
สิทธปิระโยชน์ทางภาษีอากร 
ในพืน้ที่ EEC 

นางวรรณี  ภู่หอมเจริญ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการคืนอากร 



สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

คลังสินค้า 
ทณัฑ์บน 

การคืนอากร 
เพื่อการส่งออก 

การชดเชย 
ค่าภาษีอากร 

เขตปลอดอากร 



ภาพรวมของการชดเชยค่าภาษีอากร 

WHAT WHO HOW 

- ผู้ส่งออกตามกฎหมายศุลกากร 

- ผู้ที่ขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ 
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
โครงการเงนิกู้หรือเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ 

- ผู้ ที่ ข า ยสิ น ค้ า ใ ห้ แ ก่อ ง ค์ ก า ร
ระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่ มี
สิทธิน าเข้าสินค้าภาค 4 ตามชนิดที่
คณะกรรมการก าหนดให้ได้รับเงิน
ชดเชย 

- ภาษีที่แฝงอยู่ในมูลค่าของสินค้า
ส่งออกทกุประเภท ได้แก่ ภาษีอากร
ที่ มีอยู่ในมูลค่าของวัสดุอุปกรณ์ 
อะไหล่ เคร่ืองจักร เชือ้เพลิง และ
พลังงานอย่างอ่ืนที่ใช้ในการผลิต
สินค้านัน้  
- เป็นสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร 
- ได้รับชดเชยเป็นบัตรภาษี 

 

1. ผลิตสินค้าและส่งออกสินค้า 
ออกนอกราชอาณาจักร 

2. ย่ืนค าขอรับเงินชดเชยภายใน 
1 ปี นับแต่วันส่งสินค้าออก 

พระราชบัญญัตชิดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 



แ ประเทศไทย 

โรงงาน 

กรมศุลกากร 

2. ได้รับช าระเงนิ 

3. ยื่นขอชดเชย 

ภาพรวมของการชดเชยค่าภาษีอากร 

1.ส่งออก 

ผู้ซือ้ 

บัตรภาษี 



 ภาพรวมของการคืนอากรตามมาตรา 29  

WHAT WHO HOW 

- ผู้ประกอบการที่น าวัตถุดิบเข้ามา
จากต่างประเทศ และผลิต ผสม 
ประกอบ หรือบรรจุ  เ ป็นสินค้า
ส่งออกไปต่างประเทศ 

- ผู้ที่ ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรประเภทอ่ืนได้  

- ไม่สามารถขอชดเชยค่าภาษีอากร
ได้  

 

 

1. ขออนุมัตหิลักการก่อนการน าเข้า 
2. น าของเข้ามาโดยต้องช าระอากร
หรือวางประกันอากร 
3. ด าเนินการผลิต ผสม ประกอบ 
บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวธีิอื่นใด 
4. ย่ืนสูตรการผลิต และตารางโอน
สิทธ์ิ (ถ้ามี) ก่อนการส่งออก 
5. ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร 
ภายใน 1 ปี นับแต่วันน าเข้า 
6. ยื่นขอคืนอากร ภายใน 6 เดือน 
นับแต่วันส่งออก  

- เป็นการใช้สิทธิขอคืนอากรตาม
มาตรา 29 ได้แก่  อากรศุลกากร 
ส าหรับวัตถุดิบที่ได้เสียอากรขาเข้า 
หรือวางประกันค่าภาษีอากรไว้ขณะ
น าเข้า 

- สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้น าวัตถุดิบนั้น
ไปผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ
ด าเนินการด้วยวิธีอื่นใดเป็นสินค้าออก 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 177/2560 



ประเทศไทย 

ก่อนน าของเข้า 

ขออนุมัติ
หลักการ 

1 
ผ่านพธีิการ 
น าของเข้า 

ช าระอากร 

2 

- ย่ืนสูตรการผลิต 
- ย่ืนตารางโอนสิทธ์ิ 
(ถ้ามี) 

