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สรปุสาระสาํคญั 
ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันา 

ธรุกิจให้บริการโลจิสติกส ์
พ.ศ. .... 

--------------------------- 
 
๑. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 ๑.๑ พฒันาศกัยภาพการแขง่ขนัของธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสข์องไทยโดยการกําหนดมาตรฐาน
การใหบ้รกิาร  เพือ่เพิม่ขดีความสามารถดา้นการแขง่ขนัของประเทศ   

๑.๒ ส่งเสรมิธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสข์องไทยใหม้กีารพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของ
ผู้ใช้บรกิารและสภาพเศรษฐกิจ รองรบัการเปิดเสรทีางการค้า และเพื่อให้ธุรกิจให้บรกิารโลจิสติกส์ม ี    
การพฒันาทีไ่ดม้าตรฐาน  มคีวามน่าเชื่อถอื สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

๒. การใช้บงัคบั 
 พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้กาํหนดหกสบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

๓. ผูร้กัษาการตามกฎหมาย 
 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์
 

๔. ขอบเขตของกฎหมาย 
 ให้การส่งเสรมิกบัธุรกิจให้บรกิารโลจสิติกส์ทุกประเภทที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ยกเวน้ธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่ผูโ้ดยสาร 

๕. คาํนิยาม 
 “โลจสิตกิส”์ หมายความวา่ กระบวนการดาํเนินการบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพเกีย่วกบั
การจดัการคลงัสนิคา้ การขนส่ง การเคลื่อนยา้ย การจดัเกบ็ การรวบรวม หรอืการกระจายสนิคา้หรอื
บรกิาร รวมทัง้กจิการที่เกี่ยวเน่ืองตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทัง้น้ีไม่รวมถึงบรกิารขนส่ง
ผูโ้ดยสาร 
 “ผูป้ระกอบการโลจสิตกิส”์ หมายความวา่ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ก่บุคคลอื่นเป็นการทัว่ไปเป็น
ทางการคา้ปกต ิโดยเรยีกคา่ตอบแทนเป็นเงนิหรอืผลประโยชน์อื่น 
 “ธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส”์ หมายความวา่ กจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีค่ณะกรรมการประกาศ
กาํหนดเพือ่ใหก้ารสง่เสรมิ 
 
 



 ๒

๖. องคก์รในการบงัคบัใช้กฎหมาย 

 ๖.๑ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 
นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์เป็นรองประธาน อธบิดกีรมพฒันา
ธุรกิจการค้า เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการจากส่วนราชการ ได้แก่ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธกิาร
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิาร
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ผูอ้ํานวยการสํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
กรรมการผู้แทนสถาบนัหรือองคก์รเอกชน ไดแ้ก่ ประธานกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานสภาผูส้่งสนิคา้
ทางเรอืแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวนไม่เกนิ ๕ คน ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้
จากผูม้คีวามรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการให้บรกิารโลจสิติกส์ ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการขนส่ง และผู้แทนสมาคมหรอืองค์กรเกี่ยวกบั          
การใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
โดยคณะกรรมการ มีอาํนาจหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี  

(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจให้บริการ       
โลจสิตกิส ์ 

(๒) เสนอความเหน็หรอืใหค้ําแนะนําต่อคณะรฐัมนตร ีเพื่อกําหนดมาตรการส่งเสรมิและ
พฒันาธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์

(๓) กําหนดประเภทธุรกิจให้บรกิารโลจิสติกส์ที่ได้รบัการส่งเสรมิ รวมทัง้เงื่อนไขที่ต้อง
ปฏบิตัแิละสทิธปิระโยชน์ทีพ่งึไดร้บั 

(๔) พจิารณาใหก้ารสง่เสรมิแก่ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสท์ีย่ ืน่ขอรบัการสง่เสรมิ 
(๕) พจิารณาเพกิถอนสทิธปิระโยชน์ทัง้หมดหรอืบางสว่น กรณไีมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขทีไ่ดร้บั

การสง่เสรมิ 
(๖) เสนอใหม้กีฎหมายหรอืปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(๗) ประสานความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานของรฐักบัองคก์รเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ 
(๘) ปฏบิตักิารอื่นตามทีก่าํหนดไวใ้นพระราชบญัญตั ิ
๖.๒ คณะกรรมการมาตรฐานการให้บริการ 

โลจิสติกส ์ประกอบดว้ย กรรมการซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเกีย่วกบั
มาตรฐานการให้บริการในสาขาการให้บริการโลจิสติกส์ จํานวนไม่เกิน ๑๕ คน ทัง้น้ีต้องเป็น
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง โดยมีอํานาจหน้าที่ประกาศกําหนดประเภทและมาตรฐานการ
ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์กําหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการตรวจสอบใหก้ารรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิาร 
กาํกบัดแูลใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองใหบ้รกิารตามมาตรฐานตามทีก่ําหนด ตลอดจนการใหค้าํปรกึษาและ
แนะนําแก่ผูข้อรบัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารเพือ่ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานกาํหนด 



 ๓

๖.๓ สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาธรุกิจให้บริการโลจิสติกส์ ตัง้อยู่ใน 
กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย ์มอีธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ เป็นเลขาธกิาร บงัคบั
บญัชาและรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการของสาํนักงาน และมอีํานาจหน้าทีด่ําเนินงานดา้นธุรการ
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์ศกึษา
และติดตามความเคลื่อนไหวสภาพปญัหาของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการ สนับสนุนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย  

๖.๔ พนักงานเจ้าหน้าท่ี มอีาํนาจหน้าที ่ดงัน้ี 
(๑) เขา้ไปในสถานทีป่ระกอบธุรกจิของผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบให้

เป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
(๒) ออกหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสาร เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อ

ประกอบการพจิารณา 

๗. การพฒันามาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส ์
 กําหนดใหม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิสเ์พื่อกําหนดประเภท
และมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์และกําหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการตรวจสอบใหก้ารรบัรอง
มาตรฐานใหบ้รกิาร ตลอดจนการกํากบัดแูลใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารปฏบิตัติาม
มาตรฐานทีก่าํหนด สว่นในกรณทีีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิสต์ามกฎหมายอื่น 
หรอืมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีส่่วนราชการอื่นกําหนด ใหถ้อืว่าไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
การใหบ้รกิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ  

๘. การส่งเสริมธรุกิจให้บริการโลจิสติกส ์
 ๘.๑ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ท่ีได้รบัการส่งเสริม คณะกรรมการมอีํานาจประกาศ
กําหนดประเภทธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์และคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะไดร้บัการส่งเสรมิโดยจะกําหนด
เงื่อนไขในการให้การส่งเสริมไว้ด้วยก็ได้ ทัง้ น้ีต้องระบุรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ 
รวมตลอดถงึหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และระยะเวลาในการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ไวด้ว้ย 
 ๘.๒ การขอรบัการส่งเสริม ผูย้ืน่ขอรบัการสง่เสรมิตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 
 (๑) หา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน ผูเ้ป็นหุน้สว่นทัง้หมดตอ้งมสีญัชาตไิทย 
 (๒) หา้งหุน้ส่วนจํากดั หุน้ส่วนจําพวกไม่จํากดัความรบัผดิทัง้หมดต้องมสีญัชาตไิทย และ
ทุนของหา้งหุน้สว่นจาํกดัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๗๐ ตอ้งเป็นของหุน้สว่นซึง่เป็นบุคคลธรรมดามสีญัชาติ
ไทย  
 (๓) บรษิัทจํากดั กรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต้องเป็นผู้มสีญัชาติไทย และทุนของ
บรษิทั ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ ตอ้งเป็นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาทีม่สีญัชาตไิทย และบรษิทั
จาํกดันัน้ตอ้งไมม่ขีอ้บงัคบัอนุญาตใหม้กีารออกหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถ้อื 
 
