ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ 7 / 2547
เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 1/2543
---------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนดานภาษีอากรในเขตสงเสริม
การลงทุนและเพื่อสนับสนุนนโยบายการสงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาคลัสเตอร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 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 โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในทองที่ 36 จังหวัด ไดแก กระบี่
กําแพงเพชร ขอนแกน จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม ตรัง ตราด ตาก
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ มุกดาหาร แมฮองสอน ระนอง ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย
สงขลา สระแกว สิงหบุรี สุโขทัย สุราษฎรธานี อุตรดิตถ และอุทัยธานี ใหไดรับสิทธิและประโยชน
ดานภาษีอากรตามขอ 5.3.1 ขอ 5.3.2 ขอ 5.3.3 และสิทธิประโยชนเพิ่มเติมดังนี้
(1) สําหรับโครงการที่ตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
(1.1) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่
พนกําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
(1.2) อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา เปนระยะเวลา
10 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม
(2) สําหรับโครงการที่ตั้งสถานประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาห
กรรมที่ไดรับการสงเสริม อนุญาตใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกจากกําไรสุทธิรอยละ 25 ของเงินที่ลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม
โดยผูไดรับการสงเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได
ภายใน 10 ปนับแตวันที่มีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือ
ไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ

-25.3.5 โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในทองที่ 22 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ชัยภูมิ
นครพนม นราธิวาส นาน บุรีรัมย ปตตานี พะเยา แพร มหาสารคาม ยโสธร ยะลา
รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุบลราชธานี
และอุดรธานี ใหไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร ตามขอ 5.3.1 ขอ 5.3.2 ขอ 5.3.3
และสิทธิและประโยชนเพิ่มเติมดังนี้
(1) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่พน
กําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
(2) อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา เปนระยะเวลา
10 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม
(3) อนุญาตใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิ
รอยละ 25 ของเงินที่ลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม โดยผูไดรับการ
สงเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ไดภายใน
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 เพื่อวัตถุประสงคในการผอนผันใหกิจการที่ตั้ง ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและ
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง ไดรับสิทธิและประโยชน
ตามหลักเกณฑเดิม ซึ่งรวมถึงสิทธิและประโยชนในเขตสงเสริมการลงทุนตามมาตรา 35 จึงกําหนด
ใหนิค มอุต สาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุต สาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไ ดรับ การสงเสริม ใน
จังหวัดระยอง เปนเขตสงเสริมการลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
9.4 โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับ
การสงเสริมในเขต 2 และ เขต 3 รวมทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม จะผอนผัน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรตามหลักเกณฑเดิมตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน ที่ 1/2536 ดังนี้

-39.4.1 โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่
ไดรับการสงเสริมในเขต 2 รวมทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต 2 ยกเวน
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง และนิ ค มอุ ต สาหกรรมหรื อ เขตอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ใน
จังหวัดระยอง ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
(1) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร
(2) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 7 ป ทั้งนี้ ผูได
รับการสงเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาท
ขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะตองดําเนินการใหได
รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตร
ฐานสากลอื่นที่เทียบเทา ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันเปด
ดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดจะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป
(3) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับ
สวนที่ผลิตเพื่อสงออกเปนระยะเวลา 1 ป
9.4.2 โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการสงเสริมในเขต 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง รวมทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต 3
และในจังหวัดระยอง ใหไดรับสิทธิและประโยชนดังนี้
(1) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร
(2) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ทั้งนี้ ผูได
รับการสงเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาท
ขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะตองดําเนินการใหได
รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตร
ฐานสากลอื่นที่เทียบเทา ภายในระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันเปด
ดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดจะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคลล 1 ป
(3) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับ
สวนที่ผลิตเพื่อสงออกเปนระยะเวลา 5 ป
(4) ใหไดรับการลดหยอนอากรขาเขารอยละ 75 ของอัตราปกติสําหรับ
วัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนที่นําเขามาผลิตเพื่อจําหนายในประเทศเปน
ระยะเวลา 5 ป โดยคณะกรรมการจะอนุมัติใหคราวละ 1 ป แต
วัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนนั้น ตองไมเปนของที่ผลิตหรือมีกําเนิดใน
ราชอาณาจั ก รซึ่ ง มี คุ ณ ภาพใกล เ คี ย งกั น กั บ ชนิ ด ที่ จ ะนําเขามาใน
ราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหาใชได ยกเวนนิคม

-4อุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง และนิ ค มอุ ต สาหกรรมหรื อ เขตอุ ต สาห
กรรมที่ไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง
(5) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับ
จากวันที่พนกําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
(6) อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา เปน 2 เทา เปน
ระยะเวลา 10 ป นับแตวันที่มีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม
(7) อนุ ญ าตให หั ก ค า ติ ด ตั้ ง หรื อ ก อ สร า งสิ่ ง อํานวยความสะดวกจาก
กําไรสุทธิรอยละ 25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม
โดยผูไดรับการสงเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือ
หลายปก็ไดภายใน 10 ปนับแตวันที่มีรายไดจากกิจการที่ไดรับการ
สงเสริม ทั้งนี้นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
9.5 โครงการโยกยายสถานประกอบการที่จ ะยายเขาไปตั้ง ในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
เขตอุตสาหกรรมที่ไดรับ การสงเสริม จะผอนผันใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑเดิมตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2536 ดังนี้
9.5.1 กรณียายไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
สงเสริมในเขต 2 ยกเวนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่
ไดรับการสงเสริมในจังหวัดระยอง ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 7 ป ทั้งนี้ผูได
รับการสงเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุน
เวียน) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐาน
สากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป นับตั้งแตวันเปดดําเนินการในที่ตั้งแหงใหม หากไมสามารถดําเนินการ
ได จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป
9.5.2 กรณี ย า ยเข า ไปในนิ ค มอุ ต สาหกรรมหรื อ เขตอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด รั บ การ
สงเสริมใน เขต 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับ
การสงเสริมในจังหวัดระยอง ใหไดรับสิทธิและประโยชนดังนี้
(1) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ทั้งนี้ ผูไดรับ
การสงเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาท
ขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะตองดําเนินการให
ไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่ น ที่ เ ที ย บเทาภายใน 2 ป นับตั้งแตวันเปด
ดําเนินการในที่ตั้งแหงใหม หากไมสามารถดําเนินการไดจะถูก
เพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป

-5(2) ใหไดลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป
นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
(3) อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา เปนระยะ
เวลา 10 ป นับแตวันที่มีรายได
(4) อนุญาตใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกจากกําไร
สุทธิรอยละ 25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม โดยผู
ไดรับการสงเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่ง 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 จะตองยื่นคําขอรับการสงเสริม
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 สิทธิและประโยชนตามเกณฑดังกลาวใหมีผลตั้งแตวันที่ยื่นขอรับสิทธิและประโยชนเพิ่มเติม
ขอ 6 ในกรณีที่มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการให สิ ท ธิ แ ละประโยชน ไ ปสู ก ารส ง เสริ ม แบบ
คลัสเตอร หรือเมื่อพนกําหนดเวลาการยื่นคําขอรับการสงเสริมตามขอ 4 คณะกรรมการอาจพิจารณา
ใหความคุมครองแกโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมรวมทั้งโครงการที่จะขยายงานใน
พื้นที่เดิมในการใหสิทธิและประโยชนไมนอยกวาที่ไดรับอยูเดิมก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

พลเอก
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ

