
การส่งเสริมการลงทุน 

ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
16  ธนัวาคม 2558



นโยบายส่งเสริมการลงทนุภายใต้ยทุธศาสตรใ์หม่
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การแบ่งเขต

เขต 2

เขต 3

เขต 1

ยกเลกิ สิน้ปี 57 !!!



หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิประโยชน์

ภายใต้ยทุธศาสตรใ์หม่

(มีผลใช้บงัคบักบัค าขอรบัการส่งเสริมท่ีย่ืนตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2558 เป็นต้นมา)
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หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์
ตามประเภทกิจการ 

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม

+

ก าหนดสิทธิประโยชน์ตามล าดบั
ความส าคญัของประเภทกิจการ

A1

A2

A3

A4

B1

B2

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันา
ความสามารถในการแข่งขนั เชน่ R&D, 
การฝึกอบรมเทคโนโลยขี ัน้สงู, การพฒันา 
Local Supplier, การออกแบบ

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเชิงพืน้ท่ี
• เขตจงัหวดัทีม่รีายไดต้่อหวัต ่า
• เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
• เขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้
• นิคมอุตสาหกรรม

สิทธิประโยชน์ส าหรบั SMEs ทีม่หีุน้ไทย
ไมน้่อยกวา่ 51% ใน 38 กจิการ

5
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A1

A2

A3

A4

B1

B2

A1: อตุสาหกรรมฐานความรู ้เนน้การออกแบบ 
ท า R&D เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้8 ปี ไมจ่ ากดัวงเงนิ,
ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)A2: กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันา

ประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู 
อตุสาหกรรมพืน้ฐานส าคญัทีม่กีารลงทนุ
ในประเทศนอ้ยหรอืยงัไมม่กีารลงทนุ

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้8 ปี, ยกเวน้อากร
เครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax) A3: กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู

และมคีวามส าคญัตอ่การพฒันาประเทศ
โดยมฐีานการผลติอยูบ่า้งแลว้ 

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้5 ปี, ยกเวน้อากร
เครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

B1/B2: อตุสาหกรรมสนบัสนนุทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แตย่งัส าคญัตอ่ Value chain

(กลุม่ B1 ไดร้บัยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax
กลุม่ B2 ไดร้บัยกเวน้อากรวตัถดุบิ Non-tax)

A4: กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยี
ไมเ่ทา่กลุม่ A1-A3 แตช่ว่ย
สรา้งมลูคา่เพิม่แกว่ตัถดุบิ
ในประเทศ และเสรมิสรา้ง
Value Chain

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้3 ปี,
ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร
วตัถดุบิ Non-tax)

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ
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นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
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รฐับาลมีนโยบายพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 รปูแบบ

Border SEZs Cluster-based SEZs

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ส าหรบัธรุกิจท่ีใช้แรงงานมาก ใช้วตัถดิุบจาก
ท้องถ่ิน ธรุกิจด้านโลจิสติกส ์และธรุกิจท่ีจะไป
เช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเอ้ือต่อ
การค้าระหว่างกนัในอนาคต 

8

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรปูแบบคลสัเตอร์
ยกระดบัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพและเป็นฐานการผลิตใน
อตุสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือรองรบักิจการท่ีใช้
เทคโนโลยีขัน้สงู และอตุสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะ
มีการเช่ือมโยงขององคป์ระกอบต่างๆ ในลกัษณะ
คลสัเตอร ์ เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขนัสงูข น้



นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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10

สรปุสิทธิประโยชน์ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

มาตรการด้านภาษีอากร

BOI

กิจการทัว่ไป

กระทรวงการคลงั

ยกเว้นภาษีเงินได้
เพ่ิม 3 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้ จาก 20% 

เหลือ 10 % เป็นเวลา 10 ปี

กิจการท่ีไม่ได้รบัการส่งเสริม

มาตรการอ่ืนๆ

• การจดัหาพืน้ท่ีของรฐัให้ โดยก าหนดอตัราค่าเช่าเป็นพิเศษ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)
• การพฒันาสาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพานเช่ือมต่อชายแดน ไฟฟ้า ประปา  เป็นต้น

กิจการเป้าหมาย
ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี 
+ ลดหย่อน 50% 5 ปี



เกณฑใ์นการคดัเลือกกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

11

จากการประชมุหารือร่วมกนัระหว่าง BOI, สศช. และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และได้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2558