 
 



 ๔

 (๔) บรษิทัมหาชนจํากดั กรรมการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ ตอ้งเป็นผูม้สีญัชาตไิทย และทุน
ของบรษิทัฯ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายทัง้หมดเป็นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคล
ธรรมดามสีญัชาตไิทย 
 (๕) กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนัน้ต้องมลีกัษณะตาม 
(๑) (๒) (๓) หรอื (๔) 
 (๖) ผูม้อีาํนาจบรหิารจดัการของนิตบุิคคลตอ้งเป็นบุคคลธรรมดามสีญัชาตไิทย 

 ๘.๓ สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริม คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดมาตรการ

สง่เสรมิและสทิธปิระโยชน์ สาํหรบัผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) กําหนดให้ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลนับแต่วนัได้รบัการส่งเสรมิ ทัง้น้ีผู้ได้รบั   

การสง่เสรมิตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารตามพระราชบญัญตัน้ีิก่อน โดยการตราเป็น

พระราชกฤษฎกีาตามประมวลรษัฎากร 
 (๒) กําหนดใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบัเครื่องจกัร วสัดุ อุปกรณ์ โดยออกประกาศ

ตามกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร ทัง้น้ีคณะกรรมการมอีํานาจสัง่ใหก้รมศุลกากรส่งมอบของ

ให้ผู้ได้รบัการส่งเสริม โดยถือเอกสารคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย์แทนการวางเงินประกัน      

การชาํระอากรขาเขา้ 

 (๓) เงนิปนัผลจากธุรกจิที่ได้รบัการส่งเสรมิซึ่งได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลตาม (๑)    

ไมต่อ้งนํามารวมคาํนวณเพือ่เสยีเงนิได ้ โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎกีาตามประมวลรษัฎากร 
 (๔) ค่าแหง่กู๊ดวลิล ์ค่าแหง่ลขิสทิธิ ์หรอืสทิธอิยา่งอื่นจากผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ไม่

ตอ้งนํามารวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดม้รีะยะเวลาไมเ่กนิ ๕ ปี  โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎกีา
ตามประมวลรษัฎากร 
 (๕) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ          

แก่ผูป้ระกอบการโลจสิตกิส ์
 (๖) เสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ 

 (๗) สง่เสรมิการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการโลจสิตกิส ์
 (๘) สง่เสรมิการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการโลจสิตกิสแ์ละผูใ้ชบ้รกิาร  
 ๘.๔ สิทธิประโยชน์พิเศษเพ่ิมเติม คณะกรรมการมอีาํนาจกําหนดใหส้ทิธปิระโยชน์พเิศษ

เพิม่เติมแก่ผู้ที่ได้รบัการส่งเสรมิที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการให้บรกิาร ซึ่งให้บรกิารตัง้แต่ ๒ 

ประเภทธุรกจิในสญัญาฉบบัเดยีว หรอืผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิาร

ที่ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ใ น เ ข ต ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น  ห รื อ เ ข ต นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ด้ ร ั บ 

สทิธปิระโยชน์พเิศษเพิม่เติม เช่น หกัค่าเชื้อเพลงิ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของ

จํานวนเงนิที่เสยีไปเป็นค่าใชจ้่ายในการประกอบธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการคํานวณภาษี ทัง้น้ีโดย

การตราเป็นพระราชกฤษฎกีาตามประมวลรษัฎากร เป็นตน้ 



 ๕

 ๘.๕ การเพิกถอนสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการมอีาํนาจพจิารณาเพกิถอนสทิธปิระโยชน์

ทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีที่ผู้ได้รบัการส่งเสรมิไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ได้รบั    

การส่งเสรมิ ทัง้น้ีผูถู้กเพกิถอนสทิธปิระโยชน์ต้องคนืสทิธปิระโยชน์ต่อรฐัทัง้หมดหรอืบางส่วนตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด 

๙. บทกาํหนดโทษ กาํหนดใหม้มีาตรการลงโทษทางอาญาใน ๒ กรณ ีดงัน้ี  
 ๙.๑ ไมป่ฏบิตัติามหนงัสอืเรยีกของพนกังานเจา้หน้าที ่มโีทษปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท 

๙.๒ กรณผีูม้สีญัชาตไิทยหรอืนิตบุิคคลทีม่สีทิธยิื่นขอรบัการสง่เสรมิเป็นหุน้สว่นหรอื ถอืหุน้
แทนคนต่างดา้วในนิตบุิคคลทีข่อรบัการส่งเสรมิ มโีทษจําคุกไม่เกนิหน่ึงปี ปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท 
หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

๙.๓ ความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจเปรยีบเทยีบได ้

๑๐. บทเฉพาะกาล 
บรรดาประกาศ ระเบยีบ คาํสัง่ ขอ้บงัคบั หรอืหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัิ

น้ีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั 
 

------------------------------ 
      

กระทรวงพาณชิย ์

กรมการคา้ภายใน    
กองนิตกิาร 

มนีาคม ๒๕๕๓ 



 

บนัทึกหลกัการและเหตผุล 
ประกอบร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันา 

ธรุกิจให้บริการโลจิสติกส ์
พ.ศ. ..... 
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หลกัการ 
ใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพฒันา 

ธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
 

 
เหตผุล 

 
 โดยที่ธุรกิจให้บรกิารโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่มคีวามสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจการค้า 
สง่ผลถงึขดีความสามารถดา้นการแขง่ขนัของประเทศ รฐัจงึมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิพฒันามาตรฐาน
ของธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์หส้ามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างเหมาะสม 
อกีทัง้ในปจัจุบนัยงัไม่มกีฎหมายส่งเสรมิและดูแลการประกอบธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นภาพรวม 
ประกอบกบัสถานการณ์ปจัจุบนัเป็นเหตุใหป้ระเทศไทยต้องเปิดเสรดี้านการค้าสนิค้าและบรกิาร     
ทําใหธุ้รกจิใหบ้รกิารโลจสิติกส์ของไทยต้องแข่งขนักบันานาประเทศ ดงันัน้ เพื่อส่งเสรมิใหธุ้รกจิ
ให้บรกิารโลจิสติกส์ของไทยมกีารพฒันาที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บรกิารและสภาพ
เศรษฐกจิ และเพื่อใหธุ้รกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสม์กีารพฒันาทีไ่ดม้าตรฐาน มคีวามน่าเชื่อถอื สามารถ
แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล โดยไมข่ดักบัพนัธกรณีของไทยภายใตค้วามตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศ 
จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 
 

ร่างเสนอเมื่อวนัท่ี 24เมษายน 2550   

ครั้งท่ี 2 

 



ร่าง 
พระราชบญัญติั 

ส่งเสริมและพฒันาธรุกิจให้บริการโลจิสติกส ์
พ.ศ. …. 

