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1. ด้านภาษีและค่าธรรมเนียม
การยกเว้นอากรการนำเข้าเครื่องจักรฯ
- ยกเว้นอากรการนำเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและ
เครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักร เพื่อทดแทนหรือซ่อมแซมความเสียหาย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะ
ทำหน้าที่ให้การรับรองสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยและอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรที่
ผู้ประกอบการประสงค์จะนำเข้า
- เฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เท่านั้น
การขอรับบริการ
ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย
1) เอกสารแสดงตัวของผู้ประกอบการ เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา
		 บัตรประชาชน
2) เอกสารแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
3) เอกสารการขึ้นทะเบียนการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยของกระทรวง
		 อุตสาหกรรม (ลงทะเบียนได้บนหน้าเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th)
4) เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเครื่องจักรที่จะ
		 นำเข้าใบสอบถามรายการและราคาสินค้า (Quatation) ใบกำกับรายการและราคาสินค้าเพื่อ
		 เสนอขาย (Proforma Invoice)
ภายหลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองและอนุมัติแล้ว ผู้ประกอบการสามารถนำคำรับรอง
และการอนุมัติบัญชีรายการนำเข้าเครื่องจักรฯ ไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อการยกเว้นอากรการนำเข้า
ได้เป็นลำดับต่อไป

ติดต่อ
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับ
สถานประกอบการในเขตกรุงเทพ
มหานคร
โทร. 0 2202 4068, 0 2202 4071
0 2202 4014
• สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สำหรับสถานประกอบการที่ตั้งอยู่
ในจังหวัดนั้นๆ
• สำนักงานนิคมฯ สำหรับสถาน
ประกอบการที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม

การยกเว้นอากรนำเข้ารถยนต์/ชิ้นส่วนรถยนต์
ยกเว้นอากรหรือลดหย่อนอากรขาเข้ารถยนต์สำเร็จรูป และชิน้ ส่วนยานยนต์ทน่ี ำเข้ามาประกอบรถยนต์
เพื่อจำหน่ายในประเทศในจำนวนและอัตราที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
ที่ประสบความเสียหายจากอุทกภัย
โดยมีระยะเวลาการยกเว้น ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555
การขอรับบริการ
- เป็นผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ที่มีโรงงานผลิตรถยนต์ครบวงจร หรือเป็นผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ที่มีสถานประกอบการประสบอุทกภัย
- รถยนต์หรือยานยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ที่นำเข้าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมประกาศกำหนด และได้รับหนังสืออนุมัติการนำเข้าโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ การใช้สิทธิ ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้ที่นำเข้าเองหรือโอนสิทธิการ
นำเข้าให้ผู้ประกอบรถยนต์สำเร็จรูปหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อนำไปประกอบรถยนต์หรือ
ยานยนต์สำเร็จรูป

ติดต่อ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โทร. 0 2202 4372 หรือ
		 0 2202 4367
สามารถดูรายละเอียดประกาศ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ที่
www.oie.go.th

การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเป็นเวลา 5 ปี และค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน จำนวน 1 ครั้ง สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา
การขอรับบริการ
ผู ้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานยื ่ น แบบแจ้ ง ข้ อ มู ล ความเสี ย หายที ่ ผ ู ้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานได้ ร ั บ จาก
ภัยธรรมชาติ ได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีโรงงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือได้ที่
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในท้องที่ ที่โรงงานตั้งอยู่ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ติดต่อ
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ศูนย์สารพันทันใจ
โทร. 0 2202 3954, 0 2202 4041
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่
สถานประกอบการตั้งอยู่
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ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย ซึ่งขอเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.
1. การออกใบอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะครั้ง โดย
		 1) ยกเว้นการตรวจโรงงานผู้ทำผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ
		 2) ยอมรับผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบตั กิ ารทีน่ า่ เชือ่ ถือ (Mill Certificate/CB Test
				 Report) แทนการเก็บตัวอย่างตรวจสอบ
2. ยกเลิกการเก็บค่าตรวจโรงงานสำหรับผู้ประกอบการในประเทศ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
การขอรับบริการ
ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตประสบภัยน้ำท่วม ยื่นคำขอฯ ตามแบบฟอร์มของสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.tisi.go.th

