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เนื้ อหาในฉบับ :
มกราคม 2560
•

การควบคุมการปนเปื้ อนในดินและนํ้าใต้ดนิ ภายในบริเวณ
โรงงาน

•

บีโอไอยกเลิกการจํากัดพืน้ ทีส่ าํ หรับการลงทุนในคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอากาศยาน

•

การขออนุญาต แจ้งการเปลีย่ นแปลง หรือส่งมอบบัญชีและ
เอกสารตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์
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การควบคุมการปนเปื้ อนในดินและนํ้าใต้ดินภายใน
บริเวณโรงงาน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ได้มกี ารบังคับใช้ กฎกระทรวง เรื่อง ควบคุมการปนเปื้ อนใน
ดินและนํ้าใต้ดนิ ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 (“กฎกระทรวงฯ”) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อคุม้ ครอง ความปลอดภัยของบุคคลและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม โดยใช้บงั คับกับผู้
ประกอบกิจการโรงงานทีก่ าํ หนดไว้ทา้ ยกฎกระทรวง โดยผูป้ ระกอบกิจการดังกล่าว
ต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ และดําเนินการลดการปนเปื้ อนให้ไม่
สูงกว่าเกณฑ์ทร่ี ฐั มนตรีประกาศกําหนด โดยมีแนวทางการปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
• กรณีผปู้ ระกอบกิจการโรงงานเริม่ กิจการโรงงานหลังวันทีก่ ฎกระทรวงฯ นี้ใช้บงั คับ
(1) ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ และต้องจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ ก่อนวันเริม่
ประกอบกิจการโรงงาน
(2) ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ ครัง้ ที่ 2 เมื่อครบกําหนด 180 วัน นับแต่วนั เริม่ ประกอบกิจการโรงงาน และ
ต้องจัดทําและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดทีโ่ รงงานตัง้ อยู่ภายใน 120 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ ครัง้ ที่ 2
• กรณีผปู้ ระกอบกิจการโรงงานได้ประกอบกิจการโรงงานอยู่ก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงฯ นี้ใช้บงั คับ
(1) ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ ครัง้ แรกภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงฯนี้ใช้บงั คับ และต้องจัดทํา
และส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ทีโ่ รงงานตัง้ อยูภ่ ายใน 180 วันนับแต่วนั ครบกําหนดการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ ครัง้ แรก
(2) ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ ครัง้ ที่ 2 เมื่อครบกําหนด 180 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ตรวจสอบคุณภาพดินและ
นํ้าใต้ดนิ ตามข้อ 1 และต้องจัดทําและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทีโ่ รงงานตัง้ อยู่ภายใน 120 วันนับแต่วนั ครบกําหนดการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้า
ใต้ดนิ ครัง้ ที่ 2
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการต้องทําการตรวจสอบคุณภาพดินทุกๆ 3 ปี และตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดนิ ทุกๆ 1 ปี ภายหลังการ
ตรวจสอบและรายงานตามทีร่ ะบุขา้ งต้น และจะต้องทําและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ ภายใน 120 วัน นับ
แต่วนั ครบกําหนดตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดนิ ทัง้ นี้ การจัดทํารายงานให้เป็ นไปตามแบบทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด
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บีโอไอยกเลิกการจํากัดพืน้ ที่สาํ หรับการลงทุน
ในคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมอากาศยาน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2559 เรื่อง การปรับปรุง
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2559 (“ประกาศฯ”) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”)
ได้ยกเลิกเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน โดยภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ บีโอไอได้ปรับเปลีย่ นพืน้ ทีส่ าํ หรับการ
ลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน โดยจากเดิมจะต้องตัง้ สถานประกอบการในพืน้ ที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ ลพบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา เป็ น
สามารถตัง้ สถานประกอบการได้โดยไม่จาํ กัดพืน้ ที่
สิทธิประโยชน์ทผ่ี ไู้ ด้รบั การส่งเสริมจะได้รบั ได้แก่
•
•

•

ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล 8 ปี โดยกําหนดวงเงินภาษีทไ่ี ด้รบั ยกเว้น
ให้ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วนั ทีก่ าํ หนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสิน้ สุดลง
สิทธิและประโยชน์อ่นื ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

ทัง้ นี้ จะต้องเป็ นโครงการทีไ่ ด้ยน่ื คําขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และมีรายได้ครัง้ แรกภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2560

การขออนุญาต แจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือส่งมอบบัญชี
และเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกําหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ ต้องยื่น
ขออนุญาตหรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit)
•

•
•
•

การขออนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารทีต่ อ้ งใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ
สถานทีอ่ ่นื
การแจ้งบัญชีและเอกสารทีต่ อ้ งใช้ประกอบการลงบัญชีสญ
ู หายหรือเสียหาย
การขออนุญาตเปลีย่ นรอบปี บญ
ั ชี
การส่งมอบบัญชีและเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการประกอบการลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบ
ธุรกิจโดยมิได้มกี ารชําระบัญชี)

ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 14พฤศจิกายน พ.ศ 2559 .เป็ นต้นไป
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