ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 5/๒๕63
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
-------------------------------------------------------อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
เพื่อให้การส่งเสริ มการลงทุนในระดับท้องถิ่ นและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการขององค์กรท้องถิ่น และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
เศรษฐกิจในระดับฐานรากมากยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 11/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม
2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
ข้อ 2 คุณสมบั ติ เงื่อนไข สิ ทธิและประโยชน์ส าหรั บ โครงการที่ สามารถขอรั บการส่ งเสริ ม
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
2.1 โครงการที่ดาเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ก็ตาม
(๑) กรณี เ ป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม อยู่ เ ดิ ม ต้ อ งเป็ น ประเภทกิ จ การ
ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมอยู่ในขณะที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้ และ
สิทธิและประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับ
สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(๒) กรณี เ ป็ น โครงการที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ต้ อ งเป็ น ประเภทกิ จ การที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมอยู่ในขณะที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้
เงื่อนไข
(1) ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่าของแต่ล ะโครงการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) โดยจะต้องสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย
(2) ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนเพื่อยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตหรือให้บริการ โดยจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับตั้งแต่
วันออกบัตรส่งเสริม
(3) องค์ กรท้ องถิ่ น ผู้ รั บการสนั บสนุ น หมายถึ ง สหกรณ์ หรื อวิ สาหกิ จชุ ม ชน
ในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดาเนินกิจการอย่างน้อย
ด้านใดด้านหนึ่งตามขอบข่าย ได้แก่ กิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป กิจการในอุตสาหกรรมเบา
กิจการท่องเที่ยวชุมชน

-2สิทธิและประโยชน์
(1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ ๑๒๐ ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) สาหรับรายได้จากกิจการที่ดาเนินการอยู่เดิม
โดยจะคานวณมูลค่ายกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ที่จ่ายจริงใน
การสนั บ สนุ น องค์ กรท้ องถิ่นตามที่ ส านั ก งานกาหนด เช่น ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเครื่องจั กรและอุ ป กรณ์
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้ ระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคลให้นับจากวันที่มีรายได้
ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม
(2) สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ที่ มิ ใ ช่ ภ าษี อ ากรให้ ไ ด้ รั บ ตามหลั ก เกณฑ์ ป ระกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
2.๒ โครงการที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม อยู่ เ ดิ ม ที่ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิ ติบุ คคลยั งไม่สิ้ นสุ ดลง หรื อเป็ นโครงการลงทุนใหม่ ที่ยื่นขอรับการส่ งเสริ มการลงทุ น ซึ่งจะได้รับสิ ทธิ และ
ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงื่อนไข
(1) ต้องมีเงินลงทุนในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย
(2) ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนเพื่อยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตหรือให้บริการ โดยจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับตั้งแต่
วันออกบัตรส่งเสริม
(3) องค์กรท้องถิ่นผู้รับการสนับสนุน หมายถึง สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น
ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดาเนินกิจการอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง
ตามขอบข่าย ได้แก่ กิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป กิจการในอุตสาหกรรมเบา กิจการท่องเที่ยวชุมชน
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็น สัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๑๒๐
ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) โดยจะคานวณมูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินลงทุน
(ไม่ร วมค่าที่ดิน และทุน หมุน เวีย น) ที่จ่ ายจริงในการสนับสนุน องค์กรท้องถิ่นตามที่ส านักงานกาหนด เช่น
ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นต้น
ข้อ ๓ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้ สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์
ตามมาตรการอื่นได้
ข้อ ๔ จะต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันทาการสุดท้ายของปี 2564
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