 เป็นกิจการทีใ่ช้แรงงานสงู

 เป็นกิจการทีใ่ช้วตัถดิุบจากผลผลิตการเกษตร 

หรือวตัถดิุบจากประเทศเพือ่นบา้น

 ไม่ใช่อตุสาหกรรมหนัก

 ไม่ใช่กิจการทีมี่แนวโน้มจะก่อมลพิษ



ข้อเสนอกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1

12

กลุ่มอตุสาหกรรม ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา

1. เกษตร ประมงและกิจการท่ีเก่ียวข้อง     

2. เซรามิกส์ 

3. ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนัง   

4. การผลิตเคร่ืองเรือน   

5. อญัมณีและเครื่องประดบั  

6. การผลิตเคร่ืองมือแพทย์  

7. ยานยนต ์เคร่ืองจกัร และช้ินส่วน  

8. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์   

9. การผลิตพลาสติก  

10. การผลิตยา  

11. กิจการโลจิสติกส์     

12. นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม     

13. กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว     



ข้อเสนอกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2
ตามมติท่ีประชมุ กนพ. ครัง้ท่ี 3/2558 เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2558
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กลุ่มอตุสาหกรรม หนองคาย เชียงราย กาญจนบรีุ นครพนม นราธิวาส

1. เกษตร ประมงและกิจการท่ีเก่ียวข้อง     ใช้สิทธิ
ประโยชน์ภายใต้
มาตรการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

2. การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์  

3. ส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง    

4. การผลิตเครื่องเรือน   

5. อญัมณีและเครื่องประดบั   

6. การผลิตเครื่องมือแพทย์   

7. ยานยนต ์เครื่องจกัร และช้ินส่วน  

8. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  

9. การผลิตพลาสติก   

10. การผลิตยา   

11. กิจการโลจิสติกส์    

12. นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม    

13. กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว    
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การผอ่นปรนเง่ือนไขส าหรบั SMEs ไทยในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

การผอ่นปรนเง่ือนไขกรณีผูล้งทนุเป็น SMEs

(1)  ปรบัลดเง่ือนไขเงินลงทุนขัน้ต า่ของแต่ละโครงการจากปกติไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

(ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) เป็นไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท 

(2)  อนุญาตให้น า “เคร่ืองจกัรใช้แล้วในประเทศ” มาใช้ในโครงการได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

(ใช้มูลค่าตามบญัชี)  และต้องลงทุนใหม่ในเคร่ืองจกัรหลกั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

มูลค่าเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในโครงการ

คณุสมบติัของ SMEs

- ต้องมีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

- เม่ือรวมกิจการทัง้หมด ทัง้ท่ีได้รบัการส่งเสริมและไม่ได้รบัการส่งเสริมแล้ว ต้องมี

สินทรพัยถ์าวรสทุธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

[ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุท่ี 8/2558 มีผลตัง้แต่ 10 ก.ค. 2558 ]



สิทธิประโยชน์ของกรมสรรพากรในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
(ลงราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 9 ก.ย. 2558)
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สิทธิประโยชน์ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลจากร้อยละ 20  เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 
10 ปี

• ส าหรบักิจการท่ีจดัตัง้ใหม่ หรือการขยายอาคารถาวรท่ีใช้ในการ
ประกอบกิจการ 

• ส าหรบัรายได้ท่ีเกิดข น้จากการผลิตสินค้าในเขตฯ หรือรายได้ท่ี
เกิดจากการให้บริการและมีการใช้บริการนัน้ในเขตฯ 

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

เง่ือนไข 1. ได้จดแจ้งการขอใช้สิทธิภายในปี 2560
2. ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลของ BOI ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน

3. ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรบั SMEs
4. ต้องจดัท าบญัชีแยกรายการส าหรบักิจการท่ีได้รบั / ไม่ได้รบัสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษออกจากกนั



การก าหนดกจิการเป้าหมายเพิม่เตมิส าหรับ
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
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การเพิม่เติมกจิการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ประเภทกจิการ สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้
กลุ่มกจิการที่ BOI 
ให้การส่งเสริม
อยู่ในปัจจุบัน 

1. กิจการอบพืชและไซโล
2. กิจการผลิตผลิตภณัฑจ์าก

ผลพลอยไดห้รือเศษวสัดุ
ทางการเกษตร

3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
ส าหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (Fabrication 
Industry)