------------------------ 
 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
 …………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………... 
   

โดยที ่เป็นการสมควรให ้ม กีฎหมายว ่าด ้วยการส ่ง เสร มิและพฒันาธ ุรก ิจ
ให้บรกิารโลจิสติกส์ 

พระราชบญัญตัิน้ีมบีทบญัญตัิบางประการเกี่ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระทํา
ไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 

………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………… 
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า  “พระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ
ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์พ.ศ. ….” 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจาก 
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตัน้ีิ 
  “โลจสิตกิส”์ หมายความว่า กระบวนการดาํเนินการบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ
เกี่ยวกบัการจดัการคลงัสนิค้า การขนส่ง การเคลื่อนยา้ย การจดัเก็บ การรวบรวม หรอืการกระจาย
สนิค้า หรอืบรกิาร รวมทัง้กิจการที่เกี่ยวเน่ืองตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทัง้น้ีไม่รวมถึง 
การบรกิารขนสง่ผูโ้ดยสาร 
  “ผูป้ระกอบการโลจสิติกส์” หมายความว่า ผูใ้หบ้รกิารโลจสิติกส์แก่บุคคลอื่นเป็น 
การทัว่ไปเป็นทางการคา้ปกต ิโดยเรยีกคา่ตอบแทนเป็นเงนิหรอืผลประโยชน์อื่น 
  “ธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส”์ หมายความว่า กจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีค่ณะกรรมการ
ประกาศกาํหนดเพือ่ใหก้ารสง่เสรมิ 

แบบที ่1 
 



 ๒ 

  “ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ” หมายความว่า ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสท์ีไ่ดร้บับตัรสง่เสรมิตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ 

  “มาตรฐาน” หมายความว่า มาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิสต์ามที่คณะกรรมการ

มาตรฐานใหบ้รกิารโลจสิตกิสป์ระกาศกาํหนด 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิใหบ้รกิาร                  

โลจสิตกิส ์

  “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
  “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิ
ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
  “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์

  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งร ัฐมนตรีแต่งตัง้ให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ 

  “รฐัมนตร”ี หมายความวา่ รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

  มาตรา ๔ ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยร์กัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และ

ใหม้อีํานาจแต่งตัง้พนักงานเจา้หน้าที ่ออกกฎกระทรวงกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราทา้ย

พระราชบญัญตัน้ีิกบักาํหนดกจิการอื่นและออกประกาศตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัน้ีิ 

  กฎกระทรวงและประกาศนัน้เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาธรุกิจให้บริการ 

โลจิสติกส ์

 

  มาตรา ๕ ใหม้คีณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสค์ณะหน่ึง 

ประกอบดว้ย 

  (๑) นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน 

  (๒) รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์เป็นรองประธาน 

  (๓) กรรมการ จากสว่นราชการ ไดแ้ก่ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั รฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา             

การเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทุน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 



 ๓ 

  (๔) กรรมการผูแ้ทนสถาบนัหรอืองค์กรเอกชน ได้แก่ ประธานกรรมการสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และ

ประธานสภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย 
  (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน ๕ คน ซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตัง้จากผู้มี
ความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการใหบ้รกิารโลจสิติกส์ ด้านการค้าระหว่างประเทศ 
ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นกฎหมาย ด้านการขนส่ง และผูแ้ทนสมาคมหรอืองค์กรเกี่ยวกบัการใหบ้รกิาร                  
โลจสิตกิส ์
  ให้อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบด ี   
กรมพฒันาธุรกจิการคา้แต่งตัง้ขา้ราชการกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เป็นผูช้่วยเลขานุการ หลกัเกณฑ ์
และวธิกีารในการเสนอแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวฒุใิหเ้ป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนด 
  มาตรา ๖ กรรมการผูท้รงคุณวุฒแิละกรรมการผูแ้ทนสถาบนัหรอืองค์กรเอกชน 
ตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ต้องไม่เป็นขา้ราชการการเมอืง ผูด้ํารงตําแหน่งในทางการเมอืง กรรมการ
หรอืผูด้าํรงตําแหน่งทีร่บัผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืง 
  มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๖ (๕) มวีาระอยูใ่นตําแหน่งคราวละ ๓ ปี 
  กรรมการซึ่งพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ตดิต่อกนัเกนิสองวาระไมไ่ด ้
  เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยงัมิได้มีการแต่งตัง้กรรมการขึ้นใหม ่      
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ       
ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหมเ่ขา้รบัหน้าที ่
  มาตรา ๘ นอกจากพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ 
(๔) และ (๕)พน้จากตําแหน่งเมือ่   
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 
  (๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (๖) ตอ้งคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคุก แมว้่าจะมกีารรอการลงโทษเวน้แต่โทษทีไ่ดก้ระทํา
โดยประมาท ความผดิลหโุทษ หรอืความผดิฐานหมิน่ประมาท 
  (๗) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๖ 
  (๘) พน้จากการเป็นผูแ้ทนสมาคม องคก์ร หรอืสถาบนัเกีย่วกบัการขนสง่ หรอืผูแ้ทน
องคก์รหรอืสถาบนัเกีย่วกบัการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
  มาตรา ๙ เมื่อกรรมการตามมาตรา ๕ (๕) พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้
คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒหิรอืผู้แทนอื่นของสถาบนัหรอืองค์กรเอกชนเป็นกรรมการแทน    
เวน้แต่วาระดํารงตําแหน่งของกรรมการจะเหลอืไม่ถงึหกสบิวนั และใหก้รรมการซึ่งไดร้บัแต่งตัง้ให้
ดาํรงตําแหน่งแทนอยูใ่นตําแหน่งเทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 



