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 ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่7/2561 เรื่อง การขยายเวลานโยบาย
สง่เสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

 ร่างพระราชบญัญตัทิรสัตเ์พื่อการจดัการทรพัยส์นิสว่นบุคคล 

 การแจง้รบัคนต่างดา้วเขา้พกัอาศยั  

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุท่ี 7/ 2561 เร่ือง การขยาย
เวลานโยบายส่งเสริมการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

เมื่อวนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุไดอ้อกประกาศคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุน  ที ่7/2561 เรือ่ง การขยายเวลานโยบายสง่เสรมิการลงทุนในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ (“ประกาศที ่7/2561”) และใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัออกประกาศที ่7/2561 เป็น
ตน้มา ทัง้นี้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสง่เสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะพืน้ทีช่ายแดนทีเ่ชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น ซึง่มเีนื้อหาโดยสรุปดงัต่อไปนี้ 

• คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนประกาศขยายเวลาการยื่นค าขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนใน
เขตเศรษฐกจิพเิศษทีต่ัง้ในพืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบุร ีเชยีงราย ตราด ตาก นครพนม 
นราธวิาส มุกดาหาร สงขลา สระแกว้ และหนองคายออกไปจนถงึวนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 
2563 



• ใหน้โยบายในการสง่เสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิดงักลา่วเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่4/2557 เรื่อง นโยบายสง่เสรมิการลงทุนในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ (“ประกาศที ่4/2557”)  

• ประกาศที ่4/2557 มเีน้ือหาโดยสรุปดงันี้ 

o ใหก้จิการทัว่ไป และกจิการเป้าหมายตามทีค่ณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษก าหนด และตัง้อยูใ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ไดร้บัสทิธ ิและประโยชน์ดงันี้ 

 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 8 ปี แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน (ไม่
รวมค่าทีด่นิ และทุนหมุนเวยีน) หรอืไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเพิม่เตมิเป็น
เวลา 3 ปี แต่รวมกนัแลว้ไม่เกนิ 8 ปี แลว้แต่กรณี 

 ไดร้บัสทิธลิดหย่อนภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทุนใน
อตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกตเิป็นระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

 อนุญาตใหห้กัค่าขนสง่ ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเป็น
เวลา 10 ปีนบัตัง้แต่วนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

 อนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้ หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 
25 ของเงนิลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเสือ่มราคาตามปกต ิ

 ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัร 

 ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดบิ และวสัดุจ าเป็นส าหรบัสว่นทีผ่ลติเพื่อการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 อนุญาตใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้วไรฝี้มอืในโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 

 สทิธ ิและประโยชน์อื่นทีม่ใิช่ภาษอีากร 

o ใหก้จิการเป้าหมายทีต่ัง้ในพืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบุร ีเชยีงราย ตราด ตาก นครพนม 
นราธวิาส มุกดาหาร สงขลา สระแกว้ และหนองคายเป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนส าหรบัแต่ละพืน้ที ่เช่น ประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่15/2558 ก าหนดใหก้จิการพฒันาอาคารส าหรบั
โรงงานอุตสาหกรรม/ หรอืคลงัสนิคา้เป็นกจิการเป้าหมายภายในเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ทีต่ัง้ในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส เป็นตน้ 

 
 

ร่างพระราชบญัญติัทรสัตเ์พ่ือการจดัการทรพัยสิ์นส่วนบคุคล 

 
 

เน่ืองดว้ยประเทศไทยมขีอ้จ ากดัในการใชเ้ครื่องมอืบรหิารจดัการทรพัยส์นิสว่นบุคคล อกีทัง้
กฎหมายการก่อตัง้ทรสัตท์ีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปัจจบุนักไ็ม่เอือ้อ านวยต่อการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ
สว่นบุคคล จงึสง่ผลใหม้กีารน าทรพัยส์นิออกไปบรหิารจดัการนอกประเทศเป็นจ านวนมาก 
กระทรวงการคลงัจงึไดม้กีารน าเสนอร่างพระราชบญัญตั ิ ทรสัตเ์พื่อการจดัการทรพัยส์นิสว่น
บุคคลขึน้ (“ร่าง พ.ร.บ. ฯ”) เพื่อลดการน าทรพัยส์นิออกไปบรหิารจดัการนอกประเทศ ทัง้นี้ ร่าง 
พ.ร.บ. ฯ ดงักล่าว ไดผ้่านการอนุมตจิากคณะรฐัมนตรแีลว้ เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
โดยมเีน้ือหาโดยสรุปดงัต่อไปนี้ 