4. กิจการผลิตส่ิงพิมพท์ัว่ไป

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี
และลดหย่อนร้อยละ 50 ในปีที่
9-13

17

ตามมต ิกนพ. เม่ือวนัที่ 8 ต.ค. 58 เห็นชอบให้เพิม่เตมิอกี 10 ประเภทกจิการ
เป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้



การเพิม่เติมกจิการทีย่กเลกิการส่งเสริมแล้วให้ลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ประเภทกจิการ สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้
กลุ่มกจิการที่ BOI 
ยกเลกิการส่งเสริม
ไปแล้ว  
(ก าหนดเง่ือนไขให้
ย่ืนขอรับการส่งเสริม
ภายในเดือนมถุินายน 
2559)

1. กิจการผลิตอาหารสัตวห์รือ
ส่วนผสมอาหารสัตว์

2. กิจการผลิตวสัดุก่อสร้าง และกิจการ
ผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรง
ส าหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเวน้
การผลิตกระเบ้ืองมุงหลงัคา
เซรามิกส์และการผลิตกระเบ้ือง
ปูพื้นหรือผนงั)

3. กิจการผลิตส่ิงปรุงแต่งส าหรับ
ประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม 
ยาสีฟัน (ยกเวน้เคร่ืองส าอาง)

/4. กิจการผลิต.....

ยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี
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การเพิม่เติมกจิการทีย่กเลกิการส่งเสริมแล้วให้ลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ประเภทกจิการ สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้
กลุ่มกจิการที่ BOI 
ยกเลกิการส่งเสริม
ไปแล้ว  
(ก าหนดเง่ือนไขให้
ย่ืนขอรับการส่งเสริม
ภายในเดือนมถุินายน 
2559)

(ต่อ)
4. กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก

ส าหรับสินคา้อุปโภค เช่น 
บรรจุภณัฑพ์ลาสติก

5. กิจการผลิตส่ิงของจากเยือ่หรือ
กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ

6. กิจการพฒันาอาคารส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและ/หรือคลงัสินคา้

ยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี

19



นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษคลสัเตอร์
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วตัถปุระสงคข์องการพฒันาคลสัเตอร์
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1. เพื่อสร้างความเข้มแขง็ของ Value Chain และน าไปสู่การสรา้งฐาน
อตุสาหกรรมแห่งอนาคต

2. เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพด้านการลงทนุของประเทศไทย  เพ่ือด งดดู          
การลงทนุท่ีมีคณุค่าทัง้จากนักลงทนุรายเดิมและรายใหม่

3. เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ภมิูภาคและท้องถ่ิน ตลอดจนสร้าง
โอกาสทางธรุกิจให้กบั SMEs
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คณุสมบติัส าคญัของคลสัเตอร์

มีการกระจกุตวัในพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสมเชิงยทุธศาสตรใ์น

การพฒันาอตุสาหกรรมเฉพาะอย่าง

มีการเช่ือมโยงขององคป์ระกอบต่างๆ เพ่ือสรา้งความเข้มแขง็ให้กบั  
Value Chain และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม
(ผูผ้ลิตต้นน ้า-กลางน ้า-ปลายน ้า อตุสาหกรรมสนับสนุน สถาบนัการศ กษา สถาบนัวิจยั 
สถาบนัเฉพาะทาง หน่วยงานรฐั องคก์รเอกชน และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง)

มีการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจท้องถ่ิน  เช่น จ้างงานหรือใช้

วตัถดิุบในท้องถ่ิน  เช่ือมโยงกบั SMEs ในท้องถ่ิน เป็นต้น

1

2

3



Super Cluster
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Super Cluster
คลสัเตอรส์ าหรบักิจการท่ีใช้

เทคโนโลยีขัน้สงู และ
อตุสาหกรรมแห่งอนาคต 

ตวัอย่างเช่น

 ยานยนตแ์ละช้ินส่วน
 เครื่องใช้ไฟฟ้า

อิเลก็ทรอนิกส ์และ
อปุกรณ์โทรคมนาคม

 ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 ดิจิทลั
 Food Innopolis
 Medical Hub

9 จงัหวดั

• พระนครศรีอยธุยา

• ปทุมธานี

• ชลบุรี

• ระยอง

• ฉะเชิงเทรา

• ปราจีนบรีุ

• นครราชสีมา

• เชียงใหม่

• ภเูกต็
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คลสัเตอรเ์ป้าหมายอ่ืนๆ