 ๔ 

 ในระหว่างที่ยงัไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการตามวรรคหนึ่งให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ปฏบิตัหิน้าที ่และใหถ้อืวา่คณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการเทา่ทีเ่หลอือยู ่
 มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมอีาํนาจ และหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี  
 (๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการส่งเสรมิและพฒันาธุรกิจให้บรกิาร     
โลจสิตกิส ์           
 (๒) เสนอความเห็นหรือให้คําแนะนําต่อคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายหรือ
มาตรการเพือ่สนบัสนุนสง่เสรมิ และพฒันาธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
 (๓) แต่งตัง้คณะกรรมการมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิสต์ามมาตรา ๑๗ 
 (๔) ประกาศกาํหนดกจิการทีเ่กีย่วเน่ืองตามมาตรา ๓ 
 (๕) ประกาศกาํหนดกจิการใดเป็นธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสต์ามมาตรา ๓ 
 (๖)  ประกาศกําหนดประเภทธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และคุณสมบัติของ
ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสท์ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิตามมาตรา ๒๓ 
 (๗) กาํหนดเงือ่นไขใหผู้ไ้ด้รับการสง่เสริมต้องปฏิบตัไิว้ในบตัรสง่เสริมตามมาตรา ๒๗ 
 (๘) พิจารณาให้การส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ยื่นขอรบัการส่งเสริม 
รวมทัง้สทิธปิระโยชน์ทีพ่งึไดร้บัตามมาตรา ๒๘ 
 (๙) กําหนดมาตรการและสทิธิประโยชน์ในการส่งเสรมิและพฒันาธุรกิจให้บรกิาร     
โลจสิตกิสต์ามมาตรา ๒๙ 
 (๑๐) กําหนดใหผู้ไ้ดร้บัการส่งเสรมิได้รบัสทิธปิระโยชน์พเิศษตามมาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๑ 
 (๑๑) พิจารณาเพิกถอนสทิธิประโยชน์ที่ได้ให้แก่ผู้ได้รบัการส่งเสรมิทัง้หมดหรือ
บางสว่นตามมาตรา ๓๒ 
 (๑๒) เสรมิสรา้งความร่วมมอืและประสานงานระหว่างส่วนราชการหน่วยงานของรฐั 
รฐัวสิาหกจิ องคก์รเอกชนทัง้ในและต่างประเทศในการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
 (๑๓) เสนอใหม้กีฎหมายหรอืใหม้กีารแก้ไขเพิม่เติมหรอืปรบัปรุงกฎหมายต่อส่วน
ราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหก้ารประกอบธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสม์ี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้  
 (๑๔) เชญิบุคคลหน่ึงบุคคลใดมาใหค้าํอธบิาย คาํแนะนํา หรอืความเหน็ 
 (๑๕) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
 มาตรา ๑๑ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิคณะกรรมการจะมอบอํานาจ 
ใหส้าํนกังานกระทาํการใดๆ แทน หรอืแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาและเสนอความเหน็ หรอื
ปฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ใหนํ้าความในมาตรา ๖ มาบงัคบัใชก้บัลกัษณะต้องหา้มของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 



 ๕ 

 มาตรา ๑๒ ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองมาใช้บงัคบักบั   
การพิจารณาทางปกครอง  การประชุม  และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ  และ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาธรุกิจให้บริการโลจิสติกส ์

 
 มาตรา ๑๓ ให้จดัตัง้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาธุรกิจให้บรกิาร                
โลจิสติกส์ ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น
เลขาธกิาร เป็นผูบ้งัคบับญัชา และรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการของสาํนกังาน โดยมอีาํนาจหน้าที ่
ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ
มาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
 (๒) ศึกษาและจัดทํารายงานสถานการณ์ และสภาพปญัหาของธุรกิจให้บริการ       
โลจสิติกส์ของไทยและต่างประเทศ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทัง้เสนอแนะมาตรการใน    
การสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
 (๓) ศกึษา วจิยั และประสานงานในทางวชิาการเกี่ยวกบัธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
และรวบรวมขอ้มลูทางวชิาการเพือ่เผยแพร ่รวมทัง้แลกเปลีย่นขอ้มลูดงักล่าวกบัสถาบนัทางวชิาการอื่น 
 (๔) การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจให้บรกิารโลจิสติกส ์
ตลอดจนการใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนุน และพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (๕) ปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
 (๖) ปฏบิตักิารอื่นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญตัน้ีิ 
 มาตรา ๑๔ ในการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหพ้นักงานเจา้หน้าที ่มอีํานาจ
หน้าทีด่งัต่อไปน้ี  
 (๑) เขา้ไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ได้รบัการส่งเสรมิในระหว่างเวลาทําการ 
เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิน้ี  ในการน้ีให้มอีํานาจสอบถามขอ้เท็จจรงิหรอืเรยีก
เอกสาร หรอืหลกัฐานอื่นตามความจาํเป็น 
 (๒ )  มีหนังสือเรียกผู้ได้ร ับการส่งเสริมหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา            
แจ้งข้อเท็จจรงิหรอืทําคําชี้แจงเป็นหนังสอื รวมทัง้ให้ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อตรวจสอบหรือ
ประกอบการพจิารณา 
 มาตรา ๑๕ ในการปฏิบตัิหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบตัรประจําตัวต่อ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 



 ๖ 

 บัตรประจําตัวให้เป็นไปตามแบบที่ร ัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา 
 มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีให้กรรมการ อนุกรรมการ 
กรรมการมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิติกส์ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
 

หมวด ๓ 

การพฒันามาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส ์

 

 มาตรา ๑๗ ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้คณะกรรมการมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

คณะหน่ึงประกอบดว้ย กรรมการผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเกีย่วกบัมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์

จาํนวนไมเ่กนิสบิหา้คน ทัง้น้ีตอ้งมกีรรมการภาคเอกชนไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึง 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการภาคเอกชนตามวรรคหนึ่งใหแ้ต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วาม

เชีย่วชาญในสาขาการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์เช่น การบรกิารจดัการขนส่ง การบรกิารพธิกีารศุลกากร 

การบรกิารจดัการสนิค้าคงคลงั การบรกิารคลงัสนิคา้ การบรกิารบรรจุภณัฑแ์ละหบีห่อการบรกิาร

ระบบสารสนเทศสาํหรบัโลจสิตกิส ์ 

 มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ มีอํานาจหน้าที ่

ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ประกาศกาํหนดประเภทและมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์ 

 (๒) กําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการตรวจสอบ การใหก้ารรบัรอง

มาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์อายุการรบัรอง และการเพกิถอนการใหก้ารรบัรองมาตรฐานการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์

 (๓) กําหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลและตรวจสอบ 

ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสท์ีไ่ดร้บัคาํรบัรองมาตรฐานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด 

 (๔) ให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะแก่ผู้ยื่นขอรบัการรบัรองมาตรฐานการให้บรกิาร        

โลจสิตกิสเ์พือ่ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานกาํหนด 

 (๕) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ําหนดใหเ้ป็นอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการมาตรฐาน

การใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์หรอืตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 มาตรา  ๑๙  ในกรณีที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ได้ร ับการรับรองมาตรฐาน            

การใหบ้รกิารโลจสิตกิสต์ามกฎหมายอื่นหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิารทีส่่วนราชการกําหนด ใหถ้อืว่า

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิสต์ามพระราชบญัญตัน้ีิ 



 ๗ 

 มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาให้การรบัรองมาตรฐานการให้บริการ       

โลจสิตกิส ์รฐัมนตรอีาจขอใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรฐั องคก์รของรฐั รฐัวสิาหกจิ สถาบนั หรอื

องคก์รเอกชน ตรวจสอบและใหก้ารรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ด ้รวมทัง้กําหนดอตัรา

ค่าบริการตรวจสอบให้การรบัรองได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการ

มาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิสป์ระกาศกาํหนด 

 มาตรา ๒๑ ในกรณีที่การตรวจสอบเพื่อให้การรับรองมาตรฐานการให้บริการ        
โลจสิตกิส ์ต้องกระทํานอกสถานทีท่ําการของพนักงานเจา้หน้าที ่ใหผู้ข้อรบัการรบัรองมาตรฐานยื่น
คําขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนอกสถานที่ทําการตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด                 
โดยเสยีค่าทาํการใหแ้ก่พนักงานเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน  ตามอตัราทีก่ําหนดในกฎกระทรวง และจ่าย
คา่พาหนะเดนิทางใหแ้ก่พนกังานเจา้หน้าทีเ่ทา่ทีจ่าํเป็นและใชจ้า่ยไปจรงิ 
 มาตรา ๒๒ ให้นําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ มาใช้
บงัคบักบัคณะกรรมการมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิสโ์ดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
การส่งเสริมธรุกิจให้บริการโลจิสติกส ์

ส่วนท่ี ๑ 
การขอและการให้การส่งเสริม 

 
 มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดประเภทธุรกิจให้บริการ        
โลจสิตกิส ์และคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบการโลจสิตกิสท์ีค่ณะกรรมการเหน็สมควรใหก้ารสง่เสรมิ ทัง้น้ี 
จะกาํหนดเงือ่นไขในการใหก้ารสง่เสรมิไวด้ว้ยกไ็ดแ้ละจะแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืยกเลกิเงือ่นไขดงักล่าวใน
เวลาใดก็ได้ โดยการพจิารณาให้คํานึงถึงการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ความสงบ
เรยีบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและรกัษาสิง่แวดล้อม 
ขนาดของกจิการ การพฒันาศกัยภาพของธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย 
 การกําหนดประเภทธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์ตามวรรคหน่ึงใหร้ะบุรายละเอยีดของ
สทิธปิระโยชน์เพื่อเป็นการจงูใจในการพฒันาศกัยภาพในการประกอบธุรกจิ รวมตลอดถงึหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และระยะเวลาในการรบัสทิธปิระโยชน์ของธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสน์ัน้ไวด้ว้ย 
 เมื่อคณะกรรมการมมีตใิหก้ารส่งเสรมิหรอืไม่ใหก้ารส่งเสรมิแก่ผูป้ระกอบการรายใด
แลว้ สาํนักงานตอ้งมหีนังสอืแจง้ใหผู้ข้อรบัการส่งเสรมิรายนัน้ทราบมตขิองคณะกรรมการภายในสบิ
ห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ พร้อมทัง้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ตามมติที่
คณะกรรมการกาํหนด 



 ๘ 

 มาตรา ๒๔ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ยื่นขอรบัการส่งเสรมิ ต้องเป็นนิติบุคคลที ่    
จดทะเบยีนตามกฎหมายไทย มสีํานักงานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในราชอาณาจกัรไทย และต้องมลีกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี  
 (๑) ในกรณเีป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน ผูเ้ป็นหุน้สว่นทัง้หมดตอ้งมสีญัชาตไิทย 
 (๒) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรบัผิด
ทัง้หมดตอ้งมสีญัชาตไิทย และทุนของหา้งหุน้สว่นจาํกดันัน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๗๐ ตอ้งเป็นของผูเ้ป็น
หุน้สว่นซึง่เป็นบุคคลธรรมดาซึง่มสีญัชาตไิทย  
 (๓) ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัจํากดั กรรมการบรษิทัจํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ ตอ้งมี
สญัชาตไิทย และทุนของบรษิทัจํากดันัน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ ต้องเป็นของผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาซึ่งมสีญัชาตไิทย หรอืต้องเป็นของหา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบยีน หา้งหุน้ส่วนจํากดั บรษิทั
จํากดั หรอืต้องเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ย
วธิกีารงบประมาณ หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย
การนัน้ และบรษิทัจาํกดันัน้ตอ้งไมม่ขีอ้บงัคบัอนุญาตใหม้กีารออกหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถ้อื 
 (๔) ในกรณทีีเ่ป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั กรรมการบรษิทัจาํนวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ 
ต้องมีสญัชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจํากัดนัน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจํานวนหุ้นที่
จาํหน่ายไดท้ัง้หมดตอ้งเป็นหุน้ของบุคคลธรรมดาซึง่มสีญัชาตไิทย 
 (๕) ลกัษณะอื่นตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในบรษิัทจํากดั หรือบรษิัทมหาชนจํากดัเป็นห้างหุ้นส่วนสามญั      
จดทะเบยีน หา้งหุน้ส่วนจํากดั บรษิทัจํากดั หรอืบรษิทัมหาชนจํากดั ผูถ้ือหุน้ในนิติบุคคลดงักล่าว
จะตอ้งมลีกัษณะตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) แลว้แต่กรณ ี
 กรรมการผู้จ ัดการ  ผู้บริหารหรือผู้มีอํ านาจบริหารจัดการของนิติ บุคคล 
ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสต์ามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาซึง่มสีญัชาตไิทย                      
 มาตรา ๒๕ หา้มมใิหบุ้คคลธรรมดาซึ่งมสีญัชาตไิทย หรอืนิตบุิคคลตามมาตรา ๒๔ 
กระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี   
 (๑) เป็นหุน้ส่วนแทนคนต่างดา้วในหา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  
ทีข่อรบัการสง่เสรมิ 
 (๒) ถอืหุน้แทนคนต่างดา้วในบรษิทัจาํกดั หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัทีข่อรบัการสง่เสรมิ 
 เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี คําว่า“คนต่างดา้ว” ใหห้มายความรวมถงึบุคคลธรรมดา

ซึ่งไม่มสีญัชาติไทย นิติบุคคลซึ่งไม่จดทะเบียนในประเทศไทยหรอืนิติบุคคลซึ่งไม่มลีกัษณะตาม
มาตรา ๒๔                         

 มาตรา ๒๖ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ประสงค์จะขอรบัการส่งเสริมให้ยื่นคําขอ

พรอ้มโครงการที่ขอรบัการส่งเสรมิต่อสํานักงานตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และแบบที่คณะกรรมการ

กาํหนด 



 ๙ 

 มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาให้การส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการ       

โลจสิตกิสร์ายใดแลว้ คณะกรรมการอาจกาํหนดเงือ่นไขในบตัรสง่เสรมิ เพือ่ใหผู้ไ้ดร้บัการสง่เสรมิตอ้ง

ปฏบิตัใินเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง หรอืหลายเรือ่ง ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) สญัชาต ิและจาํนวนผูถ้อืหุน้ 

 (๒) การจําหน่าย โอน ใหเ้ช่าหรอืจํานองซึ่งเครื่องจกัร วสัดุ อุปกรณ์ทีไ่ดร้บัการยกเวน้ 

หรอืลดหย่อนภาษีตามพระราชบญัญตัน้ีิจะกระทํามไิด ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

 (๓) จาํนวนคนงาน ชา่งฝีมอื และผูช้าํนาญการ 

 (๔) การฝึกและการใชก้าํลงัคนในการปฏบิตังิาน 

 (๕) การป้องกนัและควบคุมมใิหเ้กดิความเสยีหายต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 (๖) ระยะเวลาที่จะต้องสัง่ซื้อเครื่องจกัร วสัดุ หรอือุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจให้บรกิาร      

โลจสิตกิส ์

 (๗) ระยะเวลาทีต่อ้งเริม่ปฏบิตัติามโครงการทีไ่ดร้บัสง่เสรมิ 

 (๘) การขยายระยะเวลาตาม (๖) และ (๗) 