การยกเว้นค่าบริการในการออกใบอนุญาตสำหรับผูป้ ระกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมทีป่ ระสบอุทกภัย
1. กรณีใบอนุญาตสูญหาย ออกใบอนุญาตให้ใหม่โดยไม่คิดค่าบริการ
2. การต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมประจำปี 2555 โดยไม่คิด
			 ค่าบริการ
3. การออกหนังสือรับรองสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-PP & e-Paperless)
		 ยกเว้นค่าบริการ โดยคืนเงินที่หักจากค่าบริการล่วงหน้าของผู้ใช้บริการ กลับเข้าบัญชีของบริษัทฯ
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555
การขอรับบริการ
1. กรณีใบอนุญาตสูญหาย ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
		 ที่โรงงานตั้งอยู่ หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่
2. กรณีการต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้ประกอบการยื่นคำขอต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบกิจการฯ
		 (กนอ.03/5) ได้ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ หรือที่การนิคมอุตสาหกรรม
		 แห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่
3. ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีบ้านหว้า และบางปะอิน ยื่นคำขอฯ ประเภทต่างๆ
		 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-PP & e-Paperless) ดังนี้
		 - ใบรับรองเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตประกอบการเสรี (นำเข้าวัตถุดิบ)
		 - ใบอนุญาตขอยกเว้นภาษีอากร (นำเข้าเครื่องจักร)
		 - ใบอนุญาตนำของออกไปจากเขตประกอบการเสรี

ติดต่อ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
สำนักบริหารมาตรฐาน 1: (ผลิตภัณฑ์
เหล็ก คอนกรีต กระจก ฯลฯ)
โทร. 0 2202 3376-94
สำนักบริหารมาตรฐาน 2 : (ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์)
โทร. 0 2202 3362-73
สำนักบริหารมาตรฐาน 3 : (ผลิตภัณฑ์
เคมี ของเล่นเด็ก)
โทร. 0 2202 3322-47
สำนักบริหารมาตรฐาน 4 : (ผลิตภัณฑ์
ยานยนต์)
โทร. 0 2202 3475-82

ติดต่อ
- สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
ที่โรงงานตั้งอยู่
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2253 0561

2. ด้านสินเชื่อและเงินลงทุน
การค้ำประกันสินเชื่อของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
- ให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อโดยรัฐบาลจะชดเชย
ค่าธรรมเนียมให้ใน 3 ปีแรก
การขอรับบริการ
- เป็น SMEs ที่ประกอบธุรกิจทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย หรือเป็น SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบทางอ้อมโดยจะต้องมียอดการสั่งซื้อหรือยอดขายกับ SMEs ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยผู้ให้กู้จะต้องเป็นผู้รับรอง และยืนยัน

ติดต่อ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โทร. 0 2202 3920
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ บสย.
โทร. 0 2308 2741 หรือ
www.sbcg.or.th
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- เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย และดำเนินกิจการในประเทศไทย
- เป็น SMEs ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
- เป็น SMEs ที่ไม่เป็นหนี้ NPL ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยผู้ให้กู้ได้มีการตรวจสอบเครดิตบูโรของ SMEs

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการ
- ธนาคารออมสิน จะร่วมให้สินเชื่อร้อยละ 50 กับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 15 สถาบัน
ให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย วงเงินสินเชื่อ 40,000 ล้านบาท
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 เป็นระยะเวลา 3 ปี
การขอรับบริการ
- เป็น SMEs ที่ประกอบธุรกิจทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย หรือเป็น SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบทางอ้อมโดยจะต้องมียอดการสั่งซื้อหรือยอดขายกับ SMEs ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยธนาคารจะต้องเป็นผู้รับรองและยืนยัน
- หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่เข้าร่วม

สินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย (เขื่อนถาวร)*
- มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน ปล่อยกู้วงเงินรวม 15,000
ล้านบาท
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นเวลา 15 ปี
การขอรับบริการ
- คุณสมบัติผู้กู้ เป็นนิคมอุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ สวนอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม
- วงเงินต่อราย ธนาคารออมสินจะพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ
(*อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ)