ผลิต/ผสม/
ประกอบ 
บรรจุ/อื่นๆ 

3 

คืนอากร 

ส่งของออก 
4 

 ภาพรวมของการคืนอากรตามมาตรา 29  

ช าระอากร 



ประเทศไทย 
เมด็พลาสตกิ 

ของจาก 
นอกราชอาณาจักร 

คลังสินค้าทณัฑ์บน VS เขตปลอดอากร 

ได้รับยกเว้น 
อากรขาออก 

ได้รับยกเว้น 
อากรขาออก 

ยกเว้นอากรขาเข้า 

ยกเว้นอากรขาเข้า 

คลังสินค้าทณัฑ์บน 
ส่งออก 

ส่งออก 
เขตปลอดอากร 



เขตปลอดอากร 

ประเทศไทย 
อัตราศุลกากร ณ วันที่น าออกจากคลังฯ 

สภาพแห่งของ 
ราคาศุลกากร 
พกัิดศุลกากร 

การค านวณอากรส าหรับของที่น าออกจากคลังฯ / เขตปลอดอากร 
เพื่อน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

เม็ดพลาสตกิ 

ของจาก 
นอกราชอาณาจกัร 

อัตราศุลกากร ณ วันที่น าออกจากเขตฯ 

สภาพแห่งของ 
ราคาศุลกากร 
พกัิดศุลกากร 

คลังสินค้าทณัฑ์บน 



เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) 

“ตัง้อยู่ที่ไหน?” 

“ครอบคลุมพืน้ที่ไหนบ้าง?” 



“พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561” 
บังคับใช้เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 (ม.2) 



คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ม. 10) 

นายกฯ 

รองนายกฯ 

1.รมต.กลาโหม 2.รมต.การคลัง 3.รมต.เกษตรฯ 4.รมต.คมนาคม 5.รมต.ICT 6.รมต.ทรัพยากร&สิ่งแวดล้อม  
7.รมต.พลังงาน 8.รมต.พาณิชย์ 9.รมต.มหาดไทย 10.รมต.แรงงาน 11.รมต.วิทยาศาสตร์ 12.รมต.ศึกษาธิการ  

13.รมต.สาธารณสุข 14.รมต.อุตสาหกรรม 

ผอ.ส านักงบฯ เลขา BOI และ เลขา สศช. 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 5 คน 

กรรมการและเลขานุการ 

ประธาน 

รองประธาน 

กรรมการ  
รัฐมนตรีว่าการ 14 คน  

กรรมการ  
ข้าราชการประจ า 3 คน  

กรรมการ 

เลขาธิการ EEC 

ประธานกรรมการสภาหอการค้าฯ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ 

และประธานสมาคมธนาคารไทย 
กรรมการ 

ภาคเอกชน 3 คน 

รวม 28 คน 



อ านาจหน้าที ่
ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ม. 11) 

1.ก าหนดนโยบาย อนุมัติแผนภาพรวม  
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการในการพัฒนาพ้ืนที่ 

2.อนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ 
หรือสัมปทาน (ม.37) 

3.ประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ก าหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและสิทธิประโยชน์ 

4.ออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  
รวมทั้งหลักเกณฑ์การร่วมลงทุน 

5.ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

*หมายเหตุ* 
เมื่อคณะกรรมการนโยบายได้มีมติอนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบเร่ืองใดแล้ว ให้น าเสนอ ครม. เพ่ือทราบ 
หากไม่มีข้อทักท้วงหรือไมม่ีความเห็นเป็นอย่างอื่น ใหถ้ือว่า ครม. มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบาย 



ยานยนต์สมัยใหม่ 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

การแปรรูปอาหาร 

หุ่นยนต์ 

การแพทย์ 
และสุขภาพครบวงจร 

การบินและโลจิสติกส ์

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

ดิจิทัล 
เครดิต :  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 



สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
(มาตรา 48-60) 

 
ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก 
ซึ่งประกอบกจิการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกจิพเิศษ ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏบิัตติามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 
 

สิทธิในการน าคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรได้ แม้ว่าจะเกินจ านวน
หรือระยะเวลาตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง  
1. ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
2. ผู้บริหารหรือผู้ช านาญการ  
3. คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ 
   ของบุคคลใน 1. หรือ 2.  

