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สรุปสาระสําคัญ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนา
ธุรกิ จให้บริ การโลจิ สติ กส์
พ.ศ. ....
--------------------------๑. เจตนารมณ์ของกฎหมาย
๑.๑ พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยโดยการกําหนดมาตรฐาน
การให้บริการ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ
๑.๒ ส่งเสริมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้มกี ารพัฒนาทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการและสภาพเศรษฐกิจ รองรับการเปิ ดเสรีทางการค้า และเพื่อให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มี
การพัฒนาทีไ่ ด้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
๒. การใช้บงั คับ
พระราชบัญญัตนิ ้ีให้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
๓. ผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
๔. ขอบเขตของกฎหมาย
ให้การส่งเสริมกับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทุกประเภทที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ยกเว้นธุรกิจให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสาร
๕. คํานิ ยาม
“โลจิสติกส์” หมายความว่า กระบวนการดําเนินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกีย่ วกับ
การจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม หรือการกระจายสินค้าหรือ
บริการ รวมทัง้ กิจการที่เกี่ยวเนื่องตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทัง้ นี้ไม่รวมถึงบริการขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร
“ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์” หมายความว่า ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์แก่บุคคลอื่นเป็ นการทัวไปเป็
่
น
ทางการค้าปกติ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็ นเงินหรือผลประโยชน์อ่นื
“ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์” หมายความว่า กิจการให้บริการโลจิสติกส์ทค่ี ณะกรรมการประกาศ
กําหนดเพือ่ ให้การส่งเสริม
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๖. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย
๖.๑ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาธุร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ประกอบด้ว ย
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็ นรองประธาน อธิบดีกรมพัฒนา
ธุ ร กิจ การค้า เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร กรรมการจากส่ วนราชการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผูอ้ ํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรรมการผู้แทนสถาบันหรือองค์กรเอกชน ได้แก่ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานสภาผูส้ ่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน ๕ คน ซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
จากผูม้ คี วามรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการขนส่ง
และผู้แทนสมาคมหรือองค์กรเกี่ยวกับ
การให้บริการโลจิสติกส์
โดยคณะกรรมการ มีอาํ นาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กํ า หนดนโยบาย ยุท ธศาสตร์ และแผนงานการส่ง เสริม และพัฒ นาธุ ร กิจ ให้บ ริก าร
โลจิสติกส์
(๒) เสนอความเห็นหรือให้คําแนะนํ าต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดมาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
(๓) กําหนดประเภทธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ท่ไี ด้รบั การส่งเสริม รวมทัง้ เงื่อนไขที่ต้อง
ปฏิบตั แิ ละสิทธิประโยชน์ทพ่ี งึ ได้รบั
(๔) พิจารณาให้การส่งเสริมแก่ผปู้ ระกอบการโลจิสติกส์ทย่ี น่ื ขอรับการส่งเสริม
(๕) พิจารณาเพิกถอนสิทธิประโยชน์ทงั ้ หมดหรือบางส่วน กรณีไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริม
(๖) เสนอให้มกี ฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(๗) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับองค์กรเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ
(๘) ปฏิบตั กิ ารอื่นตามทีก่ าํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
๖.๒ คณะกรรมการมาตรฐานการให้บริ การ
โลจิ สติ กส์ ประกอบด้วย กรรมการซึง่ คณะกรรมการแต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับ
มาตรฐานการให้บ ริก ารในสาขาการให้บ ริก ารโลจิส ติก ส์ จํา นวนไม่เ กิน ๑๕ คน ทัง้ นี้ ต้อ งเป็ น
ภาคเอกชนไม่น้ อยกว่า กึ่ง หนึ่ ง โดยมีอํา นาจหน้ า ที่ป ระกาศกํ า หนดประเภทและมาตรฐานการ
ให้บริการโลจิสติกส์ กําหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการตรวจสอบให้การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
กํากับดูแลให้ผไู้ ด้รบั การรับรองให้บริการตามมาตรฐานตามทีก่ ําหนด ตลอดจนการให้คาํ ปรึกษาและ
แนะนําแก่ผขู้ อรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการเพือ่ ดําเนินการให้เป็ นไปตามมาตรฐานกําหนด
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๖.๓ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิ จให้บริ การโลจิ สติ กส์ ตัง้ อยู่ใน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็ นเลขาธิการ บังคับ
บัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการของสํานักงาน และมีอํานาจหน้าทีด่ ําเนินงานด้านธุรการ
ของคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ และคณะกรรมการมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ ศึกษา
ั หาของธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่อ รายงานต่ อ
และติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวสภาพป ญ
คณะกรรมการ สนั บ สนุ น ข้อ มู ล ข่า วสารเกี่ย วกับ การประกอบธุ ร กิจ และปฏิบ ัติง านอื่น ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
๖.๔ พนักงานเจ้าหน้ าที่ มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เข้าไปในสถานทีป่ ระกอบธุรกิจของผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๒) ออกหนั ง สือ เรีย กบุ ค คลมาให้ถ้อ ยคํ า หรือ ให้ส่ ง เอกสาร เพื่อ ตรวจสอบ หรือ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
๗. การพัฒนามาตรฐานการให้บริ การโลจิ สติ กส์
กําหนดให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อกําหนดประเภท
และมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ และกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบให้การรับรอง
มาตรฐานให้บริการ ตลอดจนการกํากับดูแลให้ผไู้ ด้รบั การรับรองมาตรฐานการให้บริการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานทีก่ าํ หนด ส่วนในกรณีทไ่ี ด้รบั การรับรองมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ตามกฎหมายอื่น
หรือมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ทส่ี ่วนราชการอื่นกําหนด ให้ถอื ว่าได้รบั การรับรองมาตรฐาน
การให้บริการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
๘. การส่งเสริ มธุรกิ จให้บริ การโลจิ สติ กส์
๘.๑ ธุรกิ จให้ บริ การโลจิ ส ติ กส์ที่ ได้ รบั การส่ งเสริ ม คณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
กําหนดประเภทธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะได้รบั การส่งเสริมโดยจะกําหนด
เงื่ อ นไขในการให้ ก ารส่ ง เสริ ม ไว้ ด้ ว ยก็ ไ ด้ ทั ง้ นี้ ต้ อ งระบุ ร ายละเอี ย ดของสิ ท ธิ ป ระโยชน์
รวมตลอดถึงหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และระยะเวลาในการได้รบั สิทธิประโยชน์ไว้ดว้ ย
๘.๒ การขอรับการส่งเสริ ม ผูย้ น่ื ขอรับการส่งเสริมต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
(๑) ห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทัง้ หมดต้องมีสญ
ั ชาติไทย
(๒) ห้างหุน้ ส่วนจํากัด หุน้ ส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดทัง้ หมดต้องมีสญ
ั ชาติไทย และ
ทุนของห้างหุน้ ส่วนจํากัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต้องเป็ นของหุน้ ส่วนซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดามีสญ
ั ชาติ
ไทย
(๓) บริษัทจํากัด กรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต้องเป็ นผู้มสี ญ
ั ชาติไทย และทุนของ
บริษทั ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต้องเป็ นของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย และบริษทั
จํากัดนัน้ ต้องไม่มขี อ้ บังคับอนุญาตให้มกี ารออกหุน้ ชนิดออกให้แก่ผถู้ อื
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(๔) บริษทั มหาชนจํากัด กรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต้องเป็ นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย และทุน
ของบริษทั ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายทัง้ หมดเป็ นของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคล
ธรรมดามีสญ
ั ชาติไทย
(๕) กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนัน้ ต้องมีลกั ษณะตาม
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๖) ผูม้ อี าํ นาจบริหารจัดการของนิตบิ ุคคลต้องเป็ นบุคคลธรรมดามีสญ
ั ชาติไทย
๘.๓ สิ ท ธิ ประโยชน์ และมาตรการส่ งเสริ ม คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดมาตรการ
ส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ สําหรับผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนับแต่วนั ได้รบั การส่งเสริม ทัง้ นี้ผู้ได้รบั
การส่งเสริมต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานการให้บริการตามพระราชบัญญัตนิ ้ีก่อน โดยการตราเป็ น
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
(๒) กําหนดให้ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ โดยออกประกาศ
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราศุลกากร ทัง้ นี้คณะกรรมการมีอํานาจสังให้
่ กรมศุลกากรส่งมอบของ
ให้ผู้ไ ด้ร บั การส่ง เสริม โดยถือ เอกสารคํ้ า ประกัน ของธนาคารพาณิ ช ย์แ ทนการวางเงิน ประกัน
การชําระอากรขาเข้า
(๓) เงินปนั ผลจากธุรกิจที่ได้รบั การส่งเสริมซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม (๑)
ไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณเพือ่ เสียเงินได้ โดยการตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
(๔) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ ์ หรือสิทธิอย่างอื่นจากผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นไม่
ต้องนํามารวมคํานวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้มรี ะยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี โดยการตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากร
(๕) เสนอคณะรัฐ มนตรีเ พื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ โ ครงการให้ค วามช่ ว ยเหลือ ด้ า นสิน เชื่อ
แก่ผปู้ ระกอบการโลจิสติกส์
(๖) เสนอหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้การช่วยเหลือด้านการเงิน
(๗) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์
(๘) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์และผูใ้ ช้บริการ
๘.๔ สิ ทธิ ประโยชน์ พิเศษเพิ่ มเติ ม คณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดให้สทิ ธิประโยชน์พเิ ศษ
เพิม่ เติมแก่ผู้ท่ไี ด้รบั การส่งเสริมที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งให้บริการตัง้ แต่ ๒
ประเภทธุรกิจในสัญญาฉบับเดียว หรือผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
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 รั บ
สิทธิประโยชน์ พเิ ศษเพิม่ เติม เช่น หักค่าเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของ
จํานวนเงินที่เสียไปเป็ นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ ในการคํานวณภาษี ทัง้ นี้โดย
การตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร เป็ นต้น

