
ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  ป.  ๓/๒๕๖2 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธปีฏิบัติส าหรับการใช้สิทธแิละประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า 
ส าหรบัของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวขอ้งตามมาตรา  30/1 

 
 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่น าเข้ามา  
เพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา  30/1  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๓/๑  และมาตรา  30/1   
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ.  2520  ส านักงานโดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติส าหรับการใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา  30/1  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“ของ”  หมายความว่า  ของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการทดสอบ   

ที่เกี่ยวข้อง  และให้หมายความรวมถึง  ของต่าง ๆ  เช่น  พืช  สัตว์  จุลินทรีย์  สิ่งของ  ของต้นแบบ  
(PROTOTYPE)  และสารเคมี  เป็นต้น  ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ  เพ่ือใช้ในกิจกรรมที่ผู้ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุนด าเนนิการเพ่ือทดลอง  วิจัยและพัฒนา  หรือทดสอบในโครงการที่ได้รบัการส่งเสรมิ
การลงทุน 

“การทดสอบที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  การทดสอบที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากการวิจัย 
และพัฒนาในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

“บัญชีรายการ”  หมายความว่า  รายการของที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการทดสอบ 
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นอากรขาเข้า 

“ปริมาณอนุมัติสูงสุด”  หมายความว่า  ปริมาณการอนุมัติให้น าเข้าของที่ได้รับการยกเว้น 
อากรขาเข้า  (MAX  IMPORT) 

“สั่งปล่อย”  หมายความว่า  การแจ้งไปยังกรมศุลกากรเพ่ือการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น
อากรขาเข้าส าหรับของ  เพ่ือใช้ในการท าพิธีการทางศุลกากร  ขอคืนอากร  หรือขอถอนการวางประกันอากร   

“ค้ าประกัน”  หมายความว่า  การอนุญาตให้ใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารเพื่อเป็นประกัน
อากรขาเข้าส าหรับของ 

“การรายงาน”  หมายความว่า  การที่ผู้ ได้รับการส่งเสริมน าหลักฐานการใช้ของตาม   
แผนงานวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นชอบมาด าเนินกา รแจ้ง 
ต่อส านักงาน 
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“ของที่ไม่ได้ใช้งาน”  หมายความว่า  ของก่อนที่จะใช้ในงานวิจัยและพัฒนา  หรือก่อนที่จะ 
เข้ากระบวนการทดสอบ  หรือมีสภาพไม่สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้  เช่น  มีต าหนิ   
ไม่ได้มาตรฐาน  หรือเสียชีวิต  เป็นต้น 

“ปรับยอด”  หมายความว่า  การน าปริมาณการใช้งานส าหรับของ  หรือการน าปริมาณส าหรับ
ของที่ไม่ได้ใช้งานที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการช าระอากร  ส่งออก  บริจาค  หรือท าลาย  มาแจ้งต่อ
ส านักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

“รอบปี”  หมายความว่า  ระยะเวลาที่ส านักงานอนุมัติให้เริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้สิทธิ 
และประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของ 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
“หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย”  หมายความว่า  หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ด าเนินการสั่งปล่อย  ค้ าประกัน  ปรับยอด  หรือด าเนินการอื่น ๆ  
ตามที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ 2 ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้า  
ส าหรับของตามมาตรา  30/1  จะต้องเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด 

ข้อ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา  30/1  ครั้งละไม่เกิน   
1  ปี  นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้สิทธิและประโยชน์น าเข้าครั้งแรก   

ข้อ 4 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ/แก้ไข  บัญชีรายการ  และปริมาณอนุมัติสูงสุด 
  4.1 การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการ/ปริมาณอนุมัติสูงสุด 
   4.1.1 จะต้องเป็นของที่ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา  30/1   

โดยจะต้องสอดคล้องกับขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการวิจั ย 
และพัฒนาในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน   

   4.1.2 ของที่จะขออนุมัติบัญชีรายการตามมาตรา  30/1  เพ่ือใช้ในโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริม  จะต้องไม่เข้าข่ายการน าเข้าตามที่ก าหนด  ดังนี้ 

     (1) เครื่องจักร  อุปกรณ์  เครื่องมือ  ที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ 
ตามมาตรา  28   

     (2) วัตถุดิบ  หรือวัสดุจ าเป็น  ที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา  30  
หรือมาตรา  36  (1)  (2)   

     (3) ของที่ห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย  ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

     (4) ของที่สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ในการน าเข้าเพ่ือการวิจัย 
และพัฒนาจากหน่วยงานอื่น ๆ 
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     ทั้งนี้  ส าหรับของที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
น าเข้า  เช่น  พืช  สัตว์  สารที่ก่อให้เกิดรังสี  และยุทธภัณฑ์  เป็นต้น  ต้องมีหลักฐานความเห็นชอบ  
ให้น าเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนยื่นเรื่องขออนุมัติบัญชีรายการและปริมาณอนุมัติสูงสุด 

   4.1.๓ จะต้องยื่นแบบค าขออนุมัติบัญชีรายการและปริมาณอนุมัติสูงสุด  
พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการพิจารณาตามที่ส านักงานก าหนด   

