นโยบายใหม่บีโอไอ ที่ควรรู้
พร้อมการขอรับสิทธิและประโยชน์ เพิ่มเติม

นางอัจฉรา สุนทรครุธ ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวสุวิดา ธัญวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชานาญการ

24 พฤษภาคม 2561

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs
มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบียนใน Mai
SMART VISA
เพิ่มประเภทกิจการใหม่ๆ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนการเกษตรท้องถิ่น
มาตรการช่วยเหลือผลกระทบด้านแรงงาน

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่ SEZ และ EEC
2

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs

3

หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน

จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ น
บริษทั มูลนิธิ หรือสหกรณ์

เงินลงทุนกิจการฐานความรู้:
เงินเดือนบุคลากรเฉพาะด้าน

> 1.5 ล้านบาทต่อปี

เงินลงทุนกิจกำรทัวไป:
่
ค่าเครื่องจักร ค่าก่อสร้าง

เงินลงทุนขัน้ ต ่ำ:
ใหญ่ > 1 ล้านบาท
SMEs > 5 แสนบาท

(ไม่รวมค่าที่ดิน/ทุนหมุนเวียน)

กิจกำรทัวไป:
่ จากัดวงเงิน
ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล
กิจกำรฐำนควำมรู้:
ไม่จากัดวงเงิน

ห้ามใช้เครื่องจักรใช้แล้วใน
ประเทศ ยกเว้น เป็ น SMEs
หรือเป็ นการลงทุนในจังหวัด
ชายแดนใต้

4

8 หมวดกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
หมวด 1-7 ประกอบด้วยกิจการ 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
A1: กิจการฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ทา R&D เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
A2: กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ พัฒนาประเทศ กิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูงเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ แต่ม ี
การลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มกี ารลงทุน
A3: กิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง มีความสาคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ มีการผลิต
อยูบ่ า้ งเล็กน้อย
A4: กิจการทีม่ รี ะดับเทคโนโลยีไม่ถงึ กลุ่ม A3 แต่ชว่ ยสร้างมูลค่าเพิม่ แก่วตั ถุดบิ ในประเทศ และเสริม
Supply Chain
B1-B2: อุตสาหกรรมทีม่ กี ารผลิตอยูม่ ากแล้วในประเทศ แต่ยงั สาคัญต่อ Supply Chain

หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีเป้ าหมายที่ประเทศมีศกั ยภาพ (Biotech, Nanotec, Advanced
Material, Digital)

5

คุณสมบัติของ SMEs
อยู่ในประเภทกิจการที่ส่งเสริม (กลุ่ม A หรือ B1)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น > 51% ของทุนจดทะเบียน
เมื่อรวมกิจการทัง้ หมด ทัง้ ที่ได้รบั /ไม่ได้รบั ส่งเสริม มีสินทรัพย์ถาวร
สุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน < 200 ล้านบาท

เงื่อนไขที่ผอ่ นปรน
• ลดเงินลงทุนขัน้ ตา่ จาก 1 ล้านบาท เหลือ 5 แสนบาท
• อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ใน
เครื่องจักรหลักไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าเครื่องจักรในโครงการ

6

ผูข้ อรับการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล

หมวด
1-7
A1

ยกเว้นอากรนาเข้า
ยกเว้นอากร วัตถุดิบที่ผลิตเพื่อส่งออก
ผูป้ ระกอบการทัวไป
่
SMEs
+ Non-tax
นาเข้าเครื่องจักร
วงเงินยกเว้น 100% วงเงินยกเว้น 200%
(ที่ดิน/Visa/Work Permit)

8 ปี (No Cap)

8 ปี (No Cap)





A2

8 ปี

8 ปี





A3

5 ปี

5 ปี





A4

3 ปี

3 ปี





B1

-

-





B2

-

-



หมวด 8

10 ปี
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Merit ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาหรับ SMEs
ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย

Cap เพิ่มเติม
(% ของเงิ นลงทุน/
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ )

1. R&D ทัง้ ทาเอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือ
ร่วมวิจยั กับองค์กรในต่างประเทศ

300%

2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบันการศึกษา/วิจยั หน่ วยงาน
ภาครัฐด้าน S&T

100%

3. ค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พฒ
ั นา
ในประเทศ

200%

4. การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง

200%
200%

5. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

ให้สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตาม
สัดส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายดังนี้
ยกเว้น CIT
เงินลงทุน/
เพิ่มเติม
ค่าใช้จ่าย
โดยให้มี Cap
ต่อยอดขายรวม
เพิ่มขึ้น
ใน 3 ปี แรก
ตามที่กาหนด
0.5%

1 ปี

1%

2 ปี

1.5%

3 ปี

กลุ่ม A1-A2 ทา Merit เพื่อให้
ยกเว้น CIT เกิน 8 ปี ได้

8

Merit ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสาหรับผูป้ ระกอบการทัวไป
่
ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย

Cap เพิ่มเติม
(% ของเงิ นลงทุน/
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ )

1. R&D ทัง้ ทาเอง ว่าจ้างผูอ้ ื่นในประเทศ หรือ
ร่วมวิจยั กับองค์กรในต่างประเทศ

300%

2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบันการศึกษา/วิจยั หน่ วยงานรัฐ
ด้าน S&T

100%

3. ค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พฒ
ั นา
จากแหล่งในประเทศ

200%

4. การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง

200%
200%

5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีห้นุ ไทยไม่น้อย
กว่า 51% ในการฝึ กอบรมเทคโนโลยีขนั ้ สูง และ
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ทัง้ ทาเอง หรือว่าจ้างผูอ้ ื่นในประเทศ

ให้สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตาม
สัดส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายดังนี้
ยกเว้น CIT
เงินลงทุน/
เพิ่มเติม
ค่าใช้จ่าย
โดยให้มี Cap
ต่อยอดขายรวม
เพิ่มขึ้น
ใน 3 ปี แรก
ตามที่กาหนด
1%
หรือ > 200 ลบ.*

1 ปี

2%
หรือ > 400 ลบ.*

2 ปี

3%
หรือ > 600 ลบ.*

3 ปี

* แล้วแต่มูลค่าใดตา่ กว่า

200%

กลุ่ม A1-A2 ทา Merit เพื่อให้
ยกเว้น CIT เกิน 8 ปี ได้

มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบียนใน Mai

10

มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
สิทธิประโยชน์
เพิ่ม Cap วงเงินของโครงการเป็ น 200% ให้กบั ทุกโครงการของบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้การ
ส่งเสริมก่อนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

เงื่อนไข
โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้ มีเงื่อนไขดังนี้
1) ต้องเป็ นโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมก่อนวันทีต่ ลาด mai ได้สงให้
ั ่ รบั หุน้ สามัญของบริษทั
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai
2) ต้องเป็ นโครงการทีย่ งั มีสทิ ธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเหลืออยู่ ทัง้ ระยะเวลาและวงเงิน
3) ต้องได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดทะเบียนในตลาด mai ก่อนยืน่ ขอรับการส่งเสริมเพือ่ ปรับเพิม่ สิทธิประโยชน์
ตามมาตรการนี้
4) ต้องยืน่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2563
11

SMART VISA
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SMART Visa
เริ่ม 1 ก.พ. 2561
อาหาร
เพื่ออนาคต

ระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์

วีซ่าประเภทพิเศษเพื่อดึงชาวต่างชาติ
ที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูบ้ ริหารระดับสูง
หรือนักลงทุนเข้าทางานหรือลงทุน
ใน อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ซึ่งจะช่วย
พัฒนาประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0”

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผูท้ ี่จะได้รบั Smart Visa

SMART
“T”

TALENT

SMART
“I”