๕

๘.๕ การเพิ กถอนสิ ทธิ ประโยชน์ คณะกรรมการมีอาํ นาจพิจารณาเพิกถอนสิทธิประโยชน์
ทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีท่ผี ู้ได้รบั การส่งเสริมไม่ปฏิบ ตั ิตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ได้รบั
การส่งเสริม ทัง้ นี้ผถู้ ูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์ต้องคืนสิทธิประโยชน์ต่อรัฐทัง้ หมดหรือบางส่วนตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกําหนด
๙. บทกําหนดโทษ กําหนดให้มมี าตรการลงโทษทางอาญาใน ๒ กรณี ดังนี้
๙.๑ ไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
๙.๒ กรณีผมู้ สี ญ
ั ชาติไทยหรือนิตบิ ุคคลทีม่ สี ทิ ธิย่นื ขอรับการส่งเสริมเป็ นหุน้ ส่วนหรือ ถือหุน้
แทนคนต่างด้าวในนิตบิ ุคคลทีข่ อรับการส่งเสริม มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
๙.๓ ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ีให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเปรียบเทียบได้
๑๐. บทเฉพาะกาล
บรรดาประกาศ ระเบียบ คําสัง่ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ทอ่ี อกตามความในพระราชบัญญัติ
นี้ให้คณะกรรมการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ
------------------------------

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
กองนิตกิ าร
มีนาคม ๒๕๕๓

ร่างเสนอเมื่อวันที่ 24เมษายน 2550
ครั้งที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนา
ธุรกิ จให้บริ การโลจิ สติ กส์
พ.ศ. .....
----------------------หลักการ
ให้มกี ฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
เหตุผล
โดยที่ธุ รกิจให้บริการโลจิสติกส์เป็ นธุรกิจที่มคี วามสําคัญต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
ส่งผลถึงขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ รัฐจึงมีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน
ของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้อย่างเหมาะสม
อีกทัง้ ในปจั จุบนั ยังไม่มกี ฎหมายส่งเสริมและดูแลการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในภาพรวม
ประกอบกับสถานการณ์ปจั จุบนั เป็ นเหตุให้ประเทศไทยต้องเปิ ดเสรีด้านการค้าสินค้าและบริการ
ทําให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยต้องแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและสภาพ
เศรษฐกิจ และเพื่อให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มกี ารพัฒนาทีไ่ ด้มาตรฐาน มีความน่ าเชื่อถือ สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล โดยไม่ขดั กับพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
จึงมีความจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี

