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 ประเภทกจิการทีไม่ใหส้ทิธแิละประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการ
ลงทุน ที 9/2560 และ ที 10/2560 

 การใชส้ทิธปิระโยชน์ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของทีนําเขา้มาเพือใชใ้นการวจิยัและ
พฒันา รวมทั 3งการทดสอบทีเกียวขอ้ง 

 

ประเภทกิจการที�ไม ่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที� 9/2560 และ ที� 10/2560 

เมือวนัที 13 มนีาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“คณะกรรมการฯ”) ไดอ้อก
ประกาศคณะกรรมการฯ เรือง ประเภทกจิการทีไม่ใหส้ทิธแิละประโยชน์ตามประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ที 9/2560 และ ที 10/2560 (“ประกาศฯ”) โดยประกาศฯ มี
เนื3อหาโดยสรปุดงันี3 

• กจิการดงัต่อไปนี3 จะไม่ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ตามมาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพือการ
ประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน หรอืการลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม มาตรการ
สง่เสรมิการลงทุนเพือการวจิยัและพฒันา หรอืออกแบบทางวศิวกรรมเพือปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพ และมาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพือการปรบัเปลียนเครืองจกัรเพิม
ประสทิธภิาพการผลติภายใตป้ระกาศคณะกรรมการฯ ที 9/2560 เรือง มาตรการสง่เสรมิ
การลงทนุเพือปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ 

 

 



 

o ประเภท 5.8 พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-commerce) 

o ประเภท 7.7 กจิการสนับสนุนการคา้และการลงทนุ (TISO) 

o ประเภท 7.9.2.6 กจิการ Co-Working Space และ 

o ประเภท 7.34 กจิการศนูยก์ลางธุรกจิระหวา่งประเทศ (IBC) 

• กจิการดงัต่อไปนี3 จะไม่ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ตามมาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพือการ
ปรบัเปลียนเครืองจกัรเพิมประสทิธภิาพการผลติภายใตป้ระกาศคณะกรรมการฯ ที 
9/2560 เรือง มาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพือปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ 

o ประเภท 4.6 กจิการผลติรถยนตท์ ั วไป 

o ประเภท 4.12 กจิการผลติรถจกัรยานยนต์ (ยกเวน้ทีมคีวามจุกระบอกสบูตํากวา่ 248 
ซซี)ี 

o ประเภท 4.16 กจิการผลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม และชิ3นส่วน และ 

o ประเภท 7.2 กจิการสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาต ิ

• ทั 3งนี3 กจิการทั 3งหมดทีไม่ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการฯ ที 9/2560 
ดงักลา่ว จะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์เพิมเตมิเพือสนบัสนุนใหม้กีารใชเ้ครืองจกัรทีมรีะบบที
ทนัสมยั และมกีารนําระบบหุน่ยนตม์าใชใ้นการผลติตามขอ้ 2 ของประกาศคณะ
กรรมการฯ ที 10/2560 เรือง มาตรการใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์เพิมเตมิตามประกาศ
คณะกรรมการฯ ที 2/2557 

 

 

การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรบัของที�นําเข้ามา
เพื�อใช้ในการวิจยัและพฒันา รวมทั 3งการทดสอบที�เกี�ยวข้อง 

เมือวนัที 14 มนีาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“คณะกรรมการฯ”) ได้
ออกประกาศคณะกรรมการฯเกียวกบัการใชส้ทิธปิระโยชน์ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของที
นําเขา้มาเพือใชใ้นการวจิยัและพฒันา รวมทั 3งการทดสอบทีเกียวขอ้งตามมาตรา 30/1 
(“ประกาศฯ”) ของพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2535 โดยประกาศฯ มเีนื3อหาโดย
สรปุดงันี3 

• ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิจะไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของทีนําเขา้มาเพือใชใ้นการวจิยั
และพฒันา รวมทั 3งการทดสอบทีเกียวขอ้ง โดยจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ครั 3งละไมเ่กนิ 1 
ปี นบัตั 3งแต่วนัทีเร ิมใชส้ทิธปิระโยชน์นําเขา้ครั 3งแรก 

• “ของ” ทีจะไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้นี3ใหห้มายความถงึ ของทีนําเขา้มาเพือใชใ้น
การวจิยัและพฒันา รวมทั 3งการทดสอบทีเกียวขอ้ง และใหห้มายความรวมถงึ ของ
ต่างๆ เชน่ พชื สตัว ์จลุนิทรยี ์สิงของ ของตน้แบบ และสารเคม ีเป็นตน้ ทีนําเขา้มา
จากต่างประเทศ เพือใชใ้นกจิกรรมทีผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนดาํเนินการเพือ
ทดลอง วจิยั และพฒันา หรอืทดสอบในโครงการทีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

• ในการใชส้ทิธปิระโยชน์ ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิจะตอ้งยืนคาํขออนุมตัสิ ั งปลอ่ยและคํ3า
ประกนัผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(RMTS) โดยนํากฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสม์าใชบ้งัคบั 



• ของทีจะไดร้บัอนุมตัสิ ั งปล่อย จะตอ้งเป็นของทีสอดคลอ้งกบัขั 3นตอนการวจิยัและ
พฒันา รวมทั 3งการทดสอบทีเกียวขอ้ง และจะตอ้งไม่เป็นเครืองจกัร อุปกรณ์ เครืองมอื 
ทีไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากคณะกรรมการฯ อยูแ่ลว้ หรอืเป็นอกีทั 3งตอ้งไม่เป็นของที
หา้มนําเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย หรอืเป็นของทีสามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ในการ
นําเขา้เพือการวจิยัและพฒันาจากหน่วยงานอืนๆ 

• หากสาํนกังานตรวจพบวา่ของทีไดร้บัอนุมตัสิ ั งปล่อยไม่อยูใ่นขา่ยทีจะไดร้บัสทิธิ
ประโยชน์ สาํนักงานจะเพกิถอนสทิธปิระโยชน์และผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิจะตอ้งชาํระ
อากรขาเขา้ตามสภาพของของ ราคา และอตัราอากร ณ วนันําเขา้ 

• ของทีนําเขา้มาโดยไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ จะตอ้งนํามาใชใ้นการวจิยัและพฒันา 
รวมทั 3งการทดสอบทีเกียวขอ้งภายใน 3 เดอืนหลงัสิ3นสดุสทิธปิระโยชน์ของรอบปี   
นั 3น ๆ  และขยายระยะเวลาการไดร้บัสทิธปิระโยชน์จะขึ3นอยูก่บัดลุพนิิจของคณะ
กรรมการฯ ทั 3งนี3 ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิจะตอ้งรายงานการใชข้องทีผา่นกระบวนการวจิยั
และพฒันารวมทั 3งการทดสอบทีเกียวขอ้งในรอบปีทีใชส้ทิธติ่อสาํนกังานภายใน
ระยะเวลาทีกาํหนด 

• กรณทีีผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิไม่สามารถใชข้องทีนําเขา้มาไดต้ามระยะเวลาทีกาํหนด 
หรอืไม่รายงานการใชข้องตามระยะเวลาทีกาํหนด สาํนักงานจะเพกิถอนสทิธิ
ประโยชน์ของรอบปีทีใม่สามารถปฏบิตัติามเงือนไข โดยจะตอ้งชาํระอากรขาเขา้ตาม
สภาพของของ ราคา และอตัราอากร ณ วนันําเขา้ 

ประกาศฯ ดงักลา่วมผีลบงัคบัใชน้บัแต่วนัที 14 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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