INVESTOR

คุณสมบัติ

สิทธิประโยชน์ ที่ได้รบั

1. ได้รบั การรับรองความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000
บาท/เดือน
3. มีสญ
ั ญาจ้างหรือสัญญาบริการ ซึ่งมี
ระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. กิจการที่ว่าจ้างต้องอยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย

1. ได้รบั วีซ่าโดยมีระยะเวลาครัง้ ละไม่เกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน
ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานสาหรับการทางานในกิจการที่
ได้รบั การรับรองจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่
จากัดจานวนครัง้ (Re-entry permit)
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบั สิทธิในการ
พานักในประเทศไทย และการทางานได้โดยโดยไม่ต้อง
ขอใบอนุญาตทางาน

1. มีการลงทุนโดยตรงในนามบุคคลไม่
น้ อยกว่า 20 ล้านบาท
2. เป็ นการลงทุนในกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีเป็ นฐานในกระบวนการ
ผลิตหรือการให้บริการและเป็ น
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย

1. ได้รบั วีซ่าโดยมีระยะเวลาครัง้ ละไม่เกิน 4 ปี
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานสาหรับการทางานในกิจการที่
ได้รบั การรับรองจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่
จากัดจานวนครัง้ (Re-entry permit)
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบั สิทธิในการ
พานักในประเทศไทยด้วย
6. คู่สมรสทางานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทางาน

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผูท้ ี่จะได้รบั Smart Visa
คุณสมบัติ
SMART
“E”

EXECUTIVE

SMART
“S”

STARTUP

สิทธิประโยชน์ ที่ได้รบั

1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรีขึน้ ไป และมี
ประสบการณ์ ทางานไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. มีเงิ นเดือนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ เดือน
3. มีสญ
ั ญาจ้างงานในไทยโดยมีระยะเวลาเหลืออยู่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ทางานในตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสูง
5. ต้องทางานในกิ จการที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานใน
กระบวนการผลิ ต/บริ การ ในอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย

1. ได้รบั วีซ่าโดยมีระยะเวลาครัง้ ละไม่เกิ น 4 ปี
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานสาหรับการทางานใน
กิ จการที่ได้รบั การรับรองจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิ มทุก 90 วัน)
4. สามารถเดิ นทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จากัดจานวนครัง้ (Re-entry permit)
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบั สิ ทธิ ใน
การพานักในประเทศไทยด้วย
6. คู่สมรสทางานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทางาน

1. มีเงิ นฝากประจาในบัญชีที่เปิ ดในประเทศไทย
หรือต่างประเทศที่มีระยะเวลาเหลืออีกไม่น้อย
กว่า 1 ปี และต้องไม่น้อยกว่า 600,000 บาท
2. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
3. ต้องได้รบั การรับรองการเข้าร่วมโครงการ
บ่มเพาะ (Incubation) หรือโครงการเร่งการ
เติ บโต (Accelerator) หรือโครงการอื่นในลักษณะ
เดียวกัน จากหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
4. จะต้องจัดตัง้ กิ จการในอุตสาหกรรมเป้ าหมายใน
ประเทศไทยภายใน 1 ปี และต้องมีสถานะเป็ นผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุน
จดทะเบียน หรือเป็ นกรรมการของบริ ษทั

1. ได้รบั วีซ่าโดยมีระยะเวลาครัง้ แรก 1 ปี และขยายให้
ครัง้ ละไม่เกิ น 2 ปี เมื่อจัดตัง้ ธุรกิ จตามหลักเกณฑ์ใน
ประเทศไทยแล้ว
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานสาหรับการทางานใน
กิ จการที่ได้รบั การรับรองจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิ มทุก 90 วัน)
4. สามารถเดิ นทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จากัดจานวนครัง้ (Re-entry permit)
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบั สิ ทธิ
ในการพานักในประเทศไทยด้วย
6. คู่สมรสทางานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทางาน

ขัน้ ตอนการยื่นขอ SMART VISA
ยื่นคาขอ *

SMART Visa Unit

ชาวต่ างชาติ

ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน

เพื่อรับรองคุณสมบัติ
* ชาวต่างชาติที่พานักอยู่นอก
กระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
ราชอาณาจักรสามารถยื่นขอ
วีซ่าได้ที่สถานเอกอัครราชทูต
• DEPA • กระทรวงการต่างประเทศ
• BOI
หรือสถานกงสุลใหญ่ เพื่อส่ง
• ตม.
• สวทช. • วช.
ต่อมายังหน่ วย SMART Visa

• NIA

สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุล/ ตม. ณ
ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตทางาน

ยื่นขอวีซ่า

• วว.