แบบที่ 1
ร่าง
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิ จให้บริ การโลจิ สติ กส์
พ.ศ. ….
-----------------------………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………...
โดยที ่เ ป็ น การสมควรให้ม กี ฎหมายว่า ด้ว ยการส่ง เสริม และพัฒ นาธุร กิจ
ให้บริการโลจิสติกส์
พระราชบัญญัติน้ีมบี ทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทํา
ได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัติน้ี เ รีย กว่า “พระราชบัญ ญัติส่ง เสริม และพัฒ นาธุ ร กิจ
ให้บริการโลจิสติกส์ พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติ น้ี ให้ใช้บ ังคับเมื่อพ้นกํ าหนดหกสิบวันนั บแต่ ว ันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“โลจิสติกส์” หมายความว่า กระบวนการดําเนินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม หรือการกระจาย
สินค้า หรือบริการ รวมทัง้ กิจการที่เกี่ยวเนื่ องตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทัง้ นี้ ไม่รวมถึง
การบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร
“ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์” หมายความว่า ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์แก่บุคคลอื่นเป็ น
การทัวไปเป็
่
นทางการค้าปกติ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็ นเงินหรือผลประโยชน์อ่นื
“ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์” หมายความว่า กิจการให้บริการโลจิสติกส์ทค่ี ณะกรรมการ
ประกาศกําหนดเพือ่ ให้การส่งเสริม

๒

“ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม” หมายความว่า ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ทไ่ี ด้รบั บัตรส่งเสริมตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
“มาตรฐาน” หมายความว่า มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ตามที่คณะกรรมการ
มาตรฐานให้บริการโลจิสติกส์ประกาศกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการ
โลจิสติกส์

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์
“สํ า นั ก งาน” หมายความว่ า สํา นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริม และพัฒ นาธุ ร กิจ
ให้บริการโลจิสติกส์
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่” หมายความว่ า ผู้ ซ่ึ ง รัฐ มนตรีแ ต่ ง ตัง้ ให้ ป ฏิ บ ัติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และ
ให้มอี ํานาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตนิ ้ีกบั กําหนดกิจการอื่นและออกประกาศตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิ จให้บริ การ
โลจิ สติ กส์
มาตรา ๕ ให้มคี ณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์คณะหนึ่ง
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน
(๒) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ เป็ นรองประธาน
(๓) กรรมการ จากส่วนราชการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพัฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

๓

(๔) กรรมการผูแ้ ทนสถาบันหรือองค์กรเอกชน ได้แก่ ประธานกรรมการสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และ
ประธานสภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒ ิ จํานวนไม่เกิน ๕ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่ งตัง้ จากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการค้าระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการขนส่ง และผูแ้ ทนสมาคมหรือองค์กรเกี่ยวกับการให้บริการ
โลจิสติกส์
ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และให้อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่งตัง้ ข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็ นผูช้ ่วยเลขานุ การ หลักเกณฑ์

และวิธกี ารในการเสนอแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้เป็ นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๖ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ละกรรมการผูแ้ ทนสถาบันหรือองค์กรเอกชน
ตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ต้องไม่เป็ นข้าราชการการเมือง ผูด้ ํารงตําแหน่ งในทางการเมือง กรรมการ
หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๖ (๕) มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ ๓ ปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังมิได้มีการแต่ งตัง้ กรรมการขึ้นใหม่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระนัน้ อยู่ในตําแหน่ งเพื่อดําเนินงานต่ อไปจนกว่ากรรมการ
ซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๘ นอกจากพ้นจากตําแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕
(๔) และ (๕)พ้นจากตําแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ต้องคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาํ คุก แม้ว่าจะมีการรอการลงโทษเว้นแต่โทษทีไ่ ด้กระทํา
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิน่ ประมาท
(๗) มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖
(๘) พ้นจากการเป็ นผูแ้ ทนสมาคม องค์กร หรือสถาบันเกีย่ วกับการขนส่ง หรือผูแ้ ทน
องค์กรหรือสถาบันเกีย่ วกับการให้บริการโลจิสติกส์
มาตรา ๙ เมื่อ กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) พ้น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นครบวาระให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ ผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้แทนอื่นของสถาบันหรือองค์กรเอกชนเป็ นกรรมการแทน
เว้นแต่วาระดํารงตําแหน่ งของกรรมการจะเหลือไม่ถงึ หกสิบวัน และให้กรรมการซึ่งได้รบั แต่งตัง้ ให้
ดํารงตําแหน่งแทนอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน

๔

ในระหว่างที่ยงั ไม่มกี ารแต่งตัง้ กรรมการตามวรรคหนึ่งให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ปฏิบตั หิ น้าที่ และให้ถอื ว่าคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการเท่าทีเ่ หลืออยู่
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอาํ นาจ และหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการ
โลจิสติกส์
(๒) เสนอความเห็นหรือให้คํ าแนะนํ าต่ อคณะรัฐมนตรีในการกํ าหนดนโยบายหรือ
มาตรการเพือ่ สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
(๓) แต่งตัง้ คณะกรรมการมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ตามมาตรา ๑๗
(๔) ประกาศกําหนดกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องตามมาตรา ๓
(๕) ประกาศกําหนดกิจการใดเป็ นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ตามมาตรา ๓
(๖) ประกาศกํ า หนดประเภทธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ และคุ ณ สมบั ติ ข อง
ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ทไ่ี ด้รบั การส่งเสริมตามมาตรา ๒๓
(๗) กําหนดเงือ่ นไขให้ผไู้ ด้ รับการส่งเสริมต้ องปฏิบตั ไิ ว้ ในบัตรส่งเสริมตามมาตรา ๒๗
(๘) พิจ ารณาให้ก ารส่ ง เสริม แก่ ผู้ป ระกอบการโลจิส ติก ส์ท่ีย่ืน ขอรับ การส่ง เสริม
รวมทัง้ สิทธิประโยชน์ทพ่ี งึ ได้รบั ตามมาตรา ๒๘
(๙) กําหนดมาตรการและสิทธิประโยชน์ ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการ
โลจิสติกส์ตามมาตรา ๒๙
(๑๐) กําหนดให้ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั สิทธิประโยชน์ พเิ ศษตามมาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๑
(๑๑) พิจารณาเพิกถอนสิท ธิประโยชน์ ท่ีได้ให้แก่ผู้ได้รบั การส่งเสริมทัง้ หมดหรือ
บางส่วนตามมาตรา ๓๒
(๑๒) เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการหน่ วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
(๑๓) เสนอให้มกี ฎหมายหรือให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมหรือปรับปรุงกฎหมายต่อส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
(๑๔) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้คาํ อธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น
(๑๕) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ีคณะกรรมการจะมอบอํานาจ
ให้สาํ นักงานกระทําการใดๆ แทน หรือแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาและเสนอความเห็น หรือ
ปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้นําความในมาตรา ๖ มาบังคับใช้กบั ลักษณะต้องห้ามของคณะอนุ กรรมการโดย
อนุโลม

