ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ป. ๓ / ๒๕๖2
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสาหรับการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า
สาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 30/1
--------------------------------------------------------------------เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับ ของที่นาเข้ามา
เพื่อใช้ ในการวิ จั ยและพั ฒนา รวมทั้งการทดสอบที่ เกี่ ยวข้ องตามมาตรา 30/1 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ส่ ง เสริ ม
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๓/๑ และมาตรา 30/1 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สานักงานโดยได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน จึงออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสาหรับการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า
สาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 30/1 ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ของ” หมายความว่า ของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒ นา รวมทั้งการทดสอบ
ที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึง ของต่างๆ เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ สิ่งของ ของต้นแบบ (PROTOTYPE)
และสารเคมี เป็นต้น ที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดาเนินการ
เพื่อทดลอง วิจัยและพัฒนา หรือทดสอบในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
“การทดสอบที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า การทดสอบที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากการ
วิจัยและพัฒนาในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
“บั ญชีร ายการ” หมายความว่า รายการของที่ใช้ในการวิจัยและพัฒ นา รวมทั้งการ
ทดสอบที่เกีย่ วข้องที่ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นอากรขาเข้า
“ปริมาณอนุมัติสูงสุด” หมายความว่า ปริมาณการอนุมัติให้นาเข้าของที่ได้รับการยกเว้น
อากรขาเข้า (MAX IMPORT)
“สั่งปล่อย” หมายความว่า การแจ้งไปยังกรมศุลกากรเพื่อการใช้สิ ทธิและประโยชน์
ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของ เพื่อใช้ในการทาพิธีการทางศุลกากร ขอคืนอากร หรือขอถอนการวางประกันอากร
“ค้าประกัน ” หมายความว่า การอนุญาตให้ใช้หนังสือค้าประกันของธนาคารเพื่อเป็น
ประกันอากรขาเข้าสาหรับของ
“การรายงาน” หมายความว่า การที่ผู้ ไ ด้รับการส่ งเสริมนาหลั กฐานการใช้ ของตาม
แผนงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นชอบมาดาเนินการแจ้งต่อสานักงาน
“ของที่ไม่ได้ใช้งาน” หมายความว่า ของก่อนที่จะใช้ในงานวิจัยและพัฒนา หรือก่อน
ที่จะเข้ากระบวนการทดสอบ หรือมีสภาพไม่สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ เช่น มี ตาหนิ ไม่ได้มาตรฐาน
หรือเสียชีวิต เป็นต้น

-2“ปรับยอด” หมายความว่า การนาปริมาณการใช้งานสาหรับของ หรือการนาปริมาณ
ส าหรั บ ของที่ ไ ม่ ได้ ใช้ ง านที่ ได้ รั บ อนุ มั ติใ ห้ ด าเนิน การช าระอากร ส่ งออก บริจาค หรือทาลาย มาแจ้ ง ต่ อ
สานักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนด
“รอบปี” หมายความว่า ระยะเวลาที่สานักงานอนุมัติให้เริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้สิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
“หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย” หมายความว่ า หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ดาเนินการสั่งปล่อย ค้าประกัน ปรับยอด หรือดาเนินการอื่นๆ
ตามที่สานักงานกาหนด
ข้ อ 2 ผู้ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ และประโยชน์ ก ารยกเว้ นอากรขาเข้า
สาหรับของตามมาตรา 30/1 จะต้องเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนกาหนด
ข้อ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 30/1 ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้สิทธิและประโยชน์นาเข้าครั้งแรก
ข้อ 4 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ/แก้ไข บัญชีรายการ และปริมาณอนุมัติสูงสุด
4.1 การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการ/ปริมาณอนุมัติสูงสุด
4.1.1 จะต้องเป็นของที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 30/1 โดยจะต้อง
สอดคล้องกับขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาในโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
4.1.2 ของที่จะขออนุมัติบัญชีรายการตามมาตรา 30/1 เพื่อใช้ในโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริม จะต้องไม่เข้าข่ายการนาเข้าตามที่กาหนด ดังนี้