ติดต่อ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โทร. 0 2202 3920
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ธนาคารกสิกรไทย
โทร. 0 2888 8822
ธนาคารกรุงเทพ โทร. 0 2645 5555
ธนาคารกรุงไทย โทร. 1506
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร. 0 2680 3333
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
โทร. 0 2626 7777
ธนาคารธนชาต โทร. 1770
ธนาคารทหารไทย โทร. 0 2299 1111
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
โทร. 0 2697 5454
ธนาคารไทยพาณิชย์
โทร. 0 2544 1000
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือ่ รายย่อย
โทร. 0 2359 0000
ธนาคารยูโอบี โทร. 0 2343 3555
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ (ไทย)
โทร. 1595 กด 15
ธนาคาร ไอซีบีซี โทร. 0 2663 9999
ธนาคารออมสิน โทร. 1115

ติดต่อ
ธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8418 หรือ 0 2299 8613

3. มาตรการส่งเสริมการลงทุน (สำหรับผู้ประกอบการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน)
การนำเข้าเครื่องจักรใหม่
อนุญาตให้ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร สำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทน เครื่องจักร
ที่เสียหายจากอุทกภัย รวมทั้งอุปกรณ์ อะไหล่ ที่เข้ามาทดแทน และอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดโรงงาน
โดยจะอนุมัติให้นำเข้าเป็นเวลา 2 ปี แต่จะต้องยื่นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
การขอรับบริการ
ผู้ประกอบการยื่นคำขอตามแบบคำขอยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม
F PA PC (10-01) ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- สำนักบริหารการลงทุน 1
(เกษตรและอุตสาหกรรมเบา)
โทร. 0 2553 8374
- สำนักบริหารการลงทุน 2
(เครื่องจักรและยานยนต์)
โทร. 0 2553 8366
- สำนักบริหารการลงทุน 3
(อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า)
โทร. 0 2553 8179
- สำนักบริหารการลงทุน 4
(พลาสติกและบริการ)
โทร. 0 2553 8294
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การอนุญาตผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาทำงานซ่อมแซมเครื่องจักร
มาตรการช่วยเหลือในเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งต้องการนำ
ผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาฟื้นฟูโรงงานจากเหตุอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน ทั้งในส่วนการเข้ามาเร่งด่วน
โดยไม่ขอวีซ่า และการเปลี่ยนประเภทวีซ่า รวมถึงเร่งรัดและผ่อนปรนกระบวนการออกเอกสารทดแทน
ฉบับที่สูญหายหรือเสียหาย และเพิ่มช่องทางในการรายงานตัวของช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างชาติ
การขอรับบริการ
1) คำขออนุญาตให้ช่างผีมือหรือผู้ชำนาญการมาทำงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
		 การลงทุน พ.ศ.2520 (แบบ ชค.30 F FR NI 20)
2) แบบแจ้งการเข้าทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนตามมาตรา 9 (ตท.10)
3) เร่งรัดและผ่อนปรนกระบวนการออกเอกสารทดแทนฉบับที่สูญหายหรือเสียหาย (ตท.4) โดย
		 บริษัทสามารถออกจดหมายเพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนหนังสือแจ้งความสถานีตำรวจได้
4) อนุญาตให้ชาวต่างชาติรายงานตัวทุก 90 วัน ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
		 ผ่านทางโทรศัพท์ (0 2209 1100) โทรสาร (0 2209 1193) SMS (08 8487 9797) หรือ email
		 มาที่ visa.onestop@gmail.com โดยไม่ต้องส่งหนังสือเดินทาง

