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ถาม – ตอบ BOI
ถาม
ประเด็นถ้ามี เครื่ องจักรจากประเทศจี นเข้ามาใช้เพื่อผลิ ตแล้วจะได้รับการยกเว้นภาษี
ศุลกากรอยากทราบว่าถ้านําเครื่ องจักรใหม่และเครื่ องจักรใช้แล้วเข้ามาในประเทศไทย ก็จะ
ได้รับการยกเว้นภาษีเท่ากันใช่หรื อไม่
ตอบ
กิจการ ROH จะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรเฉพาะเครื่ องจักรในส่ วนวิจยั และพัฒนาและ
ฝึ กอบรมเท่านั้น
สําหรั บโครงการที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิ ตทัว่ ไป หาก
ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักรตามมาตรา 28 ของพ.ร.บ. ส่ งเสริ มการ
ลงทุน การนําเข้าเครื่ องจักรใช้แล้วอายุไม่เกิน 10 ปี จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเท่าเทียมกับ
เครื่ อ งจัก รใหม่ โดยมี เ งื่ อ นไขว่ า เครื่ องจัก รใช้แ ล้ว จะต้อ งให้ ส ถาบัน ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้รั บ รอง
ประสิ ทธิ ภาพและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
ถาม
อยากทราบว่าการขออนุ ญาตจัดตั้ง ROH จะมีการจัดตั้ง ONE STOP SERVICE
CENTER เพื่ออํานวยความสะดวกหรื อไม่อย่างไร
ตอบ
ปั จจุบนั มีศูนย์ประสานการบริ การด้านการลงทุน (One Start One Stop Service Center)
ซึ่ งให้บริ การด้านการลงทุนอยู่แล้ว ซึ่ งจะมีตวั แทนจากหน่ วยราชการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการ
ดําเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยให้บริ การอยู่ อาทิ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงแรงงาน เป็ น
ต้น ซึ่งจะรวมถึงการให้บริ การในธุรกิจ ROH ด้วย
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ถาม
One stop service ของ BOI มี quota
ตอบ
ในส่ วนของศูนย์วีซ่าและใบอนุ ญาตทํางาน ปั จจุบนั ไม่มีการกําหนดโควตาแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม การติดต่อขอใบอนุญาตทํางานจะต้องไม่เกินเวลา 15 น. เนื่องจากจะปิ ดรับเรื่ อง
ถาม
Long-term VISA สําหรับ Expats จะทําตาม/มีอายุตาม work permit หาก work permit
ได้ 1 ปี จะมี/ขอทํา long-term VISA 2 ปี อย่างไร (เป็ น ROH ในประเทศไทย – Under BOI
Privilege)
ตอบ
ปั จจุบนั BOI ได้ผ่อนผันหลักเกณฑ์การอนุ มตั ิตาํ แหน่ งช่างฝี มือ โดยมีการขยายเวลา
อนุมตั ิตาํ แหน่งครั้งแรก เมื่อได้รับบัตรส่ งเสริ มแล้วเป็ น 2 ปี (จาก 1 ปี ) และให้ขยายเวลาได้ครั้ง
ละ 2 ปี (ยกเว้น กิ จ การซอฟแวร์ แ ละกิ จ การสนับ สนุ น การค้า และการลงทุ น ซึ่ งการอนุ ม ัติ
ตําแหน่งครั้งแรกและการขยายระยะเวลา ให้อนุมตั ิคราวละไม่เกิน 1 ปี ) ดังนั้น Visa ที่ได้รับจะ
เป็ น 2 ปี ตาม Work Permit และสิ้ นสุ ดพร้อมกัน
ถาม
สัดส่ วน Expat ต่อคนไทยเป็ นอย่างไร
ตอบ
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของกระทรวงแรงงาน จะกําหนดอัตราส่ วนการจ้างงาน
แรงงานไทยต่อคนต่างด้าวไว้ที่ 4/1 หมายความว่าบริ ษทั จะต้องจ้างงานคนไทย 4 คน ต่อการ
นําเข้าแรงงานต่างด้าว 1 คน หากเป็ นการพิจารณาของ ตม. จะดูเกณฑ์ทุนจดทะเบียนต่อแรงงาน
ต่ า งด้า ว 2/1 คื อ ทุ น จดทะเบี ย นทุ ก ๆ 2 ล้า นบาทแลกกับ การนํา เข้า แรงงานต่ า งด้า ว 1 คน
สําหรับบริ ษทั ที่ได้รับการส่ งเสริ มภายใต้ BOI จะได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาข้างต้น
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ถาม
กรมศุลกากรปฏิเสธการขอชดเชยภาษีขาออก (ภาษีมุมนํ้าเงิน) เนื่ องจากรายการการรับ
เงินค่าสิ นค้าผ่านศูนย์บริ หารเงิน (TC)
ตอบ
กรมศุลกากรจะอนุญาตให้ชดเชยภาษีแบบหักกลบลบหนี้ระหว่างการส่ งออกและนําเข้า
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