• ภาคเหนือ (แปรรปูผกัผลไม้ ผลิตภณัฑส์มุนไพร)

• ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ปศสุตัว ์มนัส าปะหลงั อ้อย 
ข้าวโพด)

• ภาคกลางตอนล่าง (อ้อย สบัปะรด ยาง)

• ภาคตะวนัออก (แปรรปูผลไม้ ยาง)

• ภาคใต้ (ปาลม์ อาหารทะเลแปรรปู ยาง)

คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ ตวัอย่างเช่น

เกษตรแปรรปู

ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม

• ฝัง่ตะวนัตก เช่ือมโยงกบัแหล่งผลิตในเมียนมาร ์

• ฝัง่ตะวนัออก เช่ือมโยงกบัแหล่งผลิตในกมัพชูา

• กรงุเทพฯ เป็นศนูยก์ลางด้าน Design, Sourcing, Trading
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กิจการเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลสัเตอร์

โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาคลสัเตอร์

กิจการฐานความรู้

เช่น R&D, Biotech, Engineering Design, 
สถานฝ กฝนวิชาชีพ, บริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร,์ บริการสอบเทียบมาตรฐาน

กิจการโลจิสติกส์

เช่น สนามบินพาณิชย,์ ขนส่งทางราง,         
ขนถ่ายสินค้าส าหรบัเรือบรรทุกสินค้า, ICD,
ศนูยก์ระจายสินค้าระหว่างประเทศ

เช่น  Electronic Design, 
Digital-based Services
การปรบัปเส้นรงุพนัธุพ์ืชและสตัว์
การผลิตใยพิเศษ

เช่น ช้ินส่วนส าคญัท่ีมี

กระบวนการผลิตซบัซ้อน

ยงัไม่มีผูผ้ลิตหรือมีน้อยราย

เช่น การผลิตสารสกดั 

อาหารทางการแพทย,์ 
อปุกรณ์โทรคมนาคม

ต้นน ้าท่ีส าคญัของแต่ละคลสัเตอร์ อตุสาหกรรมสนับสนุน ผลิตภณัฑท่ี์ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู



สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์
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สิทธิประโยชน์ Super Cluster คลสัเตอรอ่ื์นๆ

Tax BOI
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 8 ปี และลดหย่อน 50% 

เพ่ิมเติมอีก 5 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 3 – 8 ปี และ
ลดหย่อน 50% เพ่ิมเติม
อีก 5 ปี

• ยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจกัร

กระทรวงการคลงั (อยู่ระหว่างการพิจารณา)
• ส าหรบักิจการเพ่ืออนาคตท่ีมีความส าคญัสงู              

จะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 10-15 ปี
• ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ส าหรบั

ผูเ้ช่ียวชาญชัน้น าระดบันานาชาติท่ีท างานในพืน้ท่ี 
ท่ีก าหนด ทัง้คนไทยและต่างชาติ

Non-Tax • อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือประกอบ
กิจการท่ีได้รบัการส่งเสริม

• จะพิจารณาให้ถ่ินท่ีอยู่ถาวร (Permanent Residence) 
ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญชัน้น าระดบันานาชาติ

เหมือนกนั
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สิทธิประโยชน์ส าหรบักิจการสนับสนุนการพฒันาคลสัเตอร์

กิจการฐานความรู้ สิทธิประโยชน์

• กิจการวิจยัและพฒันา
• กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
• กิจการออกแบบทางวิศวกรรม 
• กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
• กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
• กิจการสถานฝ กฝนวิชาชีพ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน) และ

ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพ่ิมเติมอีก 5 ปี

กิจการโลจิสติกส์ สิทธิประโยชน์

• กิจการสนามบินพาณิชย์
• กิจการขนส่งทางราง
• กิจการขนถ่ายสินค้าส าหรบัเรือบรรทกุสินค้า 
• กิจการ Inland Container Depot (ICD)
• กิจการ International Distribution Center (IDC)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
5 – 8 ปี และ

ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพ่ิมเติมอีก 5 ปี



เง่ือนไขบงัคบัส าหรบัการขอรบัสิทธิประโยชน์คลสัเตอร์
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 ต้องมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศ กษา / สถาบนัวิจยั / Center of Excellence 