๕

มาตรา ๑๒ ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้บงั คับกับ
การพิ จ ารณาทางปกครอง การประชุ ม และการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุ โลม
หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิ จให้บริ การโลจิ สติ กส์
มาตรา ๑๓ ให้จดั ตัง้ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาธุ รกิจให้บ ริการ
โลจิส ติก ส์ ในกรมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ มีอ ธิบ ดีก รมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้า เป็ น
เลขาธิการ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการของสํานักงาน โดยมีอาํ นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบ ัติง านธุ ร การของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะกรรมการ
มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์
ั หาของธุ ร กิจ ให้บ ริก าร
(๒) ศึก ษาและจัด ทํา รายงานสถานการณ์ และสภาพป ญ
โลจิสติกส์ของไทยและต่างประเทศ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทัง้ เสนอแนะมาตรการใน
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
(๓) ศึกษา วิจยั และประสานงานในทางวิชาการเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพือ่ เผยแพร่ รวมทัง้ แลกเปลีย่ นข้อมูลดังกล่าวกับสถาบันทางวิชาการอื่น
(๔) การสนับสนุ นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
ตลอดจนการให้การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) ปฏิบตั งิ านตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
(๖) ปฏิบตั กิ ารอื่นเพือ่ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจ
หน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ได้รบั การส่งเสริมในระหว่างเวลาทําการ
เพื่อตรวจสอบให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ในการนี้ให้มอี ํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียก
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นตามความจําเป็ น
(๒) มี ห นั ง สื อ เรี ย กผู้ ไ ด้ ร ับ การส่ ง เสริ ม หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ถ้ อ ยคํ า
แจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็ นหนังสือ รวมทัง้ ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบหรือ
ประกอบการพิจารณา
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบ ตั ิหน้ าที่ พนักงานเจ้าหน้ าที่ต้องแสดงบัต รประจําตัว ต่ อ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

๖

บัต รประจํ า ตัว ให้เ ป็ น ไปตามแบบที่ร ัฐ มนตรีกํ า หนด โดยประกาศในราชกิจ จานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ในการปฏิบ ัติก ารตามพระราชบัญ ญัติน้ี ใ ห้ก รรมการ อนุ ก รรมการ
กรรมการมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ และพนักงานเจ้าหน้ าที่เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
หมวด ๓
การพัฒนามาตรฐานการให้บริ การโลจิ สติ กส์
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ คณะกรรมการมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์
คณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์
จํานวนไม่เกินสิบห้าคน ทัง้ นี้ตอ้ งมีกรรมการภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
การแต่งตัง้ คณะกรรมการภาคเอกชนตามวรรคหนึ่งให้แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรูค้ วาม
เชีย่ วชาญในสาขาการให้บริการโลจิสติกส์ เช่น การบริการจัดการขนส่ง การบริการพิธกี ารศุลกากร
การบริการจัดการสินค้าคงคลัง การบริการคลังสินค้า การบริการบรรจุภณ
ั ฑ์และหีบห่อการบริการ
ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการให้บ ริการโลจิสติกส์ มีอํานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศกําหนดประเภทและมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบ การให้การรับรอง
มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ อายุการรับรอง และการเพิกถอนการให้การรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการโลจิสติกส์
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบ
ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ทไ่ี ด้รบั คํารับรองมาตรฐานให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด
(๔) ให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะแก่ผู้ย่นื ขอรับ การรับรองมาตรฐานการให้บ ริการ
โลจิสติกส์เพือ่ ดําเนินการให้เป็ นไปตามมาตรฐานกําหนด
(๕) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีก่ ําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการมาตรฐาน
การให้บริการโลจิสติกส์ หรือตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๙ ในกรณี ท่ี ผู้ ป ระกอบการโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ด้ ร ับ การรับ รองมาตรฐาน
การให้บริการโลจิสติกส์ตามกฎหมายอื่นหรือมาตรฐานการให้บริการทีส่ ่วนราชการกําหนด ให้ถอื ว่า
ได้รบั การรับรองมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

