
มาตรการสง่เสริมการลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟู 

การลงทุนจากวิกฤตอุทกภยั  

 

นายสุทธิเกตติ ์ ทดัพิทกัษกุ์ล 

ผูอ้  านวยการกลุม่งานยุทธศาสตรแ์ละนโยบายการลงทุน  

(กลุม่งานอุตสาหกรรม) 

ส านกัยุทธศาสตรแ์ละนโยบายการลงทุน 

24 พฤศจกิายน 2554 



ความเป็นมา 

• วิกฤตอุทกภยัครั้งใหญ่ไดท้  าใหพ้ื้นท่ีอุตสาหกรรมหลกัในหลายจงัหวดัไดร้บัความ

เสียหายอยา่งรุนแรง  โดยเฉพาะอยุธยา และปทุมธานี 

• มีนิคมฯ ไดร้บัความเสียหาย 6 แห่ง  มีบริษัทท่ีไดร้บัส่งเสริมทั้งในและนอกนิคมฯ 

ไดร้บัผลกระทบมากถึง 985 บริษัท (1,863 โครงการ) เงินลงทุนรวมสูงถึง 4.3 

แสนลา้นบาท 

(1/2) 

2 

  จ านวนบริษทั 

ท่ีได้รบัส่งเสริม 

จ านวนโครงการ 
ท่ีได้รบัส่งเสริม 

เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

พระนครศรีอยธุยา       
 ในนิคมฯ 379 825 201,249 
 นอกนิคมฯ 168 222 42,297 
ปทมุธานี       
 ในนิคมฯ 162 441 115,045 
 นอกนิคมฯ 276 375 73,506 

รวมทัง้ส้ิน 985 1,863 432,097 



ความเป็นมา 

• ส านกังานฯ ขอเสนอมาตรการเรง่ดว่น เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 3 มาตรการหลกั ซ่ึง ครม. ไดมี้มตเิห็นชอบในหลกัการ

เม่ือวนัที่ 25 ต.ค. 54  ดงัตอ่ไปน้ี 

 

 

1. มาตรการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการที่มีเครื่องจกัรและ/หรือ

วตัถุดิบไดร้บัความเสียหายจากอุทกภยั  ซ่ึงส านกังานฯ ไดด้  าเนินการแลว้

เป็นสว่นใหญ่ 

2. มาตรการดา้นภาษีอากรเพ่ือฟ้ืนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภยั 

3. มาตรการฟ้ืนฟูภาพลกัษณป์ระเทศไทยและสรา้งความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน 

(2/2) 
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1) กรณีท่ีส  านกังานฯ ด าเนินการไดท้นัที  

 มาตรการยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัรท่ีน าเขา้มาทดแทนเครื่องจกัรท่ี

เสียหายจากอุทกภยั มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่24 พ.ย. 53 - 31 ธ.ค. 54      

 การอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการท่ีไดร้บัส่งเสริมสามารถยา้ยเครื่องจกัรหรือ

วตัถุดิบไปไวน้อกโรงงานไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หรือส่งออกไปตา่งประเทศ และ

แจง้ขออนุญาตจากส านกังานฯ ภายหลงั 

 วตัถุดิบท่ีน าเขา้โดยไดร้บัการยกเวน้อากรตาม ม.36 ของ พรบ.ส่งเสริมการ

ลงทุน ซ่ึงตอ้งใชผ้ลิตเพ่ือการส่งออก  

 กรณีวตัถุดิบเสียหายและยงัมีเศษซากเหลืออยู ่ส  านักงานฯ จะตดับญัชีวตัถุดิบเป็น

สว่นสูญเสีย  โดยไม่มีภาระภาษี 

 ส าหรบัวตัถุดิบที่ยงัมีสภาพใชง้านได ้จะอนุญาตใหไ้ปใชใ้นโครงการอ่ืนที่ยงั

สามารถด าเนินการผลิตได ้และยงัมีสิทธิประโยชนต์ามมาตรา 36 เหลืออยู ่ 

1. มาตรการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีมีเครื่องจกัรและ/

หรือวตัถุดิบไดร้บัความเสียหายจากอุทกภยั  
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1) กรณีท่ีส  านกังานฯ ด าเนินการไดท้นัที  (ตอ่) 