 ก าหนดนิยามและหลกัเกณฑก์ารก่อตัง้ทรสัต์ ดงัต่อไปนี้ 

o ทรสัตเ์ป็นนิตสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้จากสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ เมื่อบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรยีกว่า ผู้
ก่อตัง้ทรสัตโ์อนหรอืก่อทรพัยสทิธหิรอืสทิธใิดๆ ในทรพัยส์นิใหแ้ก่บุคคลอกีฝ่ายหนึ่ง 



เรยีกว่า ทรสัต ีเพื่อใหท้รสัตบีรหิารจดัการทรพัยส์นิเพื่อประโยชน์ของบคุคลอกีฝ่าย
หนึ่ง เรยีกว่า ผูร้บัประโยชน์  

o สญัญาก่อตัง้ทรสัตจ์ะมผีลบงัคบัใชเ้มื่อมกีารท าสญัญาก่อตัง้ทรสัตเ์ป็นหนงัสอื ทัง้นี้ 
หา้มผูก้่อตัง้  ทรสัตเ์ป็นคนเดยีวกบัทรสัต ี 

 ก าหนดขอบเขตการใชท้รสัต ์ดงัต่อไปนี้ 

o การก่อตัง้ทรสัตต์อ้งมวีตัถุประสงคเ์พื่อการจดัการทรพัยส์นิสว่นบุคคล และตอ้งไม่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการระดมทุนจากประชาชน 

o กรณีทีก่องทรสัตม์กีารลงทุน ถอืครองอสงัหารมิทรพัย ์หรอืประกอบธุรกจิ ซึง่มี
กฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน การถอืครองอสงัหารมิทรพัย ์
หรอืการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วไว ้สญัญาก่อตัง้ทรสัตจ์ะตอ้งระบุสดัสว่นผูร้บั
ประโยชน์ หรอืจดัสรรผลประโยชน์แก่บุคคลต่างดา้วเพื่อไม่ใหข้ดัหรอืแยง้กบั
กฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดนัน้ 

 ก าหนดสทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิของทรสัต ีเช่น 

o ก าหนดใหท้รสัตมีหีน้าทีต่อ้งจดัการกองทรสัตด์ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และใชค้วาม
ระมดัระวงัเยีย่งผูม้วีชิาชพี และตอ้งปฏบิตัต่ิอผูร้บัประโยชน์อย่างเป็นธรรม และ
จดัการกองทรสัตเ์พื่อประโยชน์สงูสดุของผูร้บัประโยชน์  

o ตอ้งไม่กระท าการใดอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต์ 

 ก าหนดสทิธขิองผูร้บัประโยชน์และความคุม้ครอง เช่น 

o ก าหนดใหผู้ร้บัประโยชน์มสีทิธทิีจ่ะฟ้องรอ้งใหท้รสัตจีดัการทรสัตใ์หถู้กตอ้ง  

o ก าหนดใหผู้ร้บัประโยชน์มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายและตติตามเอาทรพัยส์นิจาก
บุคคลภายนอกทีไ่ดท้รพัยส์นิของกองทรสัตจ์ากการทีท่รสัตไีม่ปฏบิตัติามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตห์รอืร่าง พ.ร.บ. ฯ นี้ 

 ก าหนดหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลทรสัต ีเช่น 

o ก าหนดใหบุ้คคลทีจ่ะประกอบธุรกจิเป็นทรสัตตีอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) 

o ก าหนดใหบุ้คคลดงัต่อไปนี้สามารถยื่นค าขออนุญาตเป็นทรสัตต่ีอคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได ้เช่น ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ สถาบนั
การเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ บรษิทัหลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

 

การแจ้งรบัคนต่างด้าวเข้าพกัอาศยั  
 

ท่านทราบหรอืไม่ว่า หากมคีนต่างดา้วเขา้พกัอาศยั เจา้บา้น หรอืผูค้รอบครองเคหสถานตอ้ง
แจง้เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ตามพระราชบญัญตั ิคนเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ซึง่
ไดก้ าหนดไวว้่า “เจา้บา้น เจา้ของหรอืผูค้รอบครองเคหสถาน หรอืผูจ้ดัการโรงแรมซึง่รบัคน
ต่างดา้วซึง่ไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวเขา้พกัอาศยั จะตอ้งแจง้ต่อ
พนกังานเจา้หน้าที ่ณ ทีท่ าการตรวจคนเขา้เมอืงซึง่ตัง้อยู่ในทอ้งทีท่ีบ่า้น เคหสถาน หรอื
โรงแรมนัน้ตัง้อยู่ ภายในยีส่บิสีช่ ัว่โมง นบัแต่เวลาทีค่นต่างดา้วเขา้พกัอาศยั ถา้ทอ้งทีใ่ดไม่มี
ทีท่ าการตรวจคนเขา้เมอืงตัง้อยู่ ใหแ้จง้ต่อเจา้พนกังานต ารวจ ณ สถานีต ารวจทอ้งทีน่ัน้ 