๗

มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
โลจิสติกส์ รัฐมนตรีอาจขอให้ส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน หรือ
องค์กรเอกชน ตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ได้ รวมทัง้ กําหนดอัตรา
ค่า บริก ารตรวจสอบให้ก ารรับ รองได้ ตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขตามที่ค ณะกรรมการ
มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๑ ในกรณี ท่ีก ารตรวจสอบเพื่อ ให้ก ารรับ รองมาตรฐานการให้บ ริก าร
โลจิสติกส์ ต้องกระทํานอกสถานทีท่ ําการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผขู้ อรับการรับรองมาตรฐานยื่น
คํ า ขอให้พ นั ก งานเจ้า หน้ า ที่ไ ปตรวจสอบนอกสถานที่ทํา การตามแบบที่ค ณะกรรมการกํ า หนด
โดยเสียค่าทําการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ตามอัตราทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง และจ่าย
ค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ท่าทีจ่ าํ เป็ นและใช้จา่ ยไปจริง
มาตรา ๒๒ ให้นําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ มาใช้
บังคับกับคณะกรรมการมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์โดยอนุโลม
หมวด ๔
การส่งเสริ มธุรกิ จให้บริ การโลจิ สติ กส์
ส่วนที่ ๑
การขอและการให้การส่งเสริ ม
มาตรา ๒๓ ให้ค ณะกรรมการมีอํา นาจประกาศกํ า หนดประเภทธุ ร กิจ ให้บ ริก าร
โลจิสติกส์ และคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ทค่ี ณะกรรมการเห็นสมควรให้การส่งเสริม ทัง้ นี้
จะกําหนดเงือ่ นไขในการให้การส่งเสริมไว้ดว้ ยก็ได้และจะแก้ไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกเงือ่ นไขดังกล่าวใน
เวลาใดก็ได้ โดยการพิจารณาให้คํานึ งถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อม
ขนาดของกิจการ การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย
การกําหนดประเภทธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ตามวรรคหนึ่งให้ระบุรายละเอียดของ
สิทธิประโยชน์เพื่อเป็ นการจูงใจในการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ รวมตลอดถึงหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์นนั ้ ไว้ดว้ ย
เมื่อคณะกรรมการมีมติให้การส่งเสริมหรือไม่ให้การส่งเสริมแก่ผปู้ ระกอบการรายใด
แล้ว สํานักงานต้องมีหนังสือแจ้งให้ผขู้ อรับการส่งเสริมรายนัน้ ทราบมติของคณะกรรมการภายในสิบ
ห้า วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ค ณะกรรมการมีม ติ พร้อ มทัง้ หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข สิท ธิป ระโยชน์ ต ามมติท่ี
คณะกรรมการกําหนด

๘

มาตรา ๒๔ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ท่ยี ่นื ขอรับการส่งเสริม ต้องเป็ นนิ ติบุคคลที่
จดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีสํานักงานแห่งใหญ่ตงั ้ อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
ั ชาติไทย
(๑) ในกรณีเป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทัง้ หมดต้องมีสญ
(๒) ในกรณี ท่ีเ ป็ น ห้า งหุ้น ส่ว นจํา กัด ผู้เ ป็ น หุ้น ส่ว นจํา พวกไม่ จํา กัด ความรับ ผิด
ทัง้ หมดต้องมีสญ
ั ชาติไทย และทุนของห้างหุน้ ส่วนจํากัดนัน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต้องเป็ นของผูเ้ ป็ น
หุน้ ส่วนซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย
(๓) ในกรณีทเ่ี ป็ นบริษทั จํากัด กรรมการบริษทั จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต้องมี
สัญชาติไทย และทุนของบริษทั จํากัดนัน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต้องเป็ นของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นบุคคล
ธรรมดาซึ่งมีสญ
ั ชาติไทย หรือต้องเป็ นของห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บริษทั
จํากัด หรือต้องเป็ นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธกี ารงบประมาณ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วย
การนัน้ และบริษทั จํากัดนัน้ ต้องไม่มขี อ้ บังคับอนุญาตให้มกี ารออกหุน้ ชนิดออกให้แก่ผถู้ อื
(๔) ในกรณีทเ่ี ป็ นบริษทั มหาชนจํากัด กรรมการบริษทั จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ต้อ งมีส ญ
ั ชาติไ ทย และทุ น ของบริษัท มหาชนจํากัด นัน้ ไม่น้ อ ยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของจํา นวนหุ้น ที่
จําหน่ายได้ทงั ้ หมดต้องเป็ นหุน้ ของบุคคลธรรมดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย
(๕) ลักษณะอื่นตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดเป็ นห้างหุ้นส่ว นสามัญ
จดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัด ผูถ้ ือหุน้ ในนิติบุคคลดังกล่าว
จะต้องมีลกั ษณะตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี
กรรมการผู้ จ ั ด การ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มี อํ า นาจบริ ห ารจั ด การของนิ ติ บุ ค คล
ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็ นบุคคลธรรมดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาซึ่งมีสญ
ั ชาติไทย หรือนิตบิ ุคคลตามมาตรา ๒๔
กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นหุน้ ส่วนแทนคนต่างด้าวในห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ทีข่ อรับการส่งเสริม
(๒) ถือหุน้ แทนคนต่างด้าวในบริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัดทีข่ อรับการส่งเสริม
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คําว่า“คนต่างด้าว” ให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดา
ซึ่งไม่มสี ญ
ั ชาติไทย นิ ติบุคคลซึ่งไม่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือนิติบุคคลซึ่งไม่มลี กั ษณะตาม
มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๖ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ท่ีประสงค์จะขอรับ การส่งเสริมให้ย่นื คํา ขอ
พร้อมโครงการที่ขอรับการส่งเสริมต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบที่คณะกรรมการ
กําหนด

๙

มาตรา ๒๗ ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการพิจ ารณาให้ก ารส่ ง เสริม แก่ ผู้ป ระกอบการ
โลจิสติกส์รายใดแล้ว คณะกรรมการอาจกําหนดเงือ่ นไขในบัตรส่งเสริม เพือ่ ให้ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมต้อง
ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง หรือหลายเรือ่ ง ดังต่อไปนี้
(๑) สัญชาติ และจํานวนผูถ้ อื หุน้
(๒) การจําหน่ าย โอน ให้เช่าหรือจํานองซึ่งเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ทไ่ี ด้รบั การยกเว้น
หรือลดหย่อนภาษีตามพระราชบัญญัตนิ ้ีจะกระทํามิได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๓) จํานวนคนงาน ช่างฝีมอื และผูช้ าํ นาญการ
(๔) การฝึกและการใช้กาํ ลังคนในการปฏิบตั งิ าน
(๕) การป้องกันและควบคุมมิให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(๖) ระยะเวลาที่จะต้องสังซื
่ ้อเครื่องจักร วัสดุ หรืออุ ปกรณ์ ท่ใี ช้ใ นธุรกิจให้บ ริการ
โลจิสติกส์
(๗) ระยะเวลาทีต่ อ้ งเริม่ ปฏิบตั ติ ามโครงการทีไ่ ด้รบั ส่งเสริม
(๘) การขยายระยะเวลาตาม (๖) และ (๗)
(๙) การรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามโครงการและการดําเนินงาน
(๑๐) กําหนดให้ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ท่ไี ด้รบั การส่งเสริมให้บริการโลจิสติกส์โดยได้รบั
คํารับรองมาตรฐานการให้บริการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๑๑) เรื่องอื่นเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ การให้ การใช้
หรือการควบคุมการใช้สทิ ธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๑๒) เรือ่ งอื่นตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๘ เมื่อคณะกรรมการมีมติให้การส่งเสริมแก่ผขู้ อรับการส่งเสริมรายใดแล้ว
สํานักงานต้องมีหนังสือแจ้งให้ผขู้ อรับการส่งเสริมรายนัน้ ทราบมติของคณะกรรมการภายในสิบห้าวัน
นับแต่วนั มีมติพร้อมด้วยเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการกําหนด
ถ้า ผู้ข อรับ การส่ ง เสริม ยอมรับ การส่ง เสริม ตามวรรคหนึ่ ง ต้อ งมีห นั ง สือ ตอบให้
สํานักงานทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ทีร่ บั หนังสือ กรณีมเี หตุอนั ควร เลขาธิการมีอํานาจขยาย
เวลาออกไปได้ไม่เกินสามครัง้ ครัง้ ละไม่เกินหนึ่งเดือน
บัตรส่งเสริมให้เป็ นไปตามแบบทีเ่ ลขาธิการกําหนด
ให้เลขาธิการเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในบัตรส่งเสริม
ส่วนที่ ๒
สิ ทธิ ประโยชน์ และมาตรการส่งเสริ ม