 การผ่อนผนัใหผู้ไ้ดร้บัการส่งเสริมว่าจา้งผูผ้ลิตรายอ่ืนผลิตใหใ้นบางขั้นตอน

เป็นการชัว่คราว  เพ่ือไม่ใหก้ระทบตอ่การส่งมอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ 

2) กรณีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ  

 วตัถุดิบที่ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัใชใ้นการผลิตเพ่ือส่งออกตาม

มาตรา 36 ซ่ึงไดร้บัความเสียหายและไม่มีเศษซากเหลืออยู ่ เห็นควร

อนุญาตใหไ้ม่ตอ้งช าระภาษีอากรในลกัษณะเป็นส่วนสูญเสีย โดยอาศยั

อ านาจตาม ม.36  ซ่ึงคณะกรรมการฯ มีอ านาจก าหนดเง่ือนไข วิธีการ และ

ระยะเวลาในการไดร้บัสิทธิประโยชนต์ามมาตราน้ีได ้

 การอนุญาตใหน้ าวตัถุดิบท่ีน าเขา้มาภายใต ้ม.36 ไปว่าจา้งผูอ่ื้นผลิตทุก

ขั้นตอนเป็นการชัว่คราว  โดยรายไดใ้นส่วนน้ี ไม่ไดร้บัการส่งเสริม  ทั้งน้ี 

เพ่ือใหย้งัคงรกัษาลกูคา้เดิมไวไ้ด ้

 

1. มาตรการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีมีเครื่องจกัรและ/

หรือวตัถุดิบไดร้บัความเสียหายจากอุทกภยั  
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3) มาตรการอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 เรง่รดัการอนุมตัวีิซ่าและใบอนุญาตท างานส าหรบัผูช้  านาญการตา่งชาต ิ

เพ่ือใหส้ามารถเดินทางเขา้มาช่วยตดิตั้งและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรใน

โครงการท่ีไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยั 

 กรณีเขา้มาท างานเรง่ด่วนและไม่ไดข้อวีซ่าแบบ non-immigrant B  จะ

ไดร้บัอนุญาตใหท้ างานไดไ้ม่เกิน 30 วนั (ขยายจากปกตไิม่เกิน 15 

วนั)  หากเกิน 30 วนั ตอ้งท าเรื่องเปลี่ยนประเภทวีซ่า  โดยส านกังานฯ 

จะประสานงานกบั สตม. เป็นพิเศษ 

 การรายงานตวัของคนตา่งชาติทุก 90 วนั จะผ่อนผนัใหส้ามารถ

รายงานตวัผ่านช่องทางอ่ืนเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ โทรศพัท ์โทรสาร SMS และ 

e-mail 

1. มาตรการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีมีเครื่องจกัรและ/

หรือวตัถุดิบไดร้บัความเสียหายจากอุทกภยั  
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วตัถุประสงค ์

• เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัความเสียหายจากอุทกภยั ใหส้ามารถฟ้ืนฟู

กิจการไดโ้ดยเร็ว 

• เพ่ือช่วยเหลือนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดร้บัความเสียหายจากอุทกภยัให้

สามารถฟ้ืนฟูกิจการ และมีการลงทุนพฒันาหรือปรบัเปล่ียนระบบ

สาธารณูปโภค เพ่ือป้องกนัปัญหาอุทกภยัในอนาคต   

• เพ่ือรกัษาการลงทุนไวใ้นประเทศไทย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจงัหวดัท่ีประสบ 

อุทกภยั  

• เพ่ือกระตุน้การลงทุนและเสริมสรา้งบรรยากาศการลงทุนท่ีดีของประเทศท่ี

เสียหายจากภาวะอุทกภยัรุนแรงในเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 

2. มาตรการดา้นภาษีอากรเพ่ือฟ้ืนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภยั 
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• เสนอ กกท 3 มาตรการยอ่ย  โดยก าหนดใหย้ืน่ขอรบัการส่งเสริมภายในส้ินปี 

2555  ดงัน้ี    

1) มาตรการทัว่ไปส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัความเสียหายจากอุทกภยั 

2) มาตรการเฉพาะประเภทกิจการส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัความเสียหายจาก

อุทกภยั  

3) มาตรการส าหรบันิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดร้บัความเสียหายจากอุทกภยั 

2. มาตรการดา้นภาษีอากรเพ่ือฟ้ืนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภยั 
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1)   ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัรส าหรบัทุกเขต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกัรใหม่

หรือเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้จากตา่งประเทศ 

2)   อนุญาตใหน้ าเคร่ืองจกัรท่ีมีอยูเ่ดิมท่ียงัสามารถใชง้านไดม้าใชใ้นโครงการท่ี

ขอรบัการส่งเสริมตามมาตรการน้ีได ้และใหร้วมถึงเคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้มา

ทดแทนเคร่ืองจกัรท่ีเสียหายจากอุทกภยัตามประกาศท่ี 4/2554 

3)   ประเภทกิจการท่ีเขา้ข่ายขอรบัส่งเสริมตามมาตรการน้ี ไดแ้ก่ ทุกประเภท

กิจการท่ีอยูใ่นข่ายไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบุิคคลภายใตห้ลกัเกณฑปั์จจุบนั   

4)   ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบุิคคล  

2.1 ขอ้เสนอมาตรการทัว่ไปส าหรบัผูป้ระกอบการที่ไดร้บัความเสียหายจาก

อุทกภยั 
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• ไดแ้ก่ กิจการผลิตรถยนต ์และกิจการ

โรงแรม  โดยตอ้งตัง้ในจงัหวดัเดิมท่ี

ประสบอุทกภยั เห็นควรใหไ้ดร้บัสิทธิ

ประโยชนด์งัน้ี  

2.2  มาตรการเฉพาะประเภทกิจการส าหรบัผูป้ระกอบการ 

ท่ีไดร้บัความเสียหายจากอทุกภยั  
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1)  กิจการผลิตรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล (Eco Car) 

    ซ่ึงไดร้บัสิทธิประโยชนสู์งสุดอยูแ่ลว้ คือ ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบุิคคล 8 ปี ทุกเขต 

จะไดร้บัสิทธิประโยชนต์ามหลกัเกณฑเ์ดิมตอ่ไป 
 

2) ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัรส าหรบัทุกเขต  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกัร

ใหม่หรือเครื่องจกัรใชแ้ลว้จากตา่งประเทศ 

3) อนุญาตใหน้ าเครื่องจกัรที่มีอยูเ่ดิมที่ยงัสามารถใชง้านไดม้าใชใ้นโครงการที่

ขอรบัการสง่เสริมตามมาตรการน้ีได ้และใหร้วมถึงเครื่องจกัรท่ีน าเขา้มา

ทดแทนเครื่องจกัรที่เสียหายจากอุทกภยัตามประกาศที่ 4/2554 

 

2.2  มาตรการเฉพาะประเภทกิจการส าหรบัผูป้ระกอบการ 

ท่ีไดร้บัความเสียหายจากอทุกภยั  

11 



• หากนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดร้บัการสง่เสริมท่ีเสียหายจากอุทกภยั  

ประสงคจ์ะลงทุนเพ่ือพฒันาหรือปรบัปรุงโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมทั้งระบบ

สาธารณูปโภคตา่งๆ เพ่ือป้องกนัปัญหาอุทกภยัในอนาคต  ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ี

เดิมหรือขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเตมิในท่ีตัง้เดิม  เห็นควรใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินได้

นิตบุิคคล 8 ปี และขยายวงเงินยกเวน้ภาษีที่จะไดร้บัยกเวน้จากเดิมรอ้ยละ 

100 เป็นรอ้ยละ 200 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

 

2.3  มาตรการส าหรบันิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 

ท่ีไดร้บัความเสียหายจากอทุกภยั 
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การขยายเวลามาตรการยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัรที่น าเขา้มา

ทดแทนเครื่องจกัรที่เสียหายจากอุทกภยั  

 

 

• เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการที่ไดร้บัสง่เสริมใหส้ามารถน าเขา้เครื่องจกัร

ทดแทนเครื่องจกัรที่เสียหายจากอุทกภยั โดยไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้  

เพ่ือใหฟ้ื้นฟูธุรกิจท่ีไดร้บัความเสียหายจากวิกฤตอุทกภยัไดโ้ดยเร็ว 

• ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผูไ้ดร้บัการสง่เสริมการลงทุนที่ไดร้บั

ผลกระทบจากอุทกภยั ตามประกาศคณะกรรมการฯ ที่ 4/2554  ซ่ึงจะ

สิ้ นสุดในวนัท่ี 31 ธ.ค. 2554  ออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวนัที่ 30 มิ.ย. 

2555 
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ขอบคุณ 
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