(1) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 28
(2) วัตถุดิบ หรือวัสดุจาเป็น ที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 30
หรือมาตรา 36 (1) (2)
(3) ของที่ห้ามนาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
(4) ของที่สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ในการนาเข้าเพื่อการวิจัยและพัฒนา
จากหน่วยงานอื่นๆ
ทั้งนี้ สาหรับของที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาเข้า
เช่น พืช สัตว์ สารที่ก่อให้เกิดรังสี และยุทธภัณฑ์ เป็นต้น ต้องมีหลักฐานความเห็นชอบให้นาเข้าจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนยื่นเรื่องขออนุมัติบัญชีรายการและปริมาณอนุมัติสูงสุด
4.1.๓ จะต้องยื่นแบบคาขออนุมัติบัญชีรายการและปริมาณอนุมัติสูงสุด พร้อมยื่น
เอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการพิจารณาตามที่สานักงานกาหนด

-34.๒ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขบัญชีรายการ/แก้ไขปริมาณอนุมัติสูงสุด
๔.2.1 ของที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขบัญชีรายการ และ/หรือ แก้ไข
ปริมาณอนุมัติสูงสุด จะต้องมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ ๔.๑.๑ และข้อ ๔.๑.๒
๔.2.2 จะต้องยื่นแบบคาขออนุมัติแก้ไขบัญชีรายการและแก้ไขปริมาณอนุมั ติสูงสุด
หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการพิจารณาตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ 5 การอนุมัติสั่งปล่อยและค้าประกัน
5.๑ ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขออนุมัติสั่งปล่อย มีหลักเกณฑ์ดังนี้
5.๑.๑ ต้องเป็นของที่นาเข้ามาโดยใช้สิทธิและประโยชน์และยังอยู่ภายในระยะเวลา
ที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ในรอบปีที่ใช้สิทธิเท่านั้น
5.๑.๒ ต้องเป็นรายการของที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายการและปริมาณอนุมัติสูงสุด
5.๑.๓ ปริมาณของที่นาเข้าสะสมต้องไม่เกินปริมาณอนุมัติสูงสุด (MAX IMPORT)
5.๑.๔ การสั่งปล่อยของเพื่อขอคืนอากรต้องขอคืนภายในระยะเวลาที่ได้รับสิ ทธิ
และประโยชน์ในรอบปีที่ใช้สิทธิเท่านั้น
5.๑.๕ การสั่งปล่อยของเพื่อถอนการค้าประกัน ต้องเป็นรายการที่ได้รับอนุญาตให้
ทาการค้าประกันไว้ และจะต้องขอสั่งปล่อยเพื่อถอนการค้าประกันภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิและประโยชน์
ในรอบปีที่ใช้สิทธิเท่านั้น
5.1.6 ให้ยื่นคาขอกับสานักงานหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
5.2 ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขออนุมัติค้าประกัน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
5.2.1 สานักงานจะอนุญาตให้ใช้การค้าประกันอากรขาเข้าได้ไม่เกินระยะเวลาที่
ได้รับสิทธิและประโยชน์ในรอบปีที่ใช้สิทธิเท่านั้น
5.2.2 ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขอนาของเข้ามาในระหว่างที่ขอขยายเวลานาเข้า ใน
รอบปีถัดไป สานักงานจะอนุญาตให้ใช้การค้าประกันอากรขาเข้าไม่เกินช่วงระยะเวลาของรอบปีที่ขอขยาย
ระยะเวลานาเข้าเท่านั้น
5.๒.๓ ให้ยื่นคาขอกับสานักงานหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ข้อ 6 การขอขยายเวลานาเข้า
6.1 ต้องยื่นแบบคาขอขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าส าหรั บของตามมาตรา 30/1 ก่อน
สิ้นสุดระยะเวลานาเข้าไม่เกิน 2 เดือน หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลานาเข้าไม่เกิน ๒ เดือน
6.2 สานักงานจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลานาเข้าของ ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
ข้อ 7 การรายงาน
7.1 ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องรายงานการใช้ของที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒ นา
รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับความเห็นชอบในรอบปีที่ใช้สิทธิ ต่อสานักงานเพื่อปรับยอดภายใน
4 เดือน หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น

-47.2 ของที่นาเข้ามาโดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า จะต้องนามาใช้ ในการวิจัย และ
พัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ภายใน
3 เดือน หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น
7.3 กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่รายงานการใช้ของภายในรอบปีที่ใช้สิทธิตามข้อ 7.1
หรือไม่สามารถนาของไปใช้งาน ภายในระยะเวลาตามข้อ 7.2 จะต้องชาระอากรขาเข้าตามสภาพของของ
ราคา และอัตราอากรที่เป็นอยู่ ณ วันนาเข้า
ข้อ 8 ของที่ไม่ได้ใช้งาน
กรณีมีของที่ไม่ได้ใช้งานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้ผู้ได้รับการส่งเสริม
ดาเนินการดังนี้
