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การนําเคร่ืองจกัรใช้แล้วจาก

ต่างประเทศเข้ามาใช้ในโครงการท่ีจะ

ขอรบัการส่งเสริมการลงทนุ 
 

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บีโอไอ”) ไดอ้อกประกาศ

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที ่6/2558 เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิ

ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที ่2/2557 เรื่อง นโยบาย

และหลกัเกณฑส์ง่เสรมิการลงทนุ โดยยกเลกิหลกัเกณฑเ์ดมิและออก

หลกัเกณฑใ์หมใ่นการพจิารณาอนุมตักิารนําเครื่องจกัรใชแ้ลว้จาก

ต่างประเทศเขา้มาใชใ้นโครงการทีจ่ะขอรบัการสง่เสรมิการลงทนุ ซึง่มี

ผลต่อคาํขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนทีย่ื่นตัง้แต่วนัที ่2 เมษายน 2558 

เป็นตน้ไป. 

 ฉบบัท่ี 1  

สงิหาคม 2558 

 

เน้ือหา: 

 

• การนําเครื่องจกัรใชแ้ลว้ใน

ต่างประเทศเขา้มาใชใ้นโครงการทีจ่ะ

ขอรบัการสง่เสรมิการลงทุน 

 

• นโยบายสง่เสรมิการลงทุนในเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  

 
 



การอนุมตัใิหใ้ชเ้ครื่องจกัรเก่าจากต่างประเทศในโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ กรณีทัว่ไป 

กรณียา้ยฐานการผลติ และกรณีอื่นๆ  

 

โดยทัว่ไปแลว้ เครื่องจกัรใชแ้ลว้อายุไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่ปีทีผ่ลติถงึปีทีนํ่าเขา้ สามารถนบัเป็นเงนิลงทุนสาํหรบัการยกเวน้ภาษี

เงนิไดนิ้ตบิุคคลได ้แต่ไมไ่ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ หากเป็นเครื่องจกัรใชแ้ลว้เกนิ 10 ปี นบัแต่ปีทีผ่ลติถงึปีทีนํ่าเขา้ อาจไดร้บั

อนุญาตใหน้บัเป็นเงนิลงทุนสาํหรบัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลได ้และไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ ทัง้น้ี ตามทีบ่โีอไอ

เหน็สมควร 

 

นโยบายส่งเสริมการลงทนุในเขต

พฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (“บีโอไอ”) ไดก้ําหนดใหป้ระเภทกจิการทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 

ที่ 2/2557 ลงวนัที่ 3 ธนัวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลกัเกณฑ์การส่งเสรมิการลงทุน ที่การลงทุนตัง้อยู่ในเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ (จงัหวดัตราด ตาก มุกดาหาร สงขลา และสระแก้ว)  ได้รบัสทิธแิละประโยชน์พเิศษ นอกเหนือจากสทิธิ

ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัตามปกต ิตามนโยบายสง่เสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ เช่น  

• ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่เตมิเป็นเวลา 3 ปี แต่รวมแลว้ไมเ่กนิ 8 ปี 

• ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกตเิป็นเวลา 

5 ปี นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล กรณีเป็นกจิการในกลุ่ม A1 หรอื A2 ซึง่ไดร้บัยกเวน้

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นเวลา 8 ปีแลว้ 

• ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้วไรผ้มีอืในโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ ตามแนวทางทีบ่โีอไอกาํหนด 

นอกจากน้ี เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558 บีโอไอได้ออกประกาศกําหนดรายละเอยีดของประเภทและเงื่อนไขของกิจการ

เป้าหมายทีจ่ะใหก้ารส่งเสรมิการลงทุน โดยโครงการเป้าหมายจะต้องตัง้อยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ กจิการเป้าหมาย

ตามประกาศดงักล่าวจะมเีงื่อนไขสําหรบัประเภทกจิการน้อยกว่าที่กําหนดสาํหรบัประเภทกจิการทัว่ไป และไดร้บัสทิธแิละ

ประโยชน์ต่างๆ เช่น 

 

 



 

• ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจํากดัวงเงนิไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิและทุน

หมุนเวยีน) 

• ได้รบัลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธทิี่ได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ เป็น

ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

• ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้วไรผ้มีอืในโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ ตามแนวทางทีบ่โีอไอกาํหนด 
 

ผูท้ีต่อ้งการไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตามนโยบายสง่เสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจะตอ้งยื่นคาํขอฯ กบั

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  
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