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ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตสําหรับของที่เปนเครื่องจักร
อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช และวัตถุดิบ รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งดังกลาว
ที่จําเปนตองใชในการผลิตสินคาหรือเพื่อพาณิชยกรรม
โดยที่ เป น การสมควรปรับ ปรุ งหลั กเกณฑแ ละเงื่อ นไขในการยกเว น ค าธรรมเนี ยมพิเ ศษ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตในเขต
ประกอบการเสรี
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๘ (๑) มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห ง
ประเทศไทย จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๒๕ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
อากรขาเขาและภาษีการคาในเขตอุตสาหกรรมสงออก ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๕
(๒) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๓๕ เรื่อง
หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการขอยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตในเขตอุตสาหกรรมสงออก ลงวัน ที่ ๒๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๑๐๗/๒๕๓๕ เรื่อง แบบคําขอและ
รับรองการยกเวนภาษีอากรสําหรับผูประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมสงออก ลงวันที่ ๑๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๔) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหง ประเทศไทย ที่ ๖๒/๒๕๓๗ เรื่อง แบบบัญ ชี
การนําของตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
เขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
หมวด ๑
ของที่เปนเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช
รวมถึงของที่ใชในการกอสราง ประกอบ หรือติดตั้งเปนโรงงานหรืออาคาร
ขอ ๒ ของตามมาตรา ๔๘ (๑) และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จะไดรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต และไดรับยกเวนหรือคืนคาภาษีอากร มีดังตอไปนี้
(๑) เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่อ งใช รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งดังกลาว
ที่จําเปนในการผลิตสินคา หรือเพื่อการพาณิชยกรรมซึ่งผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบพาณิชยกรรม
ในเขตประกอบการเสรีตองใชเพื่อการดังนี้
(๑.๑) การผลิตโดยตรง เชน เครื่องทอผา จักรเย็บผา เปนตน
(๑.๒) สนับสนุนการผลิต เชน MACHINE SHOP เปนตน
(๑.๓) การบริหารหรือบริการดานการผลิต เชน ระบบ COMPUTER ระบบ MATERIAL
HANDLING เปนตน
(๑.๔) การควบคุม การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบ เชน อุปกรณ
ที่ใชในหองปฏิบัติการ เปนตน
(๑.๕) การปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
(๑.๖) การปรับปรุงแกไขหรือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง ระบบกําจัดกากอุตสาหกรรม เปนตน
(๑.๗) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือใชในการฝกอบรมพนักงาน เชน หนังสือ
คูมือการผลิตสินคา เปนตน
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(๑.๘) การควบคุมการผลิต หรือการดําเนินการดานความปลอดภัยสําหรับอุตสาหกรรม
บางประเภท เชน ระบบโทรทัศนวงจรปด เปนตน
(๑.๙) การปองกันอุบัติภัยและเสี่ยงภัย เชน ระบบดับเพลิง เปนตน
(๑.๑๐) การอื่นใดที่เกี่ยวของ
(๒) ของที่ ใ ช ใ นการก อ สร า ง ประกอบ หรื อ ติ ด ตั้ ง เป น โรงงานหรื อ อาคารในเขต
ประกอบการเสรีเพื่อการดังนี้
(๒.๑) สรางเปนอาคารหรือโรงงาน
(๒.๒) ติดตั้งในระบบไฟฟา แสงสวาง กําลัง
(๒.๓) ติดตั้งในระบบประปา
(๒.๔) ติดตั้งในระบบขนสงภายในอาคาร เชน ลิฟท เปนตน
(๒.๕) เปนสวนประกอบอื่น ๆ ของอาคารโรงงาน
(๒.๖) การอื่นใดที่เกี่ยวของ
(๓) ของที่ไมไดรับยกเวน คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต มีดังนี้
(๓.๑) ของเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค
(๓.๒) รถยนต ยานยนต และรถจักรยานยนตทุกประเภทและขนาดที่ตองจดทะเบียน
ตลอดจนการเสียภาษีประจําปตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ของตาม (๒) ตองสอดคลองกับแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนตามที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง ซอมแซมจากผูวาการหรือผูซึ่งผูวาการมอบหมาย
ขอ ๓ ผูใดจะนําของตามขอ ๒ เขาไปในเขตประกอบการเสรีโดยขอยกเวนคาภาษี อากร
และคาธรรมเนียม ใหยื่นคําขอรับสิทธิประโยชนทางภาษี อากร และคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔๘ (๑)
และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่ ม เติม โดยพระราชบั ญ ญัติ การนิ ค มอุ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
ตอ กนอ. ตามแบบที่ กนอ. กําหนด
เมื่อ กนอ. ไดตรวจสอบและพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่ง และเห็นสมควรอนุมัติใหนําของ
ตามขอ ๒ เขาไปในเขตประกอบการเสรีได ให กนอ. อนุญาตนําของนั้นเขาไปในเขตประกอบการ
เสรีกอน และแจงผลการพิจารณาพรอมทั้งออกใบรับรองชนิด และปริมาณของของดังกลาวแกผูนําเขา
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และเจาหนาที่ศุลกากรทราบเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมศุลกากรกําหนด ทั้งนี้ กนอ. ตองรายงานผลการพิจารณาเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การนําของเขาไปในเขตประกอบการเสรีโดยเร็ว
ขอ ๔ กรณีตามขอ ๓ หากคณะกรรมการพิจารณาแลวไมอนุมัติใหนําของตามขอ ๒
เข าไปในเขตประกอบการเสรี ให ถื อว าของนั้ น ไมไ ดรั บยกเว น ค าธรรมเนี ยมพิเ ศษตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต และใหผูนําเขา ซึ่งของ
ดังกลาวชําระคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีสรรพสามิตตอกรมศุลกากรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด
ขอ ๕ ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบพาณิช ยกรรมในเขตประกอบการเสรี
จัดทํารายงานการนําของตามมาตรา ๔๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐ เขาไปในเขตประกอบการเสรีตามแบบที่ กนอ. กําหนดทุกครั้งที่นําของนั้น เขามา
ในเขตประกอบการเสรี และใหแจงรายงานนั้นตอ กนอ. ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือน
ของทุก ๆ เดือน
หมวด ๒
ของที่เปนของเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือเพื่อพาณิชยกรรม
ขอ ๖ ผูใดจะนําของหรือวัตถุดิบที่ไดรับยกเวนไมอยูภายในบังคับของกฎหมายในสวน
ที่เ กี่ ยวกั บ การควบคุ ม มาตรฐานหรื อ คุ ณภาพ การประทั บ ตราหรือ เครื่อ งหมายใด ๆ แก ของนั้ น
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่ ม เติม โดยพระราชบั ญ ญัติ การนิ ค มอุ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
เข า ไปในเขตประกอบการเสรี ให ยื่ น คํ า ขอนํ า ของหรื อ วั ต ถุ ดิ บ เข า ไปในเขตประกอบการเสรี
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักรตอ กนอ. ตามแบบที่ กนอ. กําหนด
เมื่อ กนอ. ไดตรวจสอบและพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่ง และเห็นสมควรอนุมัติใหนําของ
เขาไปในเขตประกอบการเสรีได ใหแ จงผลการพิจารณาพรอมทั้งออกใบรับรองชนิดของของหรือ
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วัตถุดิบนั้นแกผูนําเขาและเจาหนาที่ศุลกากรทราบเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนําของเขาไป
ในเขตประกอบการเสรีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด
ใบรั บ รองตามวรรคสอง ให มี ร ะยะเวลาคราวละไม เ กิ น หนึ่ ง ป ป ฏิ ทิ น นั บ แต วั น ที่ อ อก
ใบรับรองนั้น
ขอ ๗ ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบพาณิชยกรรมตองจัดทํารายงานการนําของ
หรือวัตถุดิบเขาไปในเขตประกอบการเสรีตามขอ ๖ ตามแบบที่ กนอ. กําหนด โดยใหยื่นแบบรายงาน
ดังกลาวตอ กนอ. ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของทุก ๆ เดือน
ขอ ๘ ในกรณีที่ผูนํ าเขา ของหรือวัต ถุดิบตามข อ ๖ ประสงค จะขอรับสิท ธิประโยชน
ตามมาตรา ๔๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผูวาการ กนอ. กําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเฑียร ศรีมงคล
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

