ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๒๔ / ๒๕๖๔
เรื่อง การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
-------------------------------------------------------อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนา
กิจการเกษตรที่ยั่งยืน การสนับสนุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการผลิตหรือให้บริการ
ขององค์กรท้องถิ่นหรือชุมชนในกิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเบา และ
กิจการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๖๓ เรื่อง การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
ข้อ ๒ คุณสมบัติ เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์สำหรับโครงการที่สามารถขอรับการส่งเสริมตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
๒.๑ โครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ก็ตาม
(๑) กรณีเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม ต้องเป็นประเภทกิจ การที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนอยู่ในขณะที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ตาม
มาตรการนี้ และสิทธิและประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็น
โครงการทีไ่ ม่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(๒) กรณี เ ป็ น โครงการที ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ การส่ ง เสริ ม ต้ อ งเป็ น ประเภทกิ จ การที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมอยู่ในขณะที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้
เงื่อนไข
(๑) ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) โดยจะต้องสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย
(๒) ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตหรือให้บริการ การสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม หรือการพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน

-๒(๓) กรณีการสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมจะต้อง
เป็นการดำเนินการในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเท่านั้น โดยแผนการ
ดำเนินการบริหารจัดการน้ำต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและสอดคล้องกับ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
(๔) กรณีการสนับสนุนเพื่อการพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน แผนการดำเนินการ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เป็นต้น
(๕) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริม
(๖) องค์กรท้องถิ่นผู้รับการสนับสนุน หมายถึง สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนใน
ท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำเนินกิจการอย่างน้อยด้าน
ใดด้านหนึ่งตามขอบข่าย ได้แก่ กิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป กิจการในอุตสาหกรรมเบา กิจการ
ท่องเที่ยวชุมชน กิจการเกษตรที่ยั่งยืน หรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม
สิทธิและประโยชน์
(๑) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ ๑๒๐ ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) สำหรับรายได้จากกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม
โดยจะคำนวณมูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ที่จ่ายจริงใน
การสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นตามที่สำนักงานกำหนด ดังนี้
- กรณีการสนับสนุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ผลิตหรือให้บริการ เช่น ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นต้น
- กรณีการสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม เช่น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การขุดบ่อเพื่อกักเก็บ น้ำ การก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ การขุดเจาะ
ซ่อมแซม และบำรุงรักษา/ล้างบ่อน้ำบาดาล เป็นต้น
- กรณีการสนับสนุนเพื่อการพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน เช่น ค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเกษตรเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ
พื้นที่ เช่น การปรับหน้าดิน การจัดการฟางข้าวและตอซัง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การวิเคราะห์ดินและน้ำ รวมถึง
การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้องและปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ข้าว ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินการและการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
ทั้งนี้ ระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุค คลให้นับจากวันที่มีรายได้
ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม
(๒) สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ท ี ่ ม ิ ใ ช่ ภ าษี อ ากรให้ ไ ด้ ร ั บ ตามหลั ก เกณฑ์ ป ระกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

-๓๒.๒ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมที่สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ยังไม่สิ้นสุดลง หรือโครงการลงทุนใหม่ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
เงื่อนไข
(๑) ต้องมีเงินลงทุนในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อราย
(๒) ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตหรือให้บริการ หรือการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม หรือการพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน
(๓) กรณีการสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม จะต้อง
เป็นการดำเนินการในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเท่านั้น โดยแผนการ
ดำเนินการบริหารจัดการน้ำต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานทรัพ ยากรน้ำแห่งชาติและสอดคล้องกับ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
(๔) กรณีการสนับสนุนเพื่อการพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน แผนการดำเนินการ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เป็นต้น
(๕) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริมหรือวันที่
อนุมัติให้แก้ไขโครงการ แล้วแต่กรณี โดยต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
(๖) องค์กรท้องถิ่นผู้รับการสนับสนุน หมายถึง สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนใน
ท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำเนินกิจการอย่างน้อยด้าน
ใดด้านหนึ่งตามขอบข่าย ได้แก่ กิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป กิจการในอุตสาหกรรมเบา กิ จการ
ท่องเที่ยวชุมชน กิจการเกษตรที่ยั่งยืน หรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๑๒๐ ของ
เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) โดยจะคำนวณมูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินลงทุน (ไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ที่จ่ายจริงในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นตามที่สำนักงานกำหนด ดังนี้
- กรณีการสนับสนุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตหรือ
ให้บริการ เช่น ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นต้น

-๔- กรณีการสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำ การก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ การขุดเจาะ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา/
ล้างบ่อน้ำบาดาล เป็นต้น
- กรณีการสนับสนุนเพื่อการพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน เช่น ค่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเกษตรเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ
พื้นที่ เช่น การปรับหน้าดิน การจัดการฟางข้าวและตอซัง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การวิเคราะห์ดินและน้ำ รวมถึง
การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้องและปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ข้าว ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินการและการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
ข้อ ๓ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้ สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์
ตามมาตรการอื่นได้
ข้อ ๔ จะต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันทำการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

