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Deloitte Legal – Representing tomorrow 

เน้ือหาในฉบบั :  

มกราคม 2560 

• การควบคุมการปนเป้ือนในดนิและน้ําใตด้นิภายในบรเิวณ

โรงงาน 
• บโีอไอยกเลกิการจาํกดัพืน้ทีส่าํหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์

อุตสาหกรรมอากาศยาน 

• การขออนุญาต แจง้การเปลีย่นแปลง หรอืสง่มอบบญัชแีละ

เอกสารตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ผ่านทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์
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การควบคมุการปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดินภายใน

บริเวณโรงงาน 

เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม 2559 ไดม้กีารบงัคบัใช ้กฎกระทรวง เรื่อง ควบคุมการปนเป้ือนใน

ดนิและน้ําใตด้นิภายในบรเิวณโรงงาน พ.ศ. 2559 (“กฎกระทรวงฯ”) โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อคุม้ครอง ความปลอดภยัของบุคคลและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยใชบ้งัคบักบัผู้

ประกอบกจิการโรงงานทีก่าํหนดไวท้า้ยกฎกระทรวง โดยผูป้ระกอบกจิการดงักล่าว 

ตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิ และดาํเนินการลดการปนเป้ือนใหไ้ม่

สงูกว่าเกณฑท์ีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนด โดยมแีนวทางการปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 
 

 

• กรณีผูป้ระกอบกจิการโรงงานเริม่กจิการโรงงานหลงัวนัทีก่ฎกระทรวงฯ น้ีใชบ้งัคบั 

(1) ตอ้งมกีารตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิและตอ้งจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิก่อนวนัเริม่

ประกอบกจิการโรงงาน 

(2) ตอ้งมกีารตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิครัง้ที ่2 เมื่อครบกาํหนด 180 วนั นบัแต่วนัเริม่ประกอบกจิการโรงงาน และ

ตอ้งจดัทาํและสง่รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมหรอืสาํนกังาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัทีโ่รงงานตัง้อยู่ภายใน 120 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดการตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิครัง้ที ่2 

• กรณีผูป้ระกอบกจิการโรงงานไดป้ระกอบกจิการโรงงานอยู่ก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงฯ น้ีใชบ้งัคบั 

(1) ตอ้งมกีารตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิครัง้แรกภายใน 180 วนันบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงฯน้ีใชบ้งัคบั และตอ้งจดัทาํ

และสง่รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมหรอืสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั

ทีโ่รงงานตัง้อยูภ่ายใน 180 วนันบัแต่วนัครบกาํหนดการตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิครัง้แรก 

(2) ตอ้งมกีารตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิครัง้ที ่2 เมื่อครบกาํหนด 180 วนันบัแต่วนัทีไ่ดต้รวจสอบคุณภาพดนิและ

น้ําใตด้นิตามขอ้ 1 และตอ้งจดัทาํและสง่รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรม

หรอืสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัทีโ่รงงานตัง้อยู่ภายใน 120 วนันบัแต่วนัครบกาํหนดการตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ํา

ใตด้นิครัง้ที ่2 

นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการตอ้งทาํการตรวจสอบคุณภาพดนิทุกๆ 3 ปี และตรวจสอบคุณภาพน้ําใตด้นิทุกๆ 1 ปีภายหลงัการ

ตรวจสอบและรายงานตามทีร่ะบขุา้งตน้ และจะตอ้งทาํและสง่รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิภายใน 120 วนั นบั

แต่วนัครบกาํหนดตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ําใตด้นิ ทัง้น้ี การจดัทาํรายงานใหเ้ป็นไปตามแบบทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนด 
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บีโอไอยกเลิกการจาํกดัพืน้ท่ีสาํหรบัการลงทุน

ในคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมอากาศยาน 
 
ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่10/2559 เรื่อง การปรบัปรุง

มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในคลสัเตอรอุ์ตสาหกรรมอากาศยาน ลงวนัที ่29 

พฤศจกิายน 2559 (“ประกาศฯ”) คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (“บโีอไอ”)  

 

 

 

 

ไดย้กเลกิเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลสัเตอรอุ์ตสาหกรรมอากาศยาน โดยภายใตป้ระกาศฯ ฉบบัน้ี บโีอไอไดป้รบัเปลีย่นพืน้ทีส่าํหรบัการ

ลงทุนในคลสัเตอรอุ์ตสาหกรรมอากาศยาน โดยจากเดมิจะตอ้งตัง้สถานประกอบการในพืน้ที ่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 

นครปฐม ปทมุธานี ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีระยอง เชยีงราย พษิณุโลก นครสวรรค ์ลพบุร ีนครราชสมีา สรุาษฎรธ์านี และสงขลา เป็น

สามารถตัง้สถานประกอบการไดโ้ดยไมจ่าํกดัพืน้ที ่ 

สทิธปิระโยชน์ทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิจะไดร้บั ไดแ้ก่ 

• ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล 8 ปี โดยกาํหนดวงเงนิภาษทีีไ่ดร้บัยกเวน้  

• ใหไ้ดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกตเิป็นระยะเวลา 5 ปี 

นบัแต่วนัทีก่าํหนดระยะเวลายกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสิน้สดุลง 

• สทิธแิละประโยชน์อื่นตามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่2/2557 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 

ทัง้น้ี จะตอ้งเป็นโครงการทีไ่ดย้ืน่คาํขอรบัการสง่เสรมิภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2559 และมรีายไดค้รัง้แรกภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 

 

การขออนุญาต แจ้งการเปล่ียนแปลง หรอืส่งมอบบญัชี

และเอกสารตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

ผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส ์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดอ้อกประกาศกาํหนดใหเ้รื่องดงัต่อไปน้ี ตอ้งยื่น

ขออนุญาตหรอืแจง้ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Permit)  

• การขออนุญาตใหเ้กบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชไีว ้ณ 

สถานทีอ่ื่น  

• การแจง้บญัชแีละเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชสีญูหายหรอืเสยีหาย  

• การขออนุญาตเปลีย่นรอบปีบญัช ี 

• การสง่มอบบญัชแีละเอกสารทีต่อ้งใชใ้นการประกอบการลงบญัช ี(กรณีเลกิประกอบ

ธุรกจิโดยมไิดม้กีารชาํระบญัช)ี 

ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่ 41 พฤศจกิายน พ.ศ  .2559 เป็นตน้ไป  
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of 
member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred 
to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of 
member firms 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning 
multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in 
more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex 
business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect 
with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. 

About Deloitte Southeast Asia 

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices operating in Brunei, 
Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver 
measurable value to the particular demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises. 

Comprising 270 partners and over 7,300 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd 
combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region. 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are separate and independent legal 
entities. 

About Deloitte Thailand 

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 
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