 (๙) การรายงานผลการปฏบิตังิานตามโครงการและการดาํเนินงาน 

 (๑๐) กําหนดใหผู้ป้ระกอบการโลจสิติกส์ที่ได้รบัการส่งเสรมิใหบ้รกิารโลจสิติกส์โดยได้รบั     

คาํรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 (๑๑) เรื่องอื่นเกี่ยวกบัการอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจา้หน้าที ่การให ้การใช ้

หรอืการควบคุมการใชส้ทิธปิระโยชน์ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 (๑๒) เรือ่งอื่นตามทีค่ณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 มาตรา ๒๘ เมื่อคณะกรรมการมมีตใิหก้ารส่งเสรมิแก่ผูข้อรบัการส่งเสรมิรายใดแลว้

สาํนกังานตอ้งมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ข้อรบัการสง่เสรมิรายนัน้ทราบมตขิองคณะกรรมการภายในสบิหา้วนั

นบัแต่วนัมมีตพิรอ้มดว้ยเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

 ถ้าผู้ขอรับการส่งเสริมยอมรับการส่งเสริมตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหนังสือตอบให้

สาํนักงานทราบภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัทีร่บัหนังสอื กรณีมเีหตุอนัควร เลขาธกิารมอีํานาจขยาย

เวลาออกไปไดไ้มเ่กนิสามครัง้ครัง้ละไมเ่กนิหน่ึงเดอืน 

 บตัรสง่เสรมิใหเ้ป็นไปตามแบบทีเ่ลขาธกิารกาํหนด 

 ใหเ้ลขาธกิารเป็นผูล้งลายมอืชื่อในบตัรสง่เสรมิ 
 

ส่วนท่ี ๒  

สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริม 

 



 ๑๐ 

 มาตรา ๒๙ ในการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส์ ใหค้ณะกรรมการ    

มอีาํนาจกาํหนดมาตรการและสทิธปิระโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) กําหนดใหผู้ไ้ดร้บัการส่งเสรมิและไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎกีาตามประมวล

รษัฎากร 

 (๒) กําหนดใหผู้ไ้ดร้บัการส่งเสรมิ ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ สําหรบัเครื่องจกัร 

วสัดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิให้บรกิารโลจสิติกส์ โดยออกประกาศตามกฎหมายว่าด้วย

พกิดัอตัราศุลกากร 

 (๓) บรรดาเครื่องจกัร วสัดุ อุปกรณ์ซึ่งเป็นของที่ส ัง่หรอืนําเขา้มาในราชอาณาจกัร

และเป็นของที่พึงได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าตามพระราชบญัญัติน้ี คณะกรรมการมีอํานาจสัง่กรม

ศุลกากรส่งมอบของนัน้ใหแ้ก่ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิ โดยถอืเอาการคํ้าประกนัของธนาคารพาณิชย์ใน

ราชอาณาจกัรแทนการวางเงนิเป็นประกนั การชาํระอากรขาเขา้ได ้

 (๔) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสทิธิ ์หรอืสทิธิอย่างอื่นจากผู้ได้รบัการส่งเสรมิตาม

สญัญาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการใหไ้ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งรวมคาํนวณเมื่อเสยีภาษเีงนิได้

มกีําหนดระยะเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วนัที่ได้รบัการส่งเสรมิ โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา     

ตามประมวลรษัฎากร 

 (๕) เงนิปนัผลจากธุรกิจที่ได้รบัการส่งเสรมิ ซึ่งได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล    

ตาม (๑) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการส่งเสรมิ

ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎกีาตามประมวลรษัฎากร 

 (๖) เสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมตัโิครงการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นสนิเชื่อแก่

ผูป้ระกอบการโลจสิตกิส ์

 (๗) ดําเนินการเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุน และช่วยเหลือด้าน

การเงนิเพือ่ปรบัปรงุ และพฒันาธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์ใหม้ปีระสทิธภิาพและเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนั 

 (๘) กําหนดมาตรการเพื่อส่งเสรมิใหห้น่วยราชการ และรฐัวสิาหกจิมาใชบ้รกิารโลจิ

สตกิสท์ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ การอํานวยความสะดวกในการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโลจสิตกิสท์ีเ่ป็นของรฐั 

และการจดักจิกรรมดา้นการสง่เสรมิดา้นการตลาด 

 (๙) กําหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการโลจิสติกส ์        

เพือ่ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั หรอืเพือ่ดาํเนินธุรกจิรว่มกนั 

 (๑๐) กําหนดมาตรการเพื่อส่งเสรมิการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการโลจิสติกส์กบั

ผูใ้ชบ้รกิาร 



 ๑๑ 

 (๑๑) กําหนดมาตรการส่งเสรมิ หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นตามทีค่ณะกรรมการประกาศ

กาํหนด 

 กรณีที่ผู้ขอรบัการส่งเสรมิได้รบัการส่งเสรมิตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนแล้ว ให้เป็น

อาํนาจของคณะกรรมการทีจ่ะพจิารณาใหส้ทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายน้ีเพิม่เตมิหรอืไมก่ไ็ด ้

 พระราชกฤษฎีกาตาม (๑) (๔) (๕) และประกาศตาม (๒) จะกําหนดหลกัเกณฑ ์

วธิกีารและเงือ่นไขทีเ่กีย่วกบัการใหส้ทิธปิระโยชน์ดงักล่าวไวด้ว้ยกไ็ด ้

 มาตรา  ๓๐ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และส่งเสริมให้ม ี          

การใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบเบด็เสรจ็ ใหค้ณะกรรมการมอีํานาจกําหนดหลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขให ้   

ผู้ได้ร ับการส่งเสริมที่ได้ร ับการรับรองมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ตามพระราชบัญญัติน้ี           

ซึง่ใหบ้รกิารโลจสิตกิสต์ัง้แต่สองประเภทธุรกจิในสญัญาฉบบัเดยีวไดร้บัสทิธปิระโยชน์พเิศษเพิม่เตมิ 

นอกจากสทิธปิระโยชน์ตามมาตราอื่น อยา่งหน่ึงอยา่งใด หรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) การลดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลสําหรบักําไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบธุรกจิ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของอตัราปกต ิมกีําหนดเวลาไม่เกนิหา้ปี 

โดยนับแ ต่วันที่ ได้ร ับการส่ ง เสริม เฉพาะผู้ ได้ร ับการส่ ง เสริมที่ย ัง ไม่ ได้ร ับการยกเว้น                   

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

 (๒) การอนุญาตให้หกัค่าเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของ

จาํนวนเงนิทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดเ้สยีไปเป็นคา่ใชจ้า่ยในการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ เพื่อ

ประโยชน์ในการคาํนวณภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ทัง้น้ีตามเงือ่นไข วธิกีาร และระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ

กาํหนด 

 (๓) การอนุญาตใหห้กัเงนิทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิใชใ้นการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อาํนวย

ความสะดวกในการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิ ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพจิารณา

กําหนดจากกําไรสุทธิ รวมทัง้สิ้นไม่เกินร้อยละยี่สบิห้าของเงนิที่ลงทุนแล้วในการนัน้ โดยผู้ได้รบั     

การส่งเสรมิจะเลอืกหกัจากกําไรสุทธขิองปีใดปีหน่ึง หรอืหลายปีกไ็ด ้ภายในสบิปีนับแต่วนัที่ไดร้บั

การสง่เสรมิ ทัง้น้ีนอกเหนือไปจากการหกัคา่เสือ่มราคาตามปกต ิ

 สทิธปิระโยชน์พเิศษตามวรรคหนึ่งใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีาตามประมวลรษัฎากร 

 มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขให้ผู้ได้ร ับ      

การสง่เสรมิและไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิสต์ามพระราชบญัญตัน้ีิ  ซึง่ประกอบ

กจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิในเขตส่งเสรมิการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุนหรอื             

เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยไดร้บัสทิธปิระโยชน์พเิศษ 

โดยใหนํ้ามาตรา ๓๐ มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

 

 



 ๑๒ 

ส่วนท่ี ๓ 

การเพิกถอนสิทธิประโยชน์  

 

 มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ที่ได้รบัการส่งเสริมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

วธิกีาร และเงื่อนไขการไดร้บัการส่งเสรมิ ใหค้ณะกรรมการมอีํานาจสัง่เพกิถอนสทิธปิระโยชน์ที่ได้

ใหแ้กผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยกาํหนดระยะเวลาไวด้ว้ยหรอืไมก่ไ็ด ้
 กรณีที่คณะกรรมการพจิารณาเหน็ว่าการที่ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขนัน้มไิดก้ระทําโดยจงใจ จะสัง่ใหส้าํนักงานเตอืนเป็นหนังสอืใหผู้ไ้ดร้บัการส่งเสรมิแกไ้ข
หรอืปฏิบตัิให้ถูกต้องตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กําหนดก่อนก็ได้ แต่เมื่อพ้นกําหนดเวลานัน้แล้ว        
ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิยงัมไิดแ้กไ้ขหรอืปฏบิตัใิหถู้กตอ้งโดยไมม่เีหตุอนัสมควร ใหนํ้าความในวรรคหนึ่ง
มาใชบ้งัคบั 
 มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสัง่เพกิถอนสทิธปิระโยชน์เกี่ยวกบัภาษีอากร 
สําหรบัของทีนํ่าเขา้ทัง้หมด ใหถ้อืว่าผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิไม่เคยไดร้บัยกเวน้หรอืลดหย่อนภาษีอากร  
มาแต่ต้น และให้ผู้ได้รบัการส่งเสรมิเสยีภาษีอากร โดยถือสภาพของราคาและอตัราภาษีอากรที่
เป็นอยูใ่นวนันําเขา้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณภาษอีากร สาํหรบักรณทีีไ่ดร้บัลดหยอ่นภาษอีากรใหเ้สยี
ภาษีอากรเพิ่มจากที่ได้เสียไว้แล้วให้ครบถ้วนตามจํานวนเงนิภาษีอากรที่จะพงึต้องเสียทัง้หมด      
เมือ่ไดค้าํนวณตามเกณฑเ์ชน่วา่นัน้ 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการสัง่เพกิถอนสทิธปิระโยชน์เกี่ยวกบัภาษีอากร สําหรบัของที่
นําเขา้บางส่วน ใหถ้อืว่าผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้หรอืลดหย่อนภาษีอากรมาตัง้แต่เพยีงเท่าที่
ตนยงัคงได้รบัสทิธิประโยชน์อยู่ และให้เสยีภาษีอากรตามส่วนที่ได้เพกิถอนจนครบถ้วน โดยถือ
สภาพของราคาและอตัราภาษอีากรทีเ่ป็นอยูใ่นวนันําเขา้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณภาษอีากร 
 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิต้องแจ้งขอชําระภาษีอากร หรอืภาษีอากรเพิม่ต่อกรมศุลกากร 
หรอืด่านศุลกากรที่ไดนํ้าของนัน้เขา้มาหรอืส่งของนัน้ออกไปภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัทราบคําสัง่
เพิกถอนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากร และต้องชําระ ณ ที่ทําการศุลกากรซึ่งกรมศุลกากร
กําหนดใหเ้สรจ็สิน้ภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัทไีดร้บัแจง้จํานวนเงนิภาษอีากรหรอืภาษอีากรเพิม่อนั
จะพึงต้องชําระ ถ้าผู้ได้ร ับการส่งเสริมได้แจ้งหรือชําระภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มภายใน
กําหนดเวลาดงักล่าว ใหเ้สยีเงนิเพิม่ในอตัรารอ้ยละหน่ึงต่อเดอืนของค่าภาษอีากรทีต่อ้งชําระโดยไม่
คดิทบต้น นับแต่วนัที่พน้กําหนดเวลาแจ้งหรอืชําระ แล้วแต่กรณี จนถึงวนัที่นําเงนิภาษีอากรหรอื
ภาษอีากรเพิม่และเงนิเพิม่มาชําระซึ่งต้องไม่เกนิสามเดอืนนับแต่วนัทีพ่น้กําหนดเวลาแจง้หรอืชําระ
ดงักล่าว ถา้มไิดม้กีารปฏบิตัเิช่นว่านัน้ ใหถ้อืว่าของนัน้ไดนํ้าเขา้มาหรอืส่งออกไปโดยหลกีเลีย่งการ
เสยีภาษีอากรและใหนํ้ากฎหมายว่าด้วยศุลกากรมาใชบ้งัคบั ทัง้น้ี ในการคํานวณเงนิเพิม่ดงักล่าว   
ถา้มเีศษของเดอืนใหน้บัเป็นหน่ึงเดอืน 
 ในกรณีที่ผู้ได้รบัการส่งเสรมิไม่ปฏิบตัิตามคําเตือนของสํานักงานตามมาตรา ๓๒ 
วรรคสอง คณะกรรมการจะให้ผู้ได้รบัการส่งเสริมเสียเงินเพิ่มภาษีอากรให้แก่รฐั โดยชําระแก่       