ท่ีอยู่ในคลสัเตอร ์ เพ่ือพฒันาบคุลากรและยกระดบัเทคโนโลยี เช่น

• ความร่วมมือในโครงการ Talent Mobility / Work-integrated Learning / 

สหกิจศ กษา / ทวิภาคี

• ความร่วมมือเพ่ือพฒันาบคุลากรหรือเทคโนโลยี ตามท่ีได้รบัความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

 ต้องย่ืนขอรบัการส่งเสริมภายในปี 2559 และต้องมีรายได้ครัง้แรกภายในปี 

2560 เพ่ือเร่งรดัให้เกิดการลงทนุโดยเรว็ แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น เช่น                

เป็นโครงการลงทนุขนาดใหญ่ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

พิจารณาผอ่นปรนตามความเหมาะสมได้
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คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมเกษตรแปรรปู

ภาคกลางตอนล่าง (กาญจนบรีุ 
ราชบรีุ เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ)์
• อ้อย สบัปะรด ยาง 

ภาคตะวนัออก (ระยอง จนัทบรีุ ตราด)
• แปรรปูผลไม้  ยาง

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น
นครราชสีมา ชยัภมิู บรีุรมัย)์
• ปศสุตัว ์มนัส าปะหลงั อ้อย ข้าวโพด

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง 
ล าพนู)
• แปรรปูผกัผลไม้ สมนุไพร

ภาคใต้ (ชมุพร สรุาษฎรธ์านี กระบ่ี
สงขลา)
• ปาลม์ อาหารทะเลแปรรปู ยาง ท่ีตัง้ Rubber City

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร์

การปรบัปรงุพนัธุพ์ืชและสตัว์

สารสกดั/ผลิตภณัฑจ์ากสารสกดั

สารออกฤทธ์ิ (Active Ingredient)

อาหารทางการแพทย ์(Medical 
Food) หรือ Food Supplement

การคดัคณุภาพ บรรจ ุเกบ็รกัษา
พืชผกัผลไม้ หรือดอกไม้ ท่ีใช้
เทคโนโลยีขัน้สงู

ศนูยก์ลางการค้าสินค้าเกษตร

ผลิตภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ 

นิคม/เขตอตุสาหกรรมยาง



การย่ืนขอรบัการส่งเสริม
(ภายในปี 2559)

การตรวจสอบในขัน้เปิดด าเนินการ

การตรวจสอบการมีรายได้
(ส้ินปี 2560)

- ค าขอรบัการส่งเสริม
- แผนความร่วมมือกบัสถาบนัการศ กษา / สถาบนัวิจยั

- Invoice ใบแรกจากการผลิตหรือบริการ
- MOU หรือสญัญาความร่วมมือกบัสถาบนั
การศ กษา / สถาบนัวิจยั

- หลกัฐานแสดงผลการด าเนินการตาม MOU หรือ
สญัญา เช่น หนังสือรบัรองการด าเนินงาน, 
รายงานผลการปฏิบติังานของนักวิจยั เป็นต้น

นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรปูแบบคลสัเตอร์

ขัน้ตอน เอกสารท่ีต้องใช้

21

วิธีการขอรบัการส่งเสริม



นโยบายปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต

31
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คณุสมบติั

เง่ือนไข

• กจิการทีด่ าเนินการอยูแ่ลว้ ไมว่า่จะไดร้บัสง่เสรมิหรอืไมก่ต็าม แต่หากไม่ไดร้บัการสง่เสรมิ 
จะตอ้งมปีระเภทกจิการรองรบัตามประกาศปัจจบุนั

• หากเป็นโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิอยูเ่ดมิ จะตอ้งสิน้สดุระยะเวลาการยกเวน้ภาษเีงนิไดไ้ป
แลว้ 

1) เงินลงทนุไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หากเป็น SMEs ต้องมีเงินลงทนุไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท 
และมีคณุสมบติัตามประกาศ SMEs

2) จะต้องยื่นค าขอภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 ปี 
นับจากวนัท่ีออกบตัรส่งเสริม

รายละเอียดนโยบายปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต (1/2)
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สิทธิประโยชน์

ขอบข่ายมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต

• ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร
• ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 3 ปี สดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงนิลงทุน
• ระยะเวลาการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ใหน้บัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดภ้ายหลงัไดร้บับตัร

สง่เสรมิ

1) มาตรการส่งเสริมการลงทนุเพ่ือการประหยดัพลงังาน การใช้พลงังานทดแทน หรือ การลด
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2) มาตรการส่งเสริมการลงทนุเพ่ือการปรบัเปล่ียนเคร่ืองจกัรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
3) มาตรการส่งเสริมการลงทนุเพ่ือการวิจยัพฒันาและออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการผลิต 

รายละเอียดนโยบายปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต (2/2)
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รายละเอียดมาตรการประหยัดพลังงาน  การใช้พลังงานทดแทน 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตัวชีวั้ด

ด้านการประหยดัพลงังาน • การใช้พลงังานต้องลดลงตามที่ก าหนด
• มลูคา่ของพลงังานที่ประหยดัได้ ต้องไม่

น้อยกวา่มลูคา่ภาษีท่ีได้รับการยกเว้น
ด้านการน าพลงังานทดแทนมาใช้ใน
กิจการ

• มีการเปลี่ยนมาใช้พลงังานทดแทนตาม
ชนิดท่ีก าหนด เพ่ือทดแทนการใช้พลงังาน
ฟอสซิล

ด้านลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม • ปริมาณการระบายสารมลพิษ หรือ 
ปริมาณการระบายน า้ทิง้ หรือ ปริมาณ
สารมลพิษ ต้องลดลงตามความ
เหมาะสม
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รายละเอียดมาตรการเพื่อการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

ตัวชีวั้ด

การปรับเปลี่ยนเคร่ืองจกัรใน
สายการผลิต เช่น การติดตัง้หุน่ยนต์ 
ชดุปอ้นวตัถดุิบอตัโนมตัิ หรือ การ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ท าให้
คณุภาพผลิตภณัฑ์ดีขึน้

• ต้นทนุทางตรงตอ่หน่วยการผลิต
• อตัราการได้มา (Yield)
• ตวัชีว้ดัผลผลิตภาพแรงงานเชิงมลูคา่เพิ่ม
• ตวัชีว้ดัประสทิธิภาพโดยรวมของ

เคร่ืองจกัร
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รายละเอียดมาตรการเพื่อการวิจยัพัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรม
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ตัวชีวั้ด

จะต้องเสนอแผนการลงทนุด้านวิจยั
พฒันา หรือ ออกแบบทางวิศวกรรม
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

• จะต้องมีการลงทนุหรือมีคา่ใช้จ่ายด้าน
วิจยั พฒันา หรือ ออกแบบทางวิศวกรรม 
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน
3 ปีแรก



นโยบายส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs
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• เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพ และสร้างความเข้มแขง็ให้กบั SMEs ของประเทศให้สามารถก้าว
สู่ระดบัสากล

38

วตัถปุระสงค์

มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ SMEs

จ านวนประเภทกิจการ

• ส านักงานก าหนดประเภทกิจการ โดยมี 38 ประเภทกิจการ ท่ีอยู่ในข่ายให้การส่งเสริม
ในหมวด SMEs รวมทัง้ยืดหยุ่นเงื่อนไขให้เหมาะสมมากข น้
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• หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 8 ประเภท  เชน่  การขยายพนัธุส์ตัวห์รอืเลีย้งสตัว ์
การคดัคุณภาพ บรรจ ุและเกบ็รกัษาพชื ผกั ผลไม ้หรอืดอกไม ้ผลติภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ

• หมวดแร่ เซรามิกส ์และโลหะขัน้มลูฐาน 5 ประเภท  เชน่ แกว้ เซรามกิส ์ ชิน้สว่นเหลก็หล่อ/เหลก็ทุบ 
• หมวดอตุสาหกรรมเบา 7 ประเภท เชน่ สิง่ทอ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งกฬีา เครือ่งดนตร ีเครื่องเรอืน 
อญัมณแีละเครือ่งประดบั

• หมวดผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ขนส่ง 5 ประเภท เชน่ ผลติภณัฑโ์ลหะ เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ ชิน้สว่นยานพาหนะ การต่อเรอืหรอืซ่อมเรอื 

• หมวดอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 5 ประเภท เชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์
ซอฟตแ์วร์

• หมวดเคมีภณัฑ ์พลาสติก และกระดาษ 4 ประเภท ไดแ้ก่ ผลติภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัอุตสาหกรรม  
พลาสตกิรไีซเคลิ ยา และสิง่พมิพ ์

• หมวดบริการและสาธารณูปโภค 4 ประเภท ไดแ้ก่ ศนูยบ์รกิารโลจสิตกิส ์ภาพยนตรไ์ทย การบรกิาร        
แก่ธุรกจิสรา้งภาพยนตร ์ และโรงแรม