  4.๒ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขบัญชีรายการ/แก้ไขปริมาณอนุมัติสูงสุด 
   ๔.2.1 ของที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขบัญชีรายการ  และ/หรือ  

แก้ไขปริมาณอนุมัติสูงสุด  จะต้องมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ  ๔.๑.๑  และข้อ  ๔.๑.๒ 
   ๔.2.2 จะต้องยื่นแบบค าขออนุมัติแก้ไขบัญชีรายการและแก้ไขปริมาณอนุมัติ

สูงสุด  หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  พร้อมยื่นเอกสารที่เกีย่วข้องที่จะใช้ในการพิจารณาตามที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ 5 การอนุมัติสั่งปล่อยและค้ าประกัน 
  5.๑ ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขออนุมัติสั่งปล่อย  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้   
   5.๑.๑ ต้องเป็นของที่น าเข้ามาโดยใช้สิทธิและประโยชน์และยังอยู่ภายใน

ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ในรอบปีที่ใช้สิทธิเท่านั้น 
   5.๑.๒ ต้องเป็นรายการของที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายการและปริมาณอนุมัติสูงสุด   
   5.๑.๓ ปริมาณของที่น าเขา้สะสมต้องไม่เกินปริมาณอนุมัติสูงสุด  (MAX  IMPORT) 
   5.๑.๔ การสั่งปล่อยของเพ่ือขอคืนอากรต้องขอคืนภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ

และประโยชน์ในรอบปีที่ใช้สิทธิเท่านั้น   
   5.๑.๕ การสั่งปล่อยของเพ่ือถอนการค้ าประกัน  ต้องเป็นรายการที่ได้รับอนุญาต

ให้ท าการค้ าประกันไว้  และจะต้องขอสั่งปล่อยเพ่ือถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ  
และประโยชน์ในรอบปีที่ใช้สิทธิเท่านั้น 

   5.1.6 ให้ยื่นค าขอกับส านักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย   
  5.2 ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขออนุมัติค้ าประกัน  มีหลักเกณฑ์ดังนี้   
   5.2.1 ส านักงานจะอนุญาตให้ใช้การค้ าประกันอากรขาเข้าได้ไม่เกินระยะเวลา 

ที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ในรอบปีที่ใช้สิทธิเท่านั้น 
   5.2.2 ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขอน าของเข้ามาในระหว่างที่ขอขยายเวลาน าเข้า

ในรอบปีถัดไป  ส านักงานจะอนุญาตให้ใช้การค้ าประกันอากรขาเข้าไม่เกินช่วงระยะเวลาของรอบปี  
ที่ขอขยายระยะเวลาน าเข้าเท่านั้น 

   5.๒.๓ ให้ยื่นค าขอกับส านักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย   
ข้อ 6 การขอขยายเวลาน าเข้า 
  6.1 ต้องยื่นแบบค าขอขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของตามมาตรา  30/1  

ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาน าเข้าไม่เกิน  2  เดือน  หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาน าเข้าไม่เกิน  ๒  เดือน 
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  6.2 ส านักงานจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาน าเข้าของ  ครั้งละไม่เกิน  1  ปี 
ข้อ 7 การรายงาน   
  7.1 ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องรายงานการใช้ของที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา  

รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับความเห็นชอบในรอบปีที่ใช้สิทธิต่อส านักงานเพ่ือปรับยอด
ภายใน  4  เดือน  หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น   

  7.2 ของที่น าเข้ามาโดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า  จะต้องน ามาใช้ในการวิจัย  
และพัฒนา  รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม  
การลงทุน  ภายใน  3  เดือน  หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น 

  7.3 กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่รายงานการใช้ของภายในรอบปีที่ใช้สิทธิตามข้อ  7.1  
หรือไม่สามารถน าของไปใช้งาน  ภายในระยะเวลาตามข้อ  7.2  จะต้องช าระอากรขาเข้าตามสภาพของ
ของราคา  และอัตราอากรที่เป็นอยู่  ณ  วันน าเข้า   

ข้อ 8 ของที่ไม่ได้ใช้งาน 
  กรณีมีของที่ไม่ได้ใช้งานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  ให้ผู้ ได้รับ 

การส่งเสริมด าเนินการ  ดังนี้ 
  8.1 การขอส่งออก  บริจาค  หรือท าลาย  จะต้องยื่นขออนุญาตและด าเนินการ

ส่งออก  บริจาค  หรือท าลาย  ให้เสร็จสิ้นภายใน  3  เดือน  หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น  
และส่งรายงานเพื่อปรบัยอดภายใน  4  เดือน  หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปนีั้น  โดยไม่มีภาระ
ภาษีอากร 

   8.1.1 กรณีส่งออก  จะต้องเป็นของที่ไม่ได้ใช้งาน  และต้องการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร   

