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เพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายตามนโยบาย

ส่งเสริมการลงทนุในเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ 

เมื่อวนัที ่10 มกราคม 2559 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน   

(“บโีอไอ”) ไดอ้อกประกาศแกไ้ขเพิม่เตมิกจิการเป้าหมายทีต่ัง้อยูใ่นเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษในจงัหวดักาญจนบรุ ีจงัหวดัเชยีงราย จงัหวดั

นครพนม (ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่1/2559, 

2/2559, 3/2559 และ 4/255 ตามลาํดบั) โดยใหก้จิการเป้าหมายทีต่ัง้อยู่ใน

สีจ่งัหวดัดงักล่าวทีเ่ขา้เงื่อนไขการใหก้ารสง่เสรมิการลงทุน และยื่นคาํ

ขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2560 ไดร้บั 

 ฉบบัที ่8 

มนีาคม 2559  

 

เน้ือหา: 

• เพิม่เตมิกจิการเป้าหมายตาม

นโยบายสง่เสรมิการลงทุนใน

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

• การจาํกดัสทิธใินการประกอบ

อาชพีของลกูจา้งภายหลงัสิน้สดุ

การจา้ง 

• คาํสัง่รฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ

ไม่อนุญาตใหค้นต่างดา้วบาง

จาํพวกเขา้มาในราชอาณาจกัร 



สทิธปิระโยชน์ตามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่4/2557 ลงวนัที ่18 ธนัวาคม 2557 เรื่อง นโยบายสง่เสรมิ

การลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ดงัน้ี  

• ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 8  ปี โดยจาํกดัวงเงนิไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่นิและทุน

หมุนเวยีน) 

• ไดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกตเิป็น

ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

• ไดร้บัอนุญาตหกัค่าขนสง่ ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่มี

รายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

• ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อาํนวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน

นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสือ่มราคาตามปกต ิ

• ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัร 

• ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิและวสัดุจาํเป็นสาํหรบัสว่นทีผ่ลติเพื่อการสง่ออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

• ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้วไรผ้มีอืในโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ ตามแนวทางทีบ่โีอไอกาํหนด 

• ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทีม่ใิชภ่าษอีากร 

ทัง้น้ี ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2558 เป็นตน้ไป 
 
 

การจาํกดัสิทธิในการประกอบอาชีพ

ของลกูจ้างภายหลงัส้ินสดุการจ้าง 

นายจา้งอาจกาํหนดขอ้จาํกดัสทิธใินการประกอบอาชพีของลกูจา้งหรอื

การหา้มแขง่ขนักบักจิการของนายจา้ง (Non-completion clause)     

ไวใ้นสญัญาจา้งแรงงาน เพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครองผลประโยชน์  
ทางธุรกจิของตนจากการกระทาํของลกูจา้งภายหลงัสิน้สดุการจา้ง โดยศาลฎกีาไดว้างแนวทางวนิิจฉยัการกาํหนดขอบเขต

การจาํกดัสทิธใินการประกอบอาชพีของลกูจา้งทีเ่ป็นธรรมและมผีลบงัคบัใชไ้ดไ้ว ้สรุปไดด้งัน้ี 

• นายจา้งจะตอ้งระบุจาํกดัประเภทธุรกจิไวอ้ย่างชดัเจน และตอ้งไมเ่ป็นการหา้มประกอบอาชพีอนัเป็นการปิดทางทาํ

มาหาไดข้องลกูจา้งอย่างเดด็ขาด  

• นายจา้งอาจพจิารณากาํหนดระยะเวลาทีห่า้มลกูจา้งไปทาํงานกบับรษิทัอื่นทีป่ระกอบธุรกจิเช่นเดยีวกนักบันายจา้ง

ตามสมควร  

• ขอ้กาํหนดดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการก่อใหเ้กดิภาระเกนิควรแก่ลกูจา้ง 

ขอ้พจิารณาขา้งตน้เป็นเพยีงสว่นหน่ึงของขอ้เทจ็จรงิทีศ่าลใชใ้นการพจิารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย

หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 150 แหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์รอืไม ่

 
 



คาํสัง่รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การไม่

อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาํพวก

เข้ามาในราชอาณาจกัร 
 

 

คนต่างชาตทิีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรเกนิกาํหนดระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาต จะถูกหา้มมใิหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรอกี โดยใหม้ผีล

บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2559 ตามเงื่อนไขและระยะเวลาต่อไปน้ี 

 

1. กรณีคนต่างชาตเิขา้มอบตวัต่อเจา้หน้าที ่

ระยะเวลาท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรเกินกาํหนด ระยะเวลาในการถกูห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจกัร 

มากกว่า 90 วนั 1 ปี 

มากกว่า 1 ปี 3 ปี 

มากกว่า 3 ปี 5 ปี 

มากกว่า 5 ปี 10 ปี 

 

2. กรณีคนต่างชาตถิูกจบักุมและดาํเนินคด ี

ระยะเวลาท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรเกินกาํหนด ระยะเวลาในการถกูห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจกัร 

น้อยกวา่ 1 ปี 5  ปี 

มากกว่า 1 ปี 10 ปี 
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