38 ประเภทกิจการท่ี SMEs ไทยมีศกัยภาพ

สิทธิประโยชน์ส าหรบั SMEs
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สิทธิประโยชน์

เง่ือนไข

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล เพ่ิมข น้ 2 ปี จากเกณฑป์กติ 
• หากต้องการขอรบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขนั                 

จะผอ่นปรนเกณฑส์ดัส่วน % ค่าใช้จ่ายลงคร ่งหน ่งของเกณฑป์กติ 

1) เงินลงทนุไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน  (ลดจากปกติ 1 ล้านบาท)
2) ต้องถือหุ้นโดยบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน
3) อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุไม่เกิน 3 : 1
4) อนุญาตให้น าเคร่ืองจกัรใช้แล้วในประเทศไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทนุใหม่ใน

เคร่ืองจกัรหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมลูค่าเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในโครงการ  
5) เมื่อรวมกิจการทัง้หมดทัง้ท่ีได้รบัและไม่ได้รบัการส่งเสริมแล้ว มีสินทรพัยถ์าวรสทุธิหรือ

ขนาดลงทนุไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
** ต้องย่ืนค าขอรบัการส่งเสริม ภายในปี 2560 ** 

สิทธิประโยชน์ส าหรบั SMEs
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มาตรการเร่งรดัการลงทนุ



ครม. มมีติเม่ือวนัที ่3 พ.ย. 58 รับทราบข้อเสนอของ สกท. ในการให้สิทธิประโยชน์เพิม่เติมส าหรับ
โครงการทีย่ื่นค าขอตั้งแต่วนัที ่1 ม.ค. 57 ถึงวนัที ่30 ม.ิย. 59 ดงันี้

มาตรการเร่งรัดการลงทุน

42

กรณี เง่ือนไข
ยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคลเพิม่เติม
พื้นท่ีทัว่ไป พื้นท่ี SEZ

1 หากลงทุนจริง (ก่อสร้างอาคารและ/หรือซ้ือเคร่ืองจกัร) นบัแต่วนั
ประกาศใชบ้งัคบัถึงส้ิน มิ.ย. 59 ไม่นอ้ยกวา่ 70% ของเงินลงทุนไม่
รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน 

ยกเวน้เพิ่ม 4 ปี
+ ลดหยอ่น 
50% 5 ปี

ยกเวน้เพิ่ม 4 ปี + 
+ ลดหยอ่น 50%

5 ปี
2 หากลงทุนจริง (ก่อสร้างอาคารและ/หรือซ้ือเคร่ืองจกัร) นบัแต่วนั

ประกาศใชบ้งัคบัถึงส้ิน มิ.ย. 59 ไม่นอ้ยกวา่ 50% ของเงินลงทุนไม่
รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน 

ยกเวน้เพิ่ม 3 ปี
+ ลดหยอ่น 
50% 5 ปี

ยกเวน้เพิ่ม 3 ปี + 
+ ลดหยอ่น 50%

5 ปี
3 หากลงทุนจริง (ก่อสร้างอาคารและ/หรือซ้ือเคร่ืองจกัร) นบัแต่วนัท่ี

ประกาศใชบ้งัคบัถึงส้ิน ธ.ค. 59 ไม่นอ้ยกวา่ 50% ของเงินลงทุนไม่
รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน

ยกเวน้เพิ่ม 2 ปี
+ ลดหยอ่น 
50% 5 ปี

ยกเวน้เพิ่ม 2 ปี + 
+ ลดหยอ่น 50%

5 ปี
4 หากลงทุนจริงไม่ถึง 50% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุน

หมุนเวยีนภายในปี 2559 แต่สามารถเร่ิมผลิตหรือเร่ิมใหบ้ริการ และมี
รายไดภ้ายในปี 2560 ทั้งน้ี ตอ้งไม่มีรายไดก่้อนวนัท่ีประกาศใชบ้งัคบั

ยกเวน้เพิ่มเติม 1 
ปี

ยกเวน้เพิ่ม 2 ปี

เง่ือนไข  - จะต้องเร่ิมผลติและมรีายได้ภายในปี 2560
- ให้เฉพาะกจิการทีอ่ยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคล 2



ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

555 ถนนวิภาวดีรงัสิต  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ 10900

โทรศพัท ์ 0-2553-8111    โทรสาร  0-2553-8222

e-mail :  head@boi.go.th

Website :  www.boi.go.th
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