๑๐

มาตรา ๒๙ ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ให้คณะกรรมการ
มีอาํ นาจกําหนดมาตรการและสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดให้ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมและได้รบั การรับรองมาตรฐานการให้บริการตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยการตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร
(๒) กําหนดให้ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้า สําหรับเครื่องจักร
วัสดุ อุปกรณ์ท่ใี ช้ในการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โดยออกประกาศตามกฎหมายว่าด้วย
พิกดั อัตราศุลกากร
(๓) บรรดาเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ซ่งึ เป็ นของที่สงหรื
ั ่ อนํ าเข้ามาในราชอาณาจักร
และเป็ นของที่พึงได้รบั ยกเว้น อากรขาเข้าตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการมีอํานาจสังกรม
่
ศุลกากรส่งมอบของนัน้ ให้แก่ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม โดยถือเอาการคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย์ใน
ราชอาณาจักรแทนการวางเงินเป็ นประกัน การชําระอากรขาเข้าได้
(๔) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ ์ หรือสิทธิอย่างอื่นจากผู้ได้รบั การส่งเสริมตาม
สัญญาทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเมื่อเสียภาษีเงินได้
มีกําหนดระยะเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ที่ได้รบั การส่งเสริม โดยการตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากร
(๕) เงินปนั ผลจากธุรกิจที่ได้รบั การส่งเสริม ซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตาม (๑) ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริม
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยการตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
(๖) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุ มตั โิ ครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่
ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์
(๗) ดํา เนิ น การเสนอแนะหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งให้ส นับ สนุ น และช่ว ยเหลือ ด้า น
การเงินเพือ่ ปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ให้มปี ระสิทธิภาพและเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๘) กําหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้หน่ วยราชการ และรัฐวิสาหกิจมาใช้บริการโลจิ
สติกส์ทไ่ี ด้รบั การส่งเสริม การอํานวยความสะดวกในการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโลจิสติกส์ทเ่ี ป็ นของรัฐ
และการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมด้านการตลาด
(๙) กํ า หนดมาตรการเพื่อ ส่ ง เสริม การรวมกลุ่ ม ของผู้ ป ระกอบการโลจิส ติ ก ส์
เพือ่ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน หรือเพือ่ ดําเนินธุรกิจร่วมกัน
(๑๐) กําหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ก บั
ผูใ้ ช้บริการ

๑๑

(๑๑) กําหนดมาตรการส่งเสริม หรือสิทธิประโยชน์อ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศ
กําหนด
กรณีท่ผี ู้ขอรับการส่งเสริมได้รบั การส่งเสริมตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนแล้ว ให้เป็ น
อํานาจของคณะกรรมการทีจ่ ะพิจารณาให้สทิ ธิประโยชน์ตามกฎหมายนี้เพิม่ เติมหรือไม่กไ็ ด้
พระราชกฤษฎีกาตาม (๑) (๔) (๕) และประกาศตาม (๒) จะกําหนดหลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วกับการให้สทิ ธิประโยชน์ดงั กล่าวไว้ดว้ ยก็ได้
มาตรา ๓๐ เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และส่ ง เสริ ม ให้ มี
การให้บริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จ ให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขให้
ผู้ไ ด้ร ับ การส่ ง เสริม ที่ไ ด้ร ับ การรับ รองมาตรฐานการให้บ ริก ารโลจิสติกส์ตามพระราชบัญญัติน้ี
ซึง่ ให้บริการโลจิสติกส์ตงั ้ แต่สองประเภทธุรกิจในสัญญาฉบับเดียวได้รบั สิทธิประโยชน์พเิ ศษเพิม่ เติม
นอกจากสิทธิประโยชน์ตามมาตราอื่น อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์ทไ่ี ด้รบั การส่งเสริมไม่เกินร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ มีกําหนดเวลาไม่เกินห้าปี
โดยนั บ แต่ ว ั น ที่ ไ ด้ ร ั บ การส่ ง เสริ ม เฉพาะผู้ ไ ด้ ร ั บ การส่ ง เสริ ม ที่ ย ั ง ไม่ ไ ด้ ร ั บ การยกเว้ น
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
(๒) การอนุ ญาตให้หกั ค่าเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของ
จํานวนเงินทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้เสียไปเป็ นค่าใช้จา่ ยในการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม เพื่อ
ประโยชน์ในการคํานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ทัง้ นี้ตามเงือ่ นไข วิธกี าร และระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ
กําหนด
(๓) การอนุ ญาตให้หกั เงินทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมใช้ในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อํานวย
ความสะดวกในการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม ตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณา
กําหนดจากกําไรสุทธิ รวมทัง้ สิ้นไม่เกินร้อยละยี่สบิ ห้าของเงินที่ลงทุนแล้วในการนัน้ โดยผู้ได้รบั
การส่งเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่ง หรือหลายปี กไ็ ด้ ภายในสิบปี นับแต่วนั ที่ได้รบั
การส่งเสริม ทัง้ นี้นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
สิทธิประโยชน์พเิ ศษตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจกํ าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขให้ผู้ไ ด้ร ับ
การส่งเสริมและได้รบั การรับรองมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ซึง่ ประกอบ
กิจการที่ได้รบั การส่งเสริมในเขตส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือ
เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รบั สิทธิประโยชน์พเิ ศษ
โดยให้นํามาตรา ๓๐ มาบังคับใช้โดยอนุ โลม

