเพื่อจํ าหนายในประเทศเปน
ระยะเวลา 5 ป โดยคณะกรรมการจะอนุมัติใหคราวละ 1 ป  แต
วัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนนั้น  ตองไมเปนของที่ผลิตหรือมีกํ าเนิดใน
ราชอาณาจักรซึ่งมีคุณภาพใกลเคียงกันกับชนิดที่จะนํ าเขามาใน   
ราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหาใชได     ยกเวนนิคม
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อุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาห
กรรมที่ไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง

(5) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิที่ไดจากการ
ลงทุนในอัตรารอยละ 50  ของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับ
จากวันที่พนกํ าหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

(6) อนุญาตใหหักคาขนสง  คาไฟฟา  และคาประปา  เปน 2 เทา เปน
ระยะเวลา 10 ป  นับแตวันที่มีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม

(7) อนุญาตใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํ านวยความสะดวกจาก
กํ าไรสุทธิรอยละ 25  ของเงินลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม  
โดยผูไดรับการสงเสริมจะเลือกหักจากกํ าไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือ
หลายปก็ไดภายใน 10 ปนับแตวันที่มีรายไดจากกิจการที่ไดรับการ
สงเสริม   ทั้งนี้นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ

 9.5   โครงการโยกยายสถานประกอบการที่จะยายเขาไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรม  หรือ
เขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม จะผอนผันใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑเดิมตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่  1/2536  ดังนี้

9.5.1 กรณียายไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการ      
สงเสริมในเขต 2  ยกเวนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่
ไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง  ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา  7 ป    ทั้งนี้ผูได
รับการสงเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป  (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุน
เวียน)  จะตองดํ าเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000  หรือมาตรฐาน
สากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป  นับตั้งแตวันเปดดํ าเนินการในที่ต้ังแหงใหม หากไมสามารถดํ าเนินการ
ได   จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป

9.5.2 กรณียายเขาไปในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการ       
สงเสริมใน  เขต 3  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับ
การสงเสริมในจังหวัดระยอง  ใหไดรับสิทธิและประโยชนดังนี้

(1) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป  ทั้งนี้  ผูไดรับ
การสงเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาท    
ข้ึนไป  (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)  จะตองดํ าเนินการให
ไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป นับตั้งแตวันเปด     
ดํ าเนินการในที่ต้ังแหงใหม  หากไมสามารถดํ าเนินการไดจะถูก  
เพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป
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(2) ใหไดลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิที่ไดจากการ
ลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป      
นับจากวันที่พนกํ าหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

(3) อนุญาตใหหักคาขนสง  คาไฟฟา  และคาประปา  2  เทา เปนระยะ
เวลา 10 ป  นับแตวันที่มีรายได

(4) อนุญาตใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํ านวยความสะดวกจากกํ าไร
สุทธิรอยละ 25  ของเงินลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม  โดยผู
ไดรับการสงเสริมจะเลือกหักจากกํ าไรสุทธิของปใดปหนึ่ง หรือ
หลายปก็ได  ภายใน 10 ป นับตั้งแตวันที่มีรายไดจากกิจการที่ได
รับการสงเสริม  ทั้งนี้นอกเหนือจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ”

ขอ 3   หลักเกณฑตามขอ 1 ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 11  มิถุนายน  2547  เปนตนไป  
สวนหลักเกณฑตามขอ  2  ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  2548  เปนตนไป

ขอ 4  ผูประสงคจะขอรับสิทธิและประโยชนตามขอ  2  จะตองยื่นคํ าขอรับการสงเสริม
ภายในวันที่  31  ธันวาคม  2552

ขอ 5    โครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริมหลังวันที่  1  สิงหาคม  2543  และไดรับอนุมัติ
ภายในวันที่  30  ธันวาคม  2547  ไมวาโครงการนั้นจะมีรายไดเกิดขึ้นแลวหรือไมก็ตาม  ยังคงใหได
สิทธิและประโยชนตามเกณฑเดิม ตามขอ 9  ของประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 1/2543
ทั้งนี้   สิทธิและประโยชนตามเกณฑดังกลาวใหมีผลตั้งแตวันที่ยื่นขอรับสิทธิและประโยชนเพ่ิมเติม

ขอ 6 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใหสิทธิและประโยชนไปสูการสงเสริมแบบ     
คลัสเตอร  หรือเมื่อพนกํ าหนดเวลาการยื่นคํ าขอรับการสงเสริมตามขอ 4  คณะกรรมการอาจพิจารณา
ใหความคุมครองแกโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมรวมทั้งโครงการที่จะขยายงานใน
พ้ืนที่เดิมในการใหสิทธิและประโยชนไมนอยกวาที่ไดรับอยูเดิมก็ได

ประกาศ   ณ   วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547

พลเอก

       (ชวลิต    ยงใจยุทธ)
             รองนายกรัฐมนตรี
         ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ
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