การจูงใจให้นคิ มและเขตอุตสาหกรรม ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานด้านป้องกันอุทกภัย
มาตรการให้สิทธิและประโยชน์พิเศษแก่นิคมและเขตอุตสาหกรรมสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เดิมโดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี กำหนดวงเงิน 200% ที่ลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานป้องกัน
อุทกภัย
การขอรับบริการ
ผู้ประกอบการยื่นคำขอตามแบบคำขอรับการส่งเสริมสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมเดิมที่ประสบอุทกภัย
ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมแก่กิจการที่เสียหายจากอุทกภัย
มาตรการจูงใจให้สิทธิและประโยชน์เป็นกรณีพิเศษแก่กิจการที่เสียหายจากอุทกภัยและยังมีสิทธิและ
ประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่
- โครงการเดิมยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยจำกัดวงเงิน และสิทธิและประโยชน์เหลืออยู่ จะให้ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จำกัดวงเงินตามที่เหลืออยู่เดิม +150% ของเงินลงทุนใหม่ (หากย้ายไปตั้งใน
จังหวัดใหม่ +100% ของเงินลงทุนใหม่)
- โครงการเดิมยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่จำกัดวงเงิน โดยสิทธิและประโยชน์เหลืออยู่ สามารถ
เหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
		 • ให้ได้รับเช่นเดียวกับกรณีที่จำกัดวงเงิน หรือ
		 • ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติม 3 ปี รวมกับเดิมที่เหลืออยู่แล้วไม่เกิน 8 ปี (หากเดิมเหลือเวลายกเว้น
			 ภาษีเงินได้เกิน 5 ปี จะเพิ่มระยะเวลายกเว้น 0 – 2 ปี และลดหย่อนกึ่งหนึ่งอีก 2 – 5 ปี)
การขอรับบริการ
ผู้ประกอบการยื่นตามแบบคำขอรับการส่งเสริมสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมเดิมที่ประสบอุทกภัยที่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
- ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทำงาน
0 2209 1166 และ 08 1303 1337
email: krongkanoke@boi.go.th

ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
- สำนักบริหารการลงทุน 4
โทร. 0 2553 8294
ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
- สำนักบริหารการลงทุน 1
(เกษตรและอุตสาหกรรมเบา)
โทร. 0 2553 8374
- สำนักบริหารการลงทุน 2
(เครื่องจักรและยานยนต์)
โทร. 0 2553 8366
- สำนักบริหารการลงทุน 3
(อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า)
โทร. 0 2553 8179
- สำนักบริหารการลงทุน 4
(พลาสติกและบริการ)
โทร. 0 2553 8294
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มาตรการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบ
และวัสดุจำเป็นที่ได้รับความเสียหาย
มาตรการอนุญาตให้ตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 36 (1) สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริม
ที่ประสบอุทกภัย โดยไม่มีภาระอากร
การขอรับบริการ
- ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตาม
มาตรา 36 (1) ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย
- ยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารต่อสำนักบริหารการลงทุน ในอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ
- รายงานและการรับรองความเสียหายจากผู้สอบบัญชี หรือผู้รับประกัน หรือเอกชนที่สำนักงาน
ู เสียจากการผลิต (อย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้ )
อนุญาตให้ปฎิบตั งิ านตรวจสอบวัตถุดบิ และวัสดุจำเป็นทีส่ ญ

การอนุมัติอนุญาตต่างๆ เพื่อลดความเสียหายและสามารถย้ายโรงงาน
หรือปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
มาตรการอนุญาตให้ส่งออกเครื่องจักรและวัตถุดิบไปต่างประเทศและการย้ายเครื่องจักรและวัตถุดิบไป
อยู่นอกโครงการเป็นการชั่วคราว สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมที่ประสบอุทกภัย โดยดำเนินการอนุญาต
อย่างเร่งด่วนได้ภายในวันเดียวกับที่บริษัทยื่นเรื่อง
		 1) การขอนำเครื่องจักรหรือวัตถุดิบออกนอกสถานประกอบการ
		 2) การย้ายที่ตั้งโรงงานชั่วคราว
		 3) การขอผ่อนผันกรรมวิธีการผลิต
4) การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผู้อื่นผลิต
การขอรับบริการ
ผูป้ ระกอบการยืน่ คำขอตามแบบคำขออนุญาตแก้ไขโครงการจากปัญหาอุทกภัย พร้อมเอกสารต่อสำนัก
บริหารการลงทุนในอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ

ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
- สำนักบริหารการลงทุน 1
(เกษตรและอุตสาหกรรมเบา)
โทร. 0 2553 8374
- สำนักบริหารการลงทุน 2
(เครื่องจักรและยานยนต์)
โทร. 0 2553 8366
- สำนักบริหารการลงทุน 3
(อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า)
โทร. 0 2553 8179
- สำนักบริหารการลงทุน 4
(พลาสติกและบริการ)
โทร. 0 2553 8294