๑๒

ส่วนที่ ๓
การเพิ กถอนสิ ทธิ ประโยชน์
มาตรา ๓๒ ในกรณี ท่ีป รากฏว่ า ผู้ท่ีไ ด้ร บั การส่ง เสริม ไม่ป ฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขการได้รบั การส่งเสริม ให้คณะกรรมการมีอํานาจสังเพิ
่ กถอนสิทธิประโยชน์ ท่ไี ด้
ให้แก่ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยกําหนดระยะเวลาไว้ดว้ ยหรือไม่กไ็ ด้
กรณีท่คี ณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการที่ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขนัน้ มิได้กระทําโดยจงใจ จะสังให้
่ สาํ นักงานเตือนเป็ นหนังสือให้ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมแก้ไข
หรือปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กําหนดก่อนก็ได้ แต่ เมื่อพ้นกําหนดเวลานัน้ แล้ว
ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมยังมิได้แก้ไขหรือปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องโดยไม่มเี หตุอนั สมควร ให้นําความในวรรคหนึ่ง
มาใช้บงั คับ
มาตรา ๓๓ ในกรณีท่คี ณะกรรมการสังเพิ
่ กถอนสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับภาษีอากร
สําหรับของทีน่ ํ าเข้าทัง้ หมด ให้ถอื ว่าผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมไม่เคยได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร
มาแต่ ต้น และให้ผู้ได้รบั การส่งเสริมเสียภาษีอากร โดยถือสภาพของราคาและอัตราภาษีอากรที่
เป็ นอยูใ่ นวันนําเข้าเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณภาษีอากร สําหรับกรณีทไ่ี ด้รบั ลดหย่อนภาษีอากรให้เสีย
ภาษีอากรเพิ่มจากที่ไ ด้เ สีย ไว้แ ล้ว ให้ค รบถ้ว นตามจํา นวนเงิน ภาษีอากรที่จะพึง ต้องเสียทัง้ หมด
เมือ่ ได้คาํ นวณตามเกณฑ์เช่นว่านัน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการสังเพิ
่ กถอนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากร สําหรับของที่
นําเข้าบางส่วน ให้ถอื ว่าผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรมาตัง้ แต่เพียงเท่าที่
ตนยังคงได้รบั สิทธิประโยชน์ อยู่ และให้เสียภาษีอากรตามส่วนที่ได้เพิกถอนจนครบถ้วน โดยถือ
สภาพของราคาและอัตราภาษีอากรทีเ่ ป็ นอยูใ่ นวันนําเข้าเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณภาษีอากร
ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมต้องแจ้งขอชําระภาษีอากร หรือภาษีอากรเพิม่ ต่อกรมศุลกากร
หรือด่านศุลกากรที่ได้นําของนัน้ เข้ามาหรือส่งของนัน้ ออกไปภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ทราบคําสัง่
เพิก ถอนสิท ธิป ระโยชน์ เ กี่ย วกับ ภาษีอ ากร และต้อ งชํา ระ ณ ที่ทํา การศุ ล กากรซึ่ง กรมศุ ล กากร
กําหนดให้เสร็จสิน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจํานวนเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิม่ อัน
จะพึง ต้ อ งชํ า ระ ถ้ า ผู้ไ ด้ร ับ การส่ ง เสริม ได้แ จ้ ง หรือ ชํ า ระภาษี อ ากรหรือ ภาษี อ ากรเพิ่ม ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้เสียเงินเพิม่ ในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของค่าภาษีอากรทีต่ อ้ งชําระโดยไม่
คิดทบต้น นับแต่วนั ที่พน้ กําหนดเวลาแจ้งหรือชําระ แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่นําเงินภาษีอากรหรือ
ภาษีอากรเพิม่ และเงินเพิม่ มาชําระซึ่งต้องไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ทีพ่ น้ กําหนดเวลาแจ้งหรือชําระ
ดังกล่าว ถ้ามิได้มกี ารปฏิบตั เิ ช่นว่านัน้ ให้ถอื ว่าของนัน้ ได้นําเข้ามาหรือส่งออกไปโดยหลีกเลีย่ งการ
เสียภาษีอากรและให้นํากฎหมายว่าด้วยศุลกากรมาใช้บงั คับ ทัง้ นี้ ในการคํานวณเงินเพิม่ ดังกล่าว
ถ้ามีเศษของเดือนให้นบั เป็ นหนึ่งเดือน
ในกรณีท่ผี ู้ได้รบั การส่งเสริมไม่ปฏิบตั ิตามคําเตือนของสํานักงานตามมาตรา ๓๒
วรรคสอง คณะกรรมการจะให้ผู้ไ ด้ร บั การส่ง เสริม เสีย เงิน เพิ่ม ภาษีอ ากรให้แ ก่ ร ฐั โดยชํา ระแก่