สิทธิได้รับยกเว้นไมต่้องปฏบิัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน และสามารถใช้เงิน
ต่างประเทศช าระค่าสินค้าหรือบริการ
ระหว่างผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ 

ยกเว้น/ลดหย่อนภาษีอากร ตาม
กฎหมายว่าด้วย BOI และอาจได้รับสิทธิ
เช่นเดียวกับเขตปลอดอากร หรือเขต

ประกอบการเสรี หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
ด้วยก็ได้ 

การยกเว้น    
การปฏบิตัิ    

ตามกฎหมาย
ศุลกากร (ม.57) 

การน าต่างด้าว
เข้ามาอาศัยอยู่

ในราชอาณาจักร 
(ม.51 ม.54-55) 

ยกเว้น/ลดหย่อน
ภาษีอากร  
(ม.48 (3)) 

การท าธุรกรรม
ทางการเงิน 

(ม.58) 



พื้นท่ีเขตส่งเสริมพิเศษ ม. 48 (3) 

 ยกเว้น/ลดหย่อน เพ่ิมเติม  
ตามกฎหมายว่าด้วย BOI 

สิทธิลด 50% นาน 3-5 ปี
หลังจากหมดสิทธิยกเว้น 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลเพ่ิมอีก 2 ปี 

EEC 
ยกเว้น/ลดหย่อนภาษีอากร ตาม

กฎหมายว่าด้วย BOI 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 ปี 5 
ปี 8 ปี หรือ 10 ปี ตามกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่ไดร้ับการสนับสนุน
จาก BOI 

ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
เครื่องจักรและวัตถุดิบที่
น าเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก 



บทเฉพาะกาล ม.67 

ให้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมตามค าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ 2/2560 เร่ือง การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่  17 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็น 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินีจ้นกว่าคณะกรรมการนโยบายตาม
พระราชบัญญัตนีิจ้ะได้มีมตใิห้ยกเลกิหรือก าหนดเป็นอย่างอื่น 



สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรใน EEC 

เขตปลอดอากร 
“ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่ เก่ียวกับ 
การควบคุมการน า เ ข้ามาในราชอาณาจักร การ ส่งออกไป 
นอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่ งของ
ดังกล่าว...” 

 ฉะเชิงเทรา  ระยอง  ชลบุรี 

 เขตส่งเสริมเศรษฐกจิพเิศษ  เขตส่งเสริมเศรษฐกจิพเิศษ  เขตส่งเสริมเศรษฐกจิพเิศษ 

FZ FZ FZ 

FZ FZ FZ 



ยังไม่ต้องช าระค่าอากร จนกว่าจะครบ 14 วัน 
นับแต่วันที่พนักงานศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้าดังกล่าว 

“ในกรณีที่มีการส่งของกลับคืนมาภายใน ๑๔ วัน 
อาจยื่นขอยกเลิกรายการของดังกล่าวในใบขนสินค้าได้ 
และให้ถือว่ามิได้มีการน าของรายการดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากร 
และไม่มีภาระค่าอากร” 

 ฉะเชงิเทรา  ระยอง  ชลบุรี 

 เขตส่งเสริมเศรษฐกจิพเิศษ  เขตส่งเสริมเศรษฐกจิพเิศษ  เขตส่งเสริมเศรษฐกจิพเิศษ 

FZ FZ FZ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพเิศษ
เพื่อกิจการอุตสาหกรรม 

ที่เก่ียวกับกิจการ 
พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 

เขตปลอดอากร 


