ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๖/๒๕๖๓
เรื่อง การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
-------------------------------------------------------อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าแบบองค์รวม นอกเหนือจากการสนับสนุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการผลิตหรือให้บริการขององค์กรท้องถิ่นหรื อชุมชนในกิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป กิจการใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเบา และกิจการท่องเที่ยวชุมชน อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังนี
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
ข้อ ๒ คุณสมบั ติ เงื่อนไข สิ ทธิและประโยชน์ส้ าหรั บ โครงการที่ สามารถขอรั บการส่ งเสริ ม
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
๒.๑ โครงการที่ด้าเนินการอยู่แล้ว 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
ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมอยู่ในขณะที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี และ
สิทธิและประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสินสุดลงแล้ว 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
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมอยู่ในขณะที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี
เงื่อนไข
(๑) ต้องมีเงินลงทุนขันต่้าของแต่ล ะโครงการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) โดยจะต้องสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย

-๒(๒) ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนเพื่อยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตหรือให้บริการ หรือการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าแบบองค์รวม ซึ่งจะต้องครอบคลุมทังในส่วนของการด้าเนินการเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง
และการแก้ไขปัญหาน้าท่วม โดยจะต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับตังแต่วันออกบัตรส่งเสริม ทังนี
กรณีการสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบองค์รวมจะต้องเป็นการด้าเนินการในพืนที่ที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งหรือพืนที่ที่เกิดปัญหาน้าท่วมซ้าซากเท่านัน โดยแผนการด้าเนินการบริหารจัดการน้า ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติและสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของ
ประเทศ
(๓) องค์ กรท้ องถิ่ นผู้ รั บการสนั บสนุ น หมายถึ ง สหกรณ์ หรื อวิ สาหกิ จชุ ม ชน
ในท้องถิ่นที่ขึนทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งด้าเนินกิจการอย่างน้อย
ด้านใดด้านหนึ่งตามขอบข่าย ได้แก่ กิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป กิจการในอุตสาหกรรมเบา
กิจการท่องเที่ยวชุมชน หรือองค์กรท้องถิ่น ซึ่งด้าเนินการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบองค์รวม
สิทธิและประโยชน์
(๑) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ ๑๒๐ ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ส้าหรับรายได้จากกิจการที่ด้าเนินการอยู่เดิม
โดยจะค้านวณมูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ที่จ่ายจริงใน
การสนั บ สนุ น องค์ กรท้ องถิ่น ตามที่ ส้ านั ก งานก้าหนด เช่น ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเครื่องจั กรและอุ ป กรณ์
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้า การก่อสร้างและซ่อมแซม
ฝายชะลอน้า การขุดเจาะ ซ่อมแซม และบ้ารุงรักษา/ล้างบ่อน้าบาดาล เป็นต้น ทังนี ระยะเวลาการได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม
(๒) 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
๒.๒ 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 งไม่สิ นสุ ดลง หรื อเป็ นโครงการลงทุนใหม่ ที่ยื่นขอรับการส่ งเสริ มการลงทุ น ซึ่งจะได้รับสิ ทธิ และ
ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงื่อนไข
(๑) ต้องมีเงินลงทุนในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย
(๒) ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตหรือให้บริการ หรือการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าแบบองค์รวม ซึ่งจะต้องครอบคลุมทังในส่วนของการด้าเนินการเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง
และการแก้ไขปัญหาน้าท่วม โดยจะต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับตังแต่วันออกบัตรส่งเสริม ทังนี
กรณีการสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบองค์รวมจะต้องเป็นการด้าเนินการในพื นที่ที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งหรือพืนที่ที่เกิดปัญหาน้าท่วมซ้าซากเท่านัน โดยแผนการด้าเนินการบริหารจัดการน้า ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติและสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของ
ประเทศ

-๓(๓) องค์กรท้องถิ่นผู้รับการสนับสนุน หมายถึง สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น
ที่ขึนทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งด้าเนินกิจการอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง
ตามขอบข่าย ได้แก่ กิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป กิจการในอุตสาหกรรมเบา กิจการท่องเที่ยวชุมชน หรือ
องค์กรท้องถิ่น ซึง่ ด้าเนินการเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบองค์รวม
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็น สัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๑๒๐
ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) โดยจะค้านวณมูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินลงทุน
(ไม่ร วมค่าที่ดิน และทุน หมุน เวีย น) ที่จ่ ายจริงในการสนับสนุน องค์กรท้องถิ่นตามที่ส้ านักงานก้าหนด เช่น
ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้า การก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้า การขุดเจาะ ซ่อมแซม และบ้ารุงรักษา/ล้างบ่อน้า
บาดาล เป็นต้น
ข้อ ๓ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์
ตามมาตรการอื่นได้
ข้อ ๔ จะต้องยื่นค้าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันท้าการสุดท้ายของปี ๒๕๖๔
ทังนี ตังแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