๑๓

กรมศุลกากรพร้อมกับเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิม่ ทีต่ อ้ งนําไปชําระตามวรรคสามในอัตราร้อยละ
หนึ่งต่อเดือนของเงินภาษีอากรหรือเงินภาษีอากรเพิม่ อันจะพึงต้องชําระ นับแต่วนั ทีพ่ น้ กําหนดเวลา
ตามมาตรา ๓๒ วรรคสองอีกด้วยก็ได้ แต่เงินเพิม่ ภาษีอากรตามมาตรานี้มใิ ห้เกิดจํานวนเงินภาษี
อากรหรือภาษีอากรเพิม่ อันจะพึงต้องชําระ และเพื่อให้ได้รบั ชําระเงินเพิม่ นี้ให้ถือว่าเงินเพิม่ เป็ น
เสมือนเงินอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดี การนับอายุความตามมาตรานี้ ให้เริม่ นับเมื่อพ้นหนึ่ง
เดือนนับแต่วนั ทีท่ ราบคําสัง่
มาตรา ๓๔ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการสังเพิ
่ กถอนสิทธิและประโยชน์เกีย่ วกับภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ให้ถือว่าผู้ได้รบั การส่งเสริมหมดสิทธิได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทถ่ี ูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์นนั ้ และให้นําประมวลรัษฎากรมาใช้บงั คับ
คณะกรรมการอาจสังเพิ
่ กถอนสิทธิประโยชน์เกีย่ วกับภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยให้มี
ผลย้ อ นหลั ง ไปถึ ง ระยะเวลาบัญ ชี ท่ี ผู้ ไ ด้ ร ับ การส่ ง เสริ ม ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามเงื่อ นไขที่
คณะกรรมการกําหนดก็ได้ ในกรณีน้ีผไู้ ด้รบั การส่งเสริมต้องแจ้งขอชําระภาษีอากรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นหรือ
ลดหย่อนต่อกรมสรรพากร สํานักงานภาษีสรรพากรพืน้ ที่ หรือสํานักงานสรรพากรจังหวัดที่ผไู้ ด้รบั
การส่งเสริมมีสาํ นักงานแห่งใหญ่ตงั ้ อยู่และชําระ ณ สถานทีด่ งั กล่าว ให้เสร็จสิน้ ภายในหนึ่งเดือนนับ
แต่วนั ทราบคําสังเพิ
่ กถอนสิทธิประโยชน์ นัน้ โดยถืออัตราภาษีท่เี ป็ นอยู่ของรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
ได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนเป็ นเกณฑ์คาํ นวณ ถ้าผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมมิได้แจ้งและ ชําระภาษีอากรหรือ
ภาษีอ ากรเพิ่ม ภายในกํ า หนดเวลาดัง กล่ า ว ให้เ สีย เงิน เพิ่ม ตามประมวลรัษ ฎากรนั บ แต่ ว ัน พ้น
กําหนดเวลาแจ้งและชําระจนถึงวันทีน่ ํ าเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิม่ และเงินเพิม่ มาชําระ ถ้ามิได้
มีการปฏิบตั เิ ช่นว่านัน้ ให้นําประมวลรัษฎากรมาใช้บงั คับ
คํา สังเพิ
่ ก ถอนสิท ธิป ระโยชน์ เ กี่ย วกับ ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลตามวรรคสองมิใ ห้มี
ผลกระทบต่ อ เงิน ป นั ผลจากกิ จ การที่ ไ ด้ ร ับ การส่ ง เสริม การลงทุ น ที่ ไ ด้ จ่ า ยไปแล้ ว ก่ อ นวัน ที่
คณะกรรมการมีคาํ สังเพิ
่ กถอน
มาตรา ๓๕ ในกรณีท่ผี ูไ้ ด้รบั การส่งเสริมเลิกกิจการ หรือโอนกิจการให้แก่ผูอ้ ่นื ให้
บัตรส่งเสริมนัน้ ใช้ได้ต่อไปอีกไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั เลิก รวม หรือโอนกิจการ
ในกรณีท่ผี ู้รบั โอนกิจการประสงค์จะขอรับช่วงดําเนินการทีได้รบั การส่งเสริมตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนดไว้ในบัตรส่งเสริมต่อไป ให้ย่นื คําขอรับการส่งเสริมภายในเวลาทีก่ ําหนดไว้ในวรรค
หนึ่ ง ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้การส่งเสริม ให้ออกบัตรส่งเสริมโดยให้ได้รบั สิท ธิ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัตนิ ้ีเพียงเท่าทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมเดิมยังเหลืออยู่ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่า
ไม่สมควรให้การส่งเสริม ให้สงเพิ
ั ่ กถอนสิทธิประโยชน์ทงั ้ หมด

๑๔

หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๖ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ยอมให้
ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๑๔ (๒) โดยไม่มเี หตุหรือข้อแก้ตวั อันสมควร
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา ๓๗ ผูใ้ ดฝา่ ฝื นมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา ๓๘ ในกรณี ท่ีผู้ก ระทํ า ความผิด ซึ่ง ต้ อ งรับ โทษตามพระราชบัญ ญัติน้ี
เป็ นนิตบิ ุคคลให้กรรมการผูจ้ ดั การ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หรือผูแ้ ทนของนิตบิ ุคคลต้องรับโทษ
ตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ สําหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทํานัน้ ได้กระทําโดยตน
มิได้รเู้ ห็นหรือยินยอม ในการกระทําความผิดของนิตบิ ุคคลนัน้
มาตรา ๓๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ีทม่ี โี ทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ ให้คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได้ ในการใช้อํานาจ
ดังกล่าว คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการ คณะอนุ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นผูก้ ระทํา
การแทนได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๐ บรรดาประกาศ ระเบียบ คําสัง่ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ ซึง่ ออกตามความ
ในมาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ
หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้คณะกรรมการรายงานเหตุผลทีไ่ ม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ
มาตรา ๔๑ บรรดาประกาศ ระเบียบ คําสัง่ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ซง่ึ ออกตามความใน
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการมาตรฐานให้บริการโลจิสติกส์ดาํ เนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
ได้รบั แต่งตัง้

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ

--------------------------------------นายกรัฐมนตรี

๑๕

อัตราค่าธรรมเนี ยม
-----------------(๑) ค่าธรรมเนียมคําขอการรับรองมาตรฐานให้บริการโลจิสติกส์และคําขออื่น ๆ ให้เรียกเก็บในอัตรา
ดังต่อไปนี้
(ก) คําขอคํารับรองมาตรฐาน
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
การให้บริการโลจิสติกส์
(ข) คําขอให้ออกใบแทน
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
คํารับรองมาตรฐาน
การให้บริการโลจิสติกส์
(ค) คําขอต่ออายุการรับรอง
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
มาตรฐานการให้บริการ
โลจิสติกส์
๒) การรับรองมาตรฐานให้บริการโลจิสติกส์ให้เรียกเก็บ
ในอัตรา ดังต่อไปนี้
(ก) การรับรองมาตรฐาน
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
การให้บริการโลจิสติกส์
(ข) ใบแทนการรับรอง
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
มาตรฐานการใช้บริการ
โลจิสติกส์
(ค) การต่ออายุการรับรอง
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
มาตรฐานการให้บริการ
โลจิสติกส์

