
ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ ป. 7/2544

เร่ือง  การกํ าหนดอัตราชดเชยภาระภาษีที่แฝงอยูในการผลิตช้ินสวนในประเทศ
สํ าหรับรถยนตที่สงออก

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

      ตามที่สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดกํ าหนดหลักเกณฑในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสิทธิและประโยชนในการลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบสํ าหรับกิจการ
ประกอบรถยนต  ตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ ป.5/2537
เร่ือง การกํ าหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสิทธิและประโยชนในการลดหยอน
อากรขาเขาวัตถุดิบสํ าหรับกิจการประกอบรถยนต  โดยกํ าหนดใหผูประกอบรถยนตที่ไดรับ
สงเสริมจะตองสงออกรถยนตไปกอน คณะอนุกรรมการกํ าหนดอัตราการลดหยอนอากร
ขาเขาวัตถุดิบสํ าหรับกิจการประกอบรถยนต จึงจะอนุมัติใหไดรับการลดหยอนอากรขาเขา
วัตถุดิบในอัตรารอยละ 90  สํ าหรับรถยนตที่จํ าหนายในประเทศเปนการชดเชยในภายหลัง
ซึ่งมูลคาลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบดังกลาวจะไมเกินอากรขาเขาวัตถุดิบที่แฝงอยูในการ
ผลิตช้ินสวนในประเทศสํ าหรับรถยนตที่สงออก
               อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  13  และมาตรา  30   แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทนุ พ.ศ.2520  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสงเสริมการลงทนุ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2534 คณะอนุกรรมการกํ าหนดอัตราการลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบสํ าหรับกิจการ
ประกอบรถยนต   โดยไดรับมอบอํ านาจจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เห็นสมควร
กํ าหนดอัตราชดเชยภาระภาษีที่แฝงอยูในตนทุนการผลิตช้ินสวนในประเทศสํ าหรับรถยนตที่
สงออก  สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจึงประกาศใหทราบทั่วกันดังน้ี

1. รถยนต Honda Accord  และ  Honda City     ที่สงออกต้ังแตวันที่ 16
พฤษภาคม 2540   ถงึวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543   ใหไดรับการชดเชยคาภาษีอากรใน
อัตรา  ดังตอไปนี้

                                                                                      /แบบ CK256�
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แบบ CK256(X,Y,1,2)E หรือ EN อัตราคันละ 8,029.99   บาท
แบบ CK266 (X,Y,1,2) E หรือ EN อัตราคันละ 7,833.18   บาท
แบบ CK164(X,Y,1,2)PB หรือ EN อัตราคันละ 7,614.32   บาท
แบบ CK165(X,Y,1,2)JN อัตราคันละ 8,078.25   บาท
แบบ CF855(X,Y,1,2)E อัตราคันละ 9,805.38   บาท
แบบ CF865(X,Y,1,2)E อัตราคันละ 9,581.25   บาท
แบบ CG564(X,Y,1,2)EN อัตราคันละ 10,277.00  บาท
แบบ CG164(X,Y,1,2)E อัตราคันละ 8,947.68   บาท
แบบ CG164(X,Y,1,2)EN อัตราคันละ 10,136.03  บาท
แบบ 3A354(X,1,2)P หรือ PL อัตราคันละ 6,663.30   บาท
แบบ 3A364(X,1,2)P หรือ PL อัตราคันละ 6,613.26   บาท
แบบ 3A359(X,1,2)P หรือ PL อัตราคันละ 6,858.07  บาท
แบบ 3A369(X,1,2)P หรือ PL อัตราคันละ 6,801.98   บาท
แบบ 3A253(Y,1,2)PB หรือ P อัตราคันละ 6,002.81   บาท
แบบ 3A263(Y,1,2)PB หรือ P อัตราคันละ 5,823.09   บาท

2.  รถยนต Honda Accord และ Honda City  ที่สงออกต้ังแตวันที่ 22
พฤศจิกายน 2543  เปนตนไป   ใหไดรับการชดเชยคาภาษีอากรในอัตราดังตอไปนี้

แบบ CK256(X,Y,1,2)E หรือ EN อัตราคันละ 6,657.57 บาท
แบบ CK266 (X,Y,1,2) E หรือ EN อัตราคันละ 6,493.15  บาท
แบบ CK164(X,Y,1,2)PB หรือ EN อัตราคันละ 6,312.65  บาท
แบบ CK165(X,Y,1,2)JN อัตราคันละ 6,755.75  บาท
แบบ CF855(X,Y,1,2)E อัตราคันละ 8,110.48  บาท
แบบ CF865(X,Y,1,2)E อัตราคันละ 7,928.10  บาท
แบบ CG564(X,Y,1,2)EN อัตราคันละ 8,551.58  บาท
แบบ CG164(X,Y,1,2)E อัตราคันละ 7,409.58  บาท

แบบ CG164(X,Y,1,2)EN อัตราคันละ
      /แบบ CG164�

8,440.09  บาท
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แบบ 3A354(X,1,2)P หรือ PL อัตราคันละ 5,484.83  บาท
แบบ 3A364(X,1,2)P หรือ PL อัตราคันละ 5,443.11  บาท
แบบ 3A359(X,1,2)P หรือ PL อัตราคันละ 5,647.38  บาท
แบบ 3A369(X,1,2)P หรือ PL อัตราคันละ 5,600.71  บาท
แบบ 3A253(Y,1,2)PB หรือ P อัตราคันละ 4,927.16  บาท
แบบ 3A263(Y,1,2)PB หรือ P อัตราคันละ 4,779.73  บาท

ทั้งน้ี  จนกวาคณะอนุกรรมการกํ าหนดอัตราการลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบ
สํ าหรับกิจการประกอบรถยนตจะประกาศเปลี่ยนแปลง

3.  อัตราการชดเชยดังกลาวในขอ 1. และขอ 2. ใหใชสํ าหรับการลดหยอนอากร
ขาเขาวัตถุดิบที่นํ าเขามาผลิตหรือประกอบรถยนตที่จํ าหนายในประเทศทุกรุน

4.  จะตองดํ าเนินการตามหลักเกณฑในการปฏิบัติเกีย่วกบัการใชสิทธิและประโยชน
ในการลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบสํ าหรับกิจการประกอบรถยนตที่คณะอนุกรรมการ
กํ าหนดอัตราการลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบสํ าหรับกิจการประกอบรถยนตกํ าหนด

ประกาศ  ณ  วันที่    22  ตุลาคม  พ.ศ.  2544

(นางชุตาภรณ  ลัมพสาระ)
รองเลขาธิการ  รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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