ตามมาตรา 38 วรรค 2 “ในกรณีทีบ่า้น เคหสถาน หรอืโรงแรมทีค่นต่างดา้วเขา้พกัอาศยั 
ตามวรรคหนึ่งตัง้อยูใ่นเขตทอ้งทีก่รุงเทพมหานคร ใหแ้จง้ต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ณ กอง
ตรวจคนเขา้เมอืง” และมาตรา 38 วรรค 3 “การแจง้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด” 

ดงันัน้ หากมคีนต่างดา้วซึง่เขา้มาเป็นการชัว่คราว ไมว่่าจะเป็นผูไ้ดร้บัการตรวจลงตรา
ประเภทท่องเทีย่ว (tourist visa) คนเดนิทางผ่านราชอาณาจกัร (transit visa) คนอยูช่ ัว่คราว 
(Non Immigrant visa) หรอืตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเขา้เมอืง (visa 
on Arrival) เป็นตน้ เขา้พกัอาศยักบัผูใ้ด และไมว่่าผูน้ัน้จะไดต้อบแทนในการเขา้พกัหรอืไม่ก็
ตาม ผูเ้ป็นเจา้บา้น เจา้ของเคหสถาน เช่น โรงแรม เกสเฮา้ส ์แมนชัน่ อพารต์เมน้ท ์สถาน
ประกอบการหรอืเจา้ของบา้นเชา่ทัว่ๆไป ตอ้งแจง้รบัคนต่างดา้วเขา้พกัอาศยั ตามแบบฟอรม์ 
ตม. 30 พรอ้มกบับญัชรีายชื่อคนต่างดา้วทีเ่ขา้พกัอาศยั 

ในการแจง้การเขา้พกัอาศยัของคนต่างดา้วตาม มาตรา 38 นี้ ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงได้
ก าหนดรปูแบบและวธิกีารแจง้ใหผู้แ้จง้สามารถเลอืกวธิทีีส่ะดวกและเหมาะสม หลายช่องทาง
ดงันี้ 

o น าเอกสารมาแจง้ดว้ยตนเอง หรอืมอบหมายใหผู้อ้ื่นน าเอกสารมาแจง้ หรอื 

o แจง้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอื 

o แจง้ทางระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

หากผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 38 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองพนับาท แต่ถา้ผูน้ัน้เป็น
ผูจ้ดัการโรงแรม ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึหนึ่งหมื่นบาท 

โดยในทางปฏบิตั ิเจา้บา้นหรอืบคุคลทัว่ไปกล็ะเลยไมม่กีารแจง้การเขา้พกัอาศยัของคนต่าง
ดา้ว เน่ืองจากอาจเป็นดว้ยความไม่รูใ้นขอ้กฎหมาย หรอืไมม่กีารบงัคบัใชอ้ย่างเขม้งวด แต่
ส าหรบัผูป้ระกอบการ เจา้ของบา้นเช่า โรงแรม เกสเฮา้ส ์แมนชัน่ อพารต์เมน้ท ์ซึง่มคีนต่าง
ดา้วการเขา้พกัอาศยัของคนต่างดา้วเป็นประจ าจะตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดัเพราะหาก
ถูกตรวจพบและเปรยีบเทยีบปรบัจะมโีทษปรบัในอตัราสงู เพราะเปรยีบเทยีบปรบัตาม
จ านวนคนต่างดา้วทีเ่ขา้พกั   

นอกจากนี้ ในขณะน้ีทางส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง และ ทีท่ าการตรวจคนเขา้เมอืงใน
หลายๆ จงัหวดั มกีารตรวจสอบทางออ้ม โดยในการยื่นค าขออยูต่่อในราชอาณาจกัรของคน
ต่างดา้ว จะมกีารเรยีกดเูอกสารใบรบัการแจง้การรบัคนต่างดา้วเขา้พกัอาศยั เพื่อใช้
ประกอบการพจิารณาอนุญาตใหอ้ยู่ต่อในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวต่อไป หากไมม่ใีบ
รบัแจง้กจ็ะไม่รบัค าขออยู่ต่อ ดงันัน้ คนต่างดา้วเองกจ็ะตอ้งสอบถามไปยงัเจา้ของบา้นเช่า 
อพารท์เมน้ท ์หรอื คอนโดทีพ่กัอาศยั เป็นการตรวจสอบทางออ้มของเจา้หน้าทีอ่กีช่องทาง
หนึ่ง  
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