4. การอำนวยความสะดวกในการบริการ (สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม)
การบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี
- ผู้ประกอบการสามารถขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ออกนอกเขตประกอบการ
เสรีโดยด่วน และเมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
และกรมศุลกากร จะร่วมกันตรวจสอบ หากของไม่ครบถ้วน ให้ชำระค่าภาษีอากรในภายหลัง
- การอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย แจ้งสถานที่ชั่วคราวที่ขนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสถานที่ชั่วคราว ที่ประกอบกิจการ
และสามารถประกอบกิจการ และปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามปกติ
การขอรับบริการ
- ผู้ประกอบการสามารถขนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรีได้โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการทาง
ศุลกากร และทำคำร้องขนย้ายแต่อย่างใด โดยผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบของที่อยู่ในสถาน
ประกอบการชั่วคราว
- ทำเป็นหนังสือแจ้งสถานที่ซึ่งได้นำของไปจัดเก็บพร้อมแจ้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ e-mail
ที่สามารถติดต่อแจ้งข่าวสารกับผู้ประกอบการได้
- ทำเป็นหนังสือแจ้งสถานที่ประกอบการชั่วคราว ซึ่งจะดำเนินการ ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ
ดำเนินการอืน่ ใด ณ สถานทีด่ งั กล่าว เช่นเดียวกับทีด่ ำเนินกิจการอยูใ่ นเขตสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ติดต่อ
- สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
ที่โรงงานตั้งอยู่
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2253 0561
- ส่วนทะเบียนและมาตรฐานสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร สำนักสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร
โทร 0 2667 7533-4
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การอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาอยูแ่ ละทำงานภายใต้กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม
- กรณีหนังสืออนุญาตสูญหาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดทำสำเนาให้ใหม่ทันที
เพื ่ อ แสดงต่ อ กรมการจั ด หางาน และสำนั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง และแจ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ผู้ประกอบการทราบผ่านระบบ e-PP
- จัดหน่วยบริการ Mobile service ร่วมกับกรมการจัดหางาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ให้บริการกับผู้ประกอบการที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อลดเวลาการเดินทางไปขอรับบริการจากหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย หากจะนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน และเกินกว่าเกณฑ์ที่
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด เห็นสมควรยกเว้นเกณฑ์ เป็นระยะเวลาตัง้ แต่เกิดอุทกภัย
จนถึง ธันวาคม 2555

ติดต่อ
- สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2253 0561

การขอรับบริการ
- ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า บางปะอิน สหรัตนนคร ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกสำเนาหนังสืออนุญาตที่สูญหาย
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่าน www.ieat.go.th
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้บริการในการประทับวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยู่ ร่วมกับสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน
- ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า บางปะอิน สหรัตนนคร ยื่นแบบคำขอ กนอ. 17-1 และ
17-2 พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

5. มาตรการฟื้นฟู/เยียวยา สถานประกอบการ
คลินกิ อุตสาหกรรมเพือ่ การฟืน้ ฟู SMEs
เพื่อช่วยเหลือให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ภาคการผลิตและที่
เกี่ยวเนื่องกับการผลิตนอกนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย สามารถพลิกฟื้นสู่ระบบการผลิต และ
การประกอบการปรกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะฟื้นฟูสถานประกอบการในประเด็นต่อไปนี้
1. ฟื้นฟูกระบวนการธุรกิจ (Business Process) โดยการหาช่องทางการจัดจำหน่าย ตลอดจน
			 เชื่อมโยงสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่กระบวนการผลิตได้รับความ
			 เสียหาย กับสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความพร้อมรับช่วงการผลิต
			 รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
2. ฟื้นฟูกระบวนการผลิต (Production Process) โดยการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อฟื้นฟูให้ระบบ
			 การผลิตกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง

ติดต่อ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทร 0 2202 4571-3

การขอรับบริการ
- สถานประกอบการลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.diw.go.th/flood54 และ
www.ช่วยน้ำท่วม.com

การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย
กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปแก้ไขปัญหาฉุกเฉินในการจัดการมลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมที่มีการ
นำมาทิ้งในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
การขอรับบริการ
1. ภาคประชาชน/ผู้ที่ประสบเหตุที่มีการทิ้งกากสารพิษอุตสาหกรรมในพื้นที่สาธารณะ แจ้งเรื่องที่
			 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่
2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบและจัดการกากสารพิษอุตสาหกรรม

ติดต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โทร 0 2202 3669
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่
ประสบเหตุ
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การจัดตั้งศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม
- ให้บริการสถานที่และพื้นที่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน สถานที่ประกอบการผลิต จัดเก็บเครื่องจักร
อุปกรณ์และสินค้าเป็นการชั่วคราว ระหว่างรอการฟื้นฟูสถานประกอบการ โดยมีพื้นที่บริการรวม
20,000 ตารางเมตร บริเวณตลาดโรงเกลือมาร์เก็ต ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบ่งเป็น
		 • พื้นที่เปล่า 12,000 ตารางเมตร
		 • อาคารอเนกประสงค์ 8,000 ตารางเมตร
- มีระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยพร้อม รวมทั้งบริการรถบรรทุกฟรีเพื่อขนสินค้า
จากสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงฯ
- ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่มกราคมถึงกรกฎาคม 2555

ติดต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 0 2202 3671 และ 0 2202 3203
โทร. 08 1875 7064
โทร. 08 6386 6111

การขอรับบริการ
ผู้ประกอบการต้องได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือวิสาหกิจชุมชน และติดต่อขอรับบริการได้ทศ่ี นู ย์ประสานงานโครงการฯ

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและกากอุตสาหกรรม
ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย
- ให้ความช่วยเหลือโดยส่งทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ลงพืน้ ทีต่ รวจแนะนำโรงงานทีป่ ระสบอุทกภัย
และต้องการฟื้นฟูสภาพการประกอบกิจการโรงงานให้กลับคืนสู่สภาพการผลิตดังเดิมโดยเร็ว
- ช่วยเหลือแนะนำการแก้ไขเบื้องต้นในเรื่อง ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการโรงงาน
- ตรวจแนะนำเรื่องกากอุตสาหกรรมและช่วยเหลือนำไปกำจัดหรือบำบัดตามหลักวิชาการ

ติดต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักอุตสาหกรรมรายสาขา 5
โทร. 0 2202 4080

การขอรับบริการ
ผู้ประกอบการโรงงานตามโรงงานเป้าหมายที่กำหนด จะได้รับการตรวจแนะนำเรื่องความปลอดภัย
สิง่ แวดล้อมและกากอุตสาหกรรม โดยเป้าหมายโรงงานได้จากการคัดเลือกประเภท ชนิด ขนาดของโรงงาน
ทีม่ โี อกาสทีจ่ ะมีปญ
ั หาในเรือ่ งดังกล่าวค่อนข้างมาก นอกจากนีโ้ รงงานส่วนหนึง่ คัดเลือกจากผูป้ ระกอบการ
โรงงานทีม่ าลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงอุตสาหกรรม

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดิน และสารปนเปื้อนของสารพิษอุตสาหกรรม
ในสถานประกอบการทั้งในและนอกนิคม
บริการลงพืน้ ทีเ่ ก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้ำ ดิน และสารพิษอืน่ ๆ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในสภาพ
แวดล้อมให้พร้อมรับกับการทีภ่ าคประชาชนจะสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยไม่ได้รบั ผลกระทบ
จากการปนเปื้อนสารพิษ สารเคมีจากภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินการเก็บตัวอย่าง ประเมินผลการ
ปนเปือ้ นของสารเคมี/สารพิษในพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัย และการบำบัด/ฟืน้ ฟู กรณีทม่ี กี ารปนเปือ้ นของสาร
เคมี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้คณ
ุ ภาพน้ำ ดิน และสิง่ แวดล้อมกลับสูส่ ภาวะปกติโดยเร็ว

ติดต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทร 0 2202 4146-8

การขอรับบริการ
การขอรับบริการ สามารถแจ้งพื้นที่ที่ต้องการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าไปตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยแฟกซ์รายละเอียดมายังโทรสาร 0 2354 3415 หรือ 0 2354 3208

“กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สายด่วนโทร. 1563 เว็บไซต์ : www.industry.go.th

