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เพิ่มเติมกิจการเป้ าหมายตามนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(“บีโอไอ”) ได้ออกประกาศแก้ไขเพิม่ เติมกิจการเป้ าหมายทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัด
นครพนม (ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2559,
2/2559, 3/2559 และ 4/255 ตามลําดับ) โดยให้กจิ การเป้ าหมายทีต่ งั ้ อยู่ใน
สีจ่ งั หวัดดังกล่าวทีเ่ ข้าเงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุน และยื่นคํา
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ได้รบั

ฉบับที่ 8
มีนาคม 2559
เนื้อหา:
• เพิม
่ เติมกิจการเป้ าหมายตาม
นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
•

การจํากัดสิทธิในการประกอบ
อาชีพของลูกจ้างภายหลังสิน้ สุด
การจ้าง

•

คําสังรั
่ ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบาง
จําพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

สิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริม
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี โดยจํากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุน
หมุนเวียน)
ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ได้รบั อนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นเวลา 10 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ มี
รายได้จากการประกอบกิจการ
ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
ให้ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร
ให้ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เป็ นสําหรับส่วนทีผ่ ลิตเพื่อการส่งออกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ได้รบั อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ผมี อื ในโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม ตามแนวทางทีบ่ โี อไอกําหนด
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทม่ี ใิ ช่ภาษีอากร

ทัง้ นี้ ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้นไป

การจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ
ของลูกจ้างภายหลังสิ้นสุดการจ้าง
นายจ้างอาจกําหนดข้อจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของลูกจ้างหรือ
การห้ามแข่งขันกับกิจการของนายจ้าง (Non-completion clause)
ไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน เพื่อเป็ นการปกป้ องคุม้ ครองผลประโยชน์
ทางธุรกิจของตนจากการกระทําของลูกจ้างภายหลังสิน้ สุดการจ้าง โดยศาลฎีกาได้วางแนวทางวินิจฉัยการกําหนดขอบเขต
การจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของลูกจ้างทีเ่ ป็ นธรรมและมีผลบังคับใช้ได้ไว้ สรุปได้ดงั นี้
•
•
•

นายจ้างจะต้องระบุจาํ กัดประเภทธุรกิจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่เป็ นการห้ามประกอบอาชีพอันเป็ นการปิ ดทางทํา
มาหาได้ของลูกจ้างอย่างเด็ดขาด
นายจ้างอาจพิจารณากําหนดระยะเวลาทีห่ า้ มลูกจ้างไปทํางานกับบริษทั อื่นทีป่ ระกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับนายจ้าง
ตามสมควร
ข้อกําหนดดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการก่อให้เกิดภาระเกินควรแก่ลกู จ้าง

ข้อพิจารณาข้างต้นเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงทีศ่ าลใช้ในการพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือตกเป็ นโมฆะ ตามมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่

คําสั ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การไม่
อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวก
เข้ามาในราชอาณาจักร
คนต่างชาติทอ่ี ยูใ่ นราชอาณาจักรเกินกําหนดระยะเวลาทีไ่ ด้รบั อนุญาต จะถูกห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรอีก โดยให้มผี ล
บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตามเงื่อนไขและระยะเวลาต่อไปนี้
1. กรณีคนต่างชาติเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรเกิ นกําหนด

ระยะเวลาในการถูกห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร

มากกว่า 90 วัน

1 ปี

มากกว่า 1 ปี

3 ปี

มากกว่า 3 ปี

5 ปี

มากกว่า 5 ปี

10 ปี

2. กรณีคนต่างชาติถูกจับกุมและดําเนินคดี
ระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรเกิ นกําหนด

ระยะเวลาในการถูกห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร

น้ อยกว่า 1 ปี

5 ปี

มากกว่า 1 ปี

10 ปี
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