     (1) ยื่นหนังสือขออนุญาตส่งออก 
     (2) จัดท ารายการของที่ไม่ได้ใช้งานที่จะส่งออก  ดังนี้ 
      - ชนิดและปริมาณของที่ไม่ได้ใช้งาน   
      - สาเหตุของการไม่ได้ใช้งาน 
   8.1.2 กรณีบริจาค  จะต้องเป็นของที่ไม่ได้ใช้งาน  ชนิดที่ผู้รับบริจาคพึงใช้

ประโยชน์ได้ตามลักษณะกิจกรรมของผู้รับบริจาค  และผู้รับบริจาคจะต้องออกหนังสือการรับบริจาค  
ไว้เป็นหลักฐาน  โดยระบุรายละเอียดของที่รับบริจาคให้ชัดเจน  โดยหน่วยงานที่รับบริจาค  ได้แก่   
ส่วนราชการ  องค์การของรัฐบาล  องค์การสาธารณกุศล  หรือหน่วยงานอื่น  ๆ  ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน   

     (1) ยื่นแบบค าขออนุญาตบริจาค   
     (2) จัดท ารายการของที่ไม่ได้ใช้งานที่จะบริจาค  ดังนี้ 
      - ชนิดและปริมาณของที่ไม่ได้ใช้งาน   
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      - สาเหตุของการไม่ได้ใช้งาน 
   8.1.3 กรณีท าลาย  จะต้องเป็นของที่ไม่ได้ใช้งาน  ซึ่งไม่สามารถจัดเก็บ 

ในรูปแบบเดิมได้  และต้องการท าลายของดังกล่าวให้เป็นเศษซาก   
     (1) ยื่นหนังสือขออนุมัติวิธีท าลาย 
     (2) จัดท ารายการของที่ไม่ได้ใช้งานที่จะท าลาย  ดังนี้ 
      - ชนิดของที่ไม่ได้ใช้งาน   
      - สาเหตุของการไม่ได้ใช้งาน   
      - วิธีการท าลาย 
     (3) น าของที่ไม่ได้ใช้งานไปท าลายตามวิธีการที่ได้รับอนุมัติ  โดยต้อง

ได้รับการรับรองชนิดและปริมาณที่ท าลายจากส านักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
  8.2 กรณีขอช าระอากร  ส าหรับของที่ไม่ได้ใช้งาน  จะต้องยื่นขอช าระอากร 

และช าระอากรให้เสร็จสิ้นภายใน  3  เดือน  หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น  และส่งรายงาน
เพื่อปรับยอดภายใน  4  เดือน  หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชนข์องรอบปีนั้น  โดยจะต้องช าระอากรขาเขา้
ตามสภาพของของ  ราคา  และอัตราอากรที่เป็นอยู่  ณ  วันน าเข้า 

   (1) ยื่นหนังสือขอช าระอากร 
   (2) จัดท ารายการของที่ไม่ได้ใช้งานที่จะช าระอากร  ดังนี้   
    - ชนิดและปริมาณของที่ไม่ได้ใช้งาน   
    - สาเหตุของการไม่ได้ใช้งาน   
  8.3 เมื่อผู้ได้รับการส่งเสริมได้ด าเนินการส่งออก  บริจาค  ท าลาย  และช าระอากร

ตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ให้ส่งเอกสารหลักฐาน  เช่น  รายงานสรุปชนิด  ปริมาณ  หลักฐานการส่งออก  
หลักฐานการบริจาค  หลักฐานการท าลาย  และหลักฐานการช าระอากร  เป็นต้น  มายังส านักงานเพื่อขอ
ปรับยอด  ภายใน  4  เดือน  หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น   

  8.4 ในกรณีมีเหตุอันสมควร  ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องจัดเก็บของที่ไม่ได้ใช้งาน  
เศษซาก  หรือหลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ส านักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายด าเนินการ
ตรวจสอบ  เป็นระยะเวลา  1  ปี  หลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ของรอบปีนั้น 

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมมีความประสงค์จะน าของที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า 
ตามมาตรา  30/1  หรือของที่ไม่ได้ใช้งาน  หรือเศษซาก  ไปเก็บนอกสถานประกอบการที่ได้รับ 
การส่งเสริม  จะต้องยื่นแบบค าขออนุญาตและเก็บไวน้อกสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาที่ไดร้ับสทิธิ
และประโยชน์ในรอบปีที่ใช้สิทธิเท่านั้น   

ข้อ ๑0 การไม่ด าเนินการตามเงื่อนไข 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่สามารถใช้ของที่น าเข้ามาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด

และมีของคงเหลืออยู่  หรือไม่รายงานการใช้ของตามระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ  7  และข้อ  8  
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ส านักงาน  จะด าเนินการเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ของรอบปีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข   
โดยจะต้องช าระอากร  ขาเข้าตามสภาพของของ  ราคา  และอัตราอากรที่เป็นอยู่  ณ  วันน าเข้า   

ข้อ 11 เอกสารที่ยื่นต่อส านักงาน  จะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร   
โดยผู้มีอ านาจลงนามตามกฎหมาย  พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท  (ถ้ามี)  ทุกฉบับ   

ข้อ 12 ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจวินิจฉัยได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติข้างต้น  ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ดวงใจ  อศัวจนิตจติร ์

เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
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