8.1 การขอส่งออก บริจาค หรือทาลาย จะต้องยื่นขออนุญาตและดาเนินการส่งออก
บริจาค หรือทาลาย ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น และส่งรายงานเพื่อ
ปรับยอดภายใน 4 เดือน หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น โดยไม่มีภาระภาษีอากร
8.1.1 กรณีส่ งออก จะต้องเป็น ของที่ ไ ม่ ได้ ใช้ง าน และต้องการส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร
(1) ยื่นหนังสือขออนุญาตส่งออก
(2) จัดทารายการของที่ไม่ได้ใช้งานที่จะส่งออก ดังนี้
- ชนิดและปริมาณของที่ไม่ได้ใช้งาน
- สาเหตุของการไม่ได้ใช้งาน
8.1.2 กรณีบริจาค จะต้องเป็นของที่ไม่ได้ใช้งาน ชนิดที่ผู้รับบริจาคพึงใช้ประโยชน์
ได้ตามลักษณะกิจกรรมของผู้รับบริจาค และผู้รับบริจาคจะต้องออกหนังสื อการรับบริจาคไว้เป็นหลั กฐาน
โดยระบุรายละเอียดของที่รับบริจาคให้ชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับบริจาค ได้แก่ ส่วนราชการ องค์การของ
รัฐบาล องค์การสาธารณกุศล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) ยื่นแบบคาขออนุญาตบริจาค
(2) จัดทารายการของที่ไม่ได้ใช้งานที่จะบริจาค ดังนี้
- ชนิดและปริมาณของที่ไม่ได้ใช้งาน
- สาเหตุของการไม่ได้ใช้งาน
8.1.3 กรณีทาลาย จะต้องเป็นของที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งไม่สามารถจัดเก็บในรูป แบบ
เดิมได้ และต้องการทาลายของดังกล่าวให้เป็นเศษซาก
(1) ยื่นหนังสือขออนุมัติวิธีทาลาย
(2) จัดทารายการของที่ไม่ได้ใช้งานที่จะทาลาย ดังนี้
- ชนิดของที่ไม่ได้ใช้งาน
- สาเหตุของการไม่ได้ใช้งาน
- วิธีการทาลาย
(3) นาของที่ไม่ได้ใช้งานไปทาลายตามวิธีการที่ได้รับอนุมัติ โดยต้องได้รับ
การรับรองชนิดและปริมาณที่ทาลายจากสานักงานหรือ หน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย

-58.2 กรณีขอชาระอากร สาหรับของที่ไม่ได้ใช้งาน จะต้องยื่นขอชาระอากรและช าระ
อากรให้เสร็จสิ้น ภายใน 3 เดือน หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น และส่งรายงานเพื่อปรับยอด
ภายใน 4 เดือน หลังสิ้นสุด สิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น โดยจะต้องชาระอากรขาเข้าตามสภาพของของ
ราคา และอัตราอากรที่เป็นอยู่ ณ วันนาเข้า
(1) ยื่นหนังสือขอชาระอากร
(2) จัดทารายการของที่ไม่ได้ใช้งานที่จะชาระอากร ดังนี้
- ชนิดและปริมาณของที่ไม่ได้ใช้งาน
- สาเหตุของการไม่ได้ใช้งาน
8.3 เมื่อผู้ได้รับการส่งเสริมได้ดาเนินการส่งออก บริจาค ทาลาย และชาระอากรตามที่
ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานสรุปชนิด ปริมาณ หลักฐานการส่งออก หลักฐานการ
บริจาค หลักฐานการทาลาย และหลักฐานการชาระอากร เป็นต้น มายังสานักงานเพื่อขอปรับยอด ภายใน
4 เดือน หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น
8.4 ในกรณีมีเหตุอันสมควร ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องจัดเก็บของที่ไม่ได้ใช้งาน เศษซาก
หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ส านั ก งานหรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายด าเนิ น การตรวจสอบ
เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น
ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมมีความประสงค์จะนาของที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตาม
มาตรา 30/1 หรือของที่ไม่ได้ใช้งาน หรือเศษซาก ไปเก็บนอกสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม จะต้องยื่น
แบบคาขออนุญาตและเก็บไว้น อกสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาที่ได้รับสิ ทธิและประโยชน์ ในรอบปี
ที่ใช้สิทธิเท่านั้น
ข้อ ๑0 การไม่ดาเนินการตามเงื่อนไข
ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่สามารถใช้ของที่นาเข้ามาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
และมีของคงเหลืออยู่ หรือไม่รายงานการใช้ ของตามระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 7 และข้อ 8 สานักงาน
จะดาเนินการเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ของรอบปีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข โดยจะต้องชาระอากร
ขาเข้าตามสภาพของของ ราคา และอัตราอากรที่เป็นอยู่ ณ วันนาเข้า
ข้อ 11 เอกสารที่ยื่นต่อสานักงาน จะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยผู้มีอานาจ
ลงนามตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) ทุกฉบับ
ข้อ 12 ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจวินิจฉัยได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติข้างต้น ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 256๒
ดวงใจ อัศวจินตจิตร์
(นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์)
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