 ๑๓ 

กรมศุลกากรพรอ้มกบัเงนิภาษอีากรหรอืภาษอีากรเพิม่ทีต่อ้งนําไปชาํระตามวรรคสามในอตัรารอ้ยละ
หน่ึงต่อเดอืนของเงนิภาษอีากรหรอืเงนิภาษอีากรเพิม่อนัจะพงึตอ้งชําระ นบัแต่วนัทีพ่น้กําหนดเวลา
ตามมาตรา ๓๒ วรรคสองอกีด้วยก็ได้ แต่เงนิเพิม่ภาษีอากรตามมาตรานี้มใิหเ้กดิจํานวนเงนิภาษี
อากรหรอืภาษีอากรเพิม่อนัจะพงึต้องชําระ และเพื่อให้ได้รบัชําระเงนิเพิม่น้ีให้ถือว่าเงนิเพิม่เป็น
เสมอืนเงนิอากรตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
 เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินคด ีการนบัอายุความตามมาตรานี้ ใหเ้ริม่นบัเมื่อพน้หน่ึง
เดอืนนบัแต่วนัทีท่ราบคาํสัง่ 
 มาตรา ๓๔ ในกรณีทีค่ณะกรรมการสัง่เพกิถอนสทิธแิละประโยชน์เกีย่วกบัภาษเีงนิ
ได้นิติบุคคล ให้ถือว่าผู้ได้รบัการส่งเสรมิหมดสทิธิได้รบัยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีถู่กเพกิถอนสทิธปิระโยชน์นัน้ และใหนํ้าประมวลรษัฎากรมาใชบ้งัคบั 
 คณะกรรมการอาจสัง่เพกิถอนสทิธปิระโยชน์เกีย่วกบัภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล โดยใหม้ี
ผลย้อนหลังไปถึงระยะเวลาบัญชีที่ผู้ได้ร ับการส่งเสริมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาํหนดกไ็ด ้ในกรณีน้ีผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิตอ้งแจง้ขอชาํระภาษอีากรทีไ่ดร้บัยกเวน้หรอื
ลดหย่อนต่อกรมสรรพากร สํานักงานภาษีสรรพากรพืน้ที่ หรอืสํานักงานสรรพากรจงัหวดัที่ผูไ้ดร้บั
การส่งเสรมิมสีาํนักงานแห่งใหญ่ตัง้อยู่และชําระ ณ สถานทีด่งักล่าว ใหเ้สรจ็สิน้ภายในหน่ึงเดอืนนับ
แต่วนัทราบคําสัง่เพกิถอนสทิธปิระโยชน์นัน้ โดยถืออตัราภาษีที่เป็นอยู่ของรอบระยะเวลาบญัชทีี่
ไดร้บัยกเวน้หรอืลดหยอ่นเป็นเกณฑค์าํนวณ ถา้ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิมไิดแ้จง้และ ชาํระภาษอีากรหรอื
ภาษีอากรเพิ่มภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้เสียเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรนับแต่วันพ้น
กําหนดเวลาแจง้และชาํระจนถงึวนัทีนํ่าเงนิภาษอีากรหรอืภาษอีากรเพิม่และเงนิเพิม่มาชําระ ถา้มไิด้
มกีารปฏบิตัเิชน่วา่นัน้ ใหนํ้าประมวลรษัฎากรมาใชบ้งัคบั  
 คําสัง่เพิกถอนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรคสองมิให้มี
ผลกระทบต่อเงินปนัผลจากกิจการที่ได้ร ับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่
คณะกรรมการมคีาํสัง่เพกิถอน 
 มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิเลกิกจิการ หรอืโอนกจิการใหแ้ก่ผูอ้ื่น ให้
บตัรสง่เสรมินัน้ใชไ้ดต่้อไปอกีไมเ่กนิสามเดอืนนบัแต่วนัเลกิ รวม หรอืโอนกจิการ 
 ในกรณีที่ผู้รบัโอนกิจการประสงค์จะขอรบัช่วงดําเนินการทไีด้รบัการส่งเสรมิตาม
เงื่อนไขทีก่ําหนดไวใ้นบตัรส่งเสรมิต่อไป ใหย้ื่นคําขอรบัการส่งเสรมิภายในเวลาทีก่ําหนดไวใ้นวรรค
หน่ึง ถ้าคณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรให้การส่งเสรมิ ให้ออกบตัรส่งเสรมิโดยให้ได้รบัสทิธิ
ประโยชน์ตามพระราชบญัญตัน้ีิเพยีงเทา่ทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิเดมิยงัเหลอือยู ่ถา้คณะกรรมการเหน็วา่ 
ไมส่มควรใหก้ารสง่เสรมิ ใหส้ ัง่เพกิถอนสทิธปิระโยชน์ทัง้หมด  
 

 

 

 



 ๑๔ 

หมวด ๔ 
บทกาํหนดโทษ 

 
  มาตรา ๓๖ ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามหนังสอืเรยีกของพนักงานเจา้หน้าที่ หรอืไม่ยอมให้
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืไม่ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานตามมาตรา ๑๔ (๒) โดยไม่มเีหตุหรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท 
  มาตรา ๓๗ ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา ๒๔ หรอืมาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึง
ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
  มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ี        
เป็นนิตบุิคคลใหก้รรมการผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ หรอืผูแ้ทนของนิตบุิคคลต้องรบัโทษ
ตามที่บญัญตัไิว ้สําหรบัความผดินัน้ ๆ ดว้ย เวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่าการกระทํานัน้ไดก้ระทําโดยตน
มไิดรู้เ้หน็หรอืยนิยอม ในการกระทาํความผดิของนิตบุิคคลนัน้ 
  มาตรา ๓๙ บรรดาความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิทีม่โีทษปรบัสถานเดยีวหรอืโทษจาํคุก
ไม่เกินหน่ึงปี หรอืปรบั หรอืทัง้จําทัง้ปรบั ให้คณะกรรมการมอีํานาจเปรยีบเทยีบได้  ในการใช้อํานาจ 
ดงักล่าว คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืพนกังานเจา้หน้าทีเ่ป็นผูก้ระทํา
การแทนได ้
 

บทเฉพาะกาล 
 

  มาตรา ๔๐ บรรดาประกาศ ระเบยีบ คําสัง่ ขอ้บงัคบั หรอืหลกัเกณฑ ์ซึง่ออกตามความ
ในมาตรา ๑๐ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหน่ึงปี นับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั 
หากไม่สามารถดําเนินการไดใ้หค้ณะกรรมการรายงานเหตุผลทีไ่ม่อาจดําเนินการไดต่้อคณะรฐัมนตรเีพื่อ
ทราบ 
  มาตรา ๔๑ บรรดาประกาศ ระเบยีบ คาํสัง่ ขอ้บงัคบั หรอืหลกัเกณฑซ์ึง่ออกตามความใน
มาตรา ๑๘ ใหค้ณะกรรมการมาตรฐานใหบ้รกิารโลจสิตกิสด์าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัที่
ไดร้บัแต่งตัง้ 
 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
 
 

 
 
 

--------------------------------------- 

        นายกรฐัมนตร ี



 ๑๕ 

 
อตัราค่าธรรมเนียม 

------------------ 
 

(๑) ค่าธรรมเนียมคาํขอการรบัรองมาตรฐานใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละคาํขออื่น ๆ ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัรา 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) คาํขอคาํรบัรองมาตรฐาน   ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
การใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์  
(ข) คาํขอใหอ้อกใบแทน   ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
คาํรบัรองมาตรฐาน 
การใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
(ค) คาํขอต่ออายกุารรบัรอง   ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
มาตรฐานการใหบ้รกิาร 
โลจสิตกิส ์

๒) การรบัรองมาตรฐานใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์หเ้รยีกเกบ็ 
ในอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การรบัรองมาตรฐาน    ฉบบัละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

การใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
(ข) ใบแทนการรบัรอง  ฉบบัละ ๑๐๐ บาท  
มาตรฐานการใชบ้รกิาร 
โลจสิตกิส ์
(ค) การต่ออายกุารรบัรอง   ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

มาตรฐานการใหบ้รกิาร 
โลจสิตกิส ์  