• กระทรวงแรงงาน

แจ้งผลการพิจารณาการรับรองคุณสมบัติ

ชาวต่ างชาติ

ตม. กระทรวงการต่ างประเทศ
กระทรวงแรงงาน

กรอบระยะเวลาการทางานรวมทัง้ สิ้น 30 วันทาการ
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Where to contact?

SMART Visa Unit
One-Stop Service Center for Visas
and Work Permits
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
ชัน้ 18 อาคารจัตรุ สั จามจุรีถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2209- 1100 ext. 1109-1110

smartvisa@boi.go.th

เริ่ม 1 ก.พ. 2561

http://www.boi.go.th/newboi/un/smart_visa
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เพิ่มประเภทกิจการใหม่ๆ
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ประเภท 7.28 กิจการบริการทางการแพทย์
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

สิทธิ

7.28.1 กิจการบริการ
สาธารณสุขด้าน
แพทย์แผนไทย

- บุคลากรได้ใบประกาศนี ยบัตรหรือใบประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย
- สถานประกอบการผ่านการประเมิน TTM HA System ในระดับที่
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ร.พ. ชุมชน

A3

7.28.2 กิจการศูนย์
การแพทย์เฉพาะทาง

เฉพาะด้านหัวใจ (โรคหลอดเลือดหัวใจ ผ่าตัดหัวใจ และหัวใจ
ล้มเหลว) ด้านมะเร็ง (เคมีบาบัด และรังสีวิทยา) ด้านไต (ศูนย์ไต
เทียม) และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น มีแผนจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ที่
เหมาะสม ได้รบั อนุญาตจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องกระจาย
การให้บริการและประชาชนเข้าถึง เป็ นต้น

A2

7.28.3 กิจการสถานพยาบาล ต้องตัง้ ใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตา่ หรือจังหวัดชายแดนใต้

A2

7.28.4 กิจการบริการขนส่ง
ผูป้ ่ วย แพทย์ หรือ
อุปกรณ์ การแพทย์

A3

(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา 4 อาเภอ จะนะ นาทวี สะบ้า
ย้อย เทพา) หรือ SEZ
ได้รบั ความเห็นชอบจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ทนั สมัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
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ประเภท 7.19.2 กิจการสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีศกั ยภาพสูง
ประเภทกิจการ
เงื่อนไข
7.19 กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7.19.1 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ (A1) -ประเภทเดิม7.19.2 สถานศึกษา กรณี สถานศึกษาที่มีศกั ยภาพสูง
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มี 1. เป็ นสถานศึกษาเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพสูงทีส่ อนในด้าน S&T
ศักยภาพสูง
2. ตัง้ ในเขตพืน้ ที่ EEC หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นที่ ครม.
กาหนด
3. ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขตามทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบ
กรณี สถาบันอุดมศึกษาที่มีศกั ยภาพสูง
1. เป็ นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูง กรณีเป็ นการลงทุน
จากต่างประเทศ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
2. ตัง้ ในเขตพืน้ ที่ EEC หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ที่ ครม.
กาหนด หรือพืน้ ทีอ่ ่นื ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคกก.
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพ
สูงจากต่างประเทศ (คพอต.)
3. ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขตามทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบ

สิทธิ

A1

ประเภทกิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่
ประเภทกิจการ
1.23 การผลิตหรือให้บริการระบบเกษตร
สมัยใหม่ เช่น ระบบตรวจจับหรือติดตาม
สภาพต่างๆ ระบบควบคุมการใช้ทรัพยากรที่
เกี่ยวข้อง เช่น น้า ปุ๋ย เวชภัณฑ์ และ ระบบ
โรงเรือนอัจฉริยะ เป็ นต้น
เงื่อนไข
ต้องมีการออกแบบระบบและ software ที่ใช้
ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะ system integration โดยมีการเก็บ
ข้อมูล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
สิทธิประโยชน์
5 ปี (ไม่จากัดวงเงิน)

21

Smart Farming Business Service Provider (ผูใ้ ห้บริการเกษตรอัจฉริยะ)
1. ออกแบบระบบเกษตรอัจฉริยะในโรงเรือนหรือพืน้ ที่เกษตรกรรมระบบเปิด
2. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลและซอฟต์แวร์ หรือ Platform สาหรับจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อให้บริการเกษตรอัจฉริยะ โดยการพัฒนาเองหรือว่าจ้างผูอ้ ื่นก็ได้
(เช่น ทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ี Machine Learning โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของฟำร์ม
(Internal Data) + ข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำรเก็บรวบรวมจำกหน่วยงำนภำยนอก (External Data) เช่น
สภำพภูมศิ ำสตร์ของพืน้ ที,่ รำคำของผลผลิต เป็ นต้น โดยใช้ Machine learning แล้วสร้ำงเป็ น
โมเดลในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลขึน้ เป็ นต้น)
3. จัดหาและติดตัง้ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของระบบเกษตรอัจฉริยะ
เช่น ระบบ Sensor, GPS, RFID หรือ ระบบเตือนภัยในโรงเรือนหรือฟำร์มระบบเปิ ด
4. ดาเนินการด้าน System Integration และ/หรือติดตัง้ Embedded Software ให้ระบบ
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์แบบ

รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รบั การยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล ได้แก่ รำยได้จำกกำรให้บริกำร
ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษำระบบเกษตรอัจฉริยะ ค่ำบริกำรสำหรับกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์ขอ้ มูล
รวมถึงกำรให้เช่ำหรือเช่ำซือ้ เครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์สำหรับเกษตรอัจฉริยะ
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ตัวอย่าง Hardware ที่ควรจะมีในกิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่
1. มีระบบควบคุมการให้น้า ปุ๋ย อาหารสัตว์ หรือยา
2. มีระบบเซ็นเซอร์หรือหุ่นยนต์สาหรับติดตามสภาพภายในโรงเรือน เช่น อุณหภูม ิ
แสง ควำมชืน้ เป็ นต้น
3. มีเครื่องจักรที่ช่วยในการเพาะปลูกที่มีการใช้เทคโนโลยี เช่น รถทำกำรเกษตรทีม่ ี
ระบบ GPS เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรตรวจแปลงเพำะปลูก รถทำกำรเกษตรแบบ
ไร้คนขับ โดรนพ่นยำปรำบศัตรูพชื ระบบออโตเมชันในกำรบ
่
ำรุงรักษำแปลงเกษตร หรือ
ช่วยกำจัดวัชพืช และเก็บเกีย่ ว เป็ นต้น
4. มีระบบออโตเมชันในการจั
่
ดการฟาร์มเลีย้ งสัตว์ เช่น ระบบรีดนมโคอัตโนมัติ ระบบ
เก็บไข่อตั โนมัติ ระบบต้อนสัตว์อตั โนมัติ ระบบจับสัตว์อตั โนมัติ ระบบสัญญำณเตือนภัย
แบบ real time ระบบติดตำมและนับจำนวนสัตว์อตั โนมัติ เช่น ระบบ GPS, RFID
5. มีระบบเก็บข้อมูลในการผลิต เช่น ปริมำณ ระยะเวลำ วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ ต้นทุนในกำรผลิต
yield เป็ นต้น
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ตัวอย่าง Software ที่ควรจะมีในกิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ (1/2)
1. Software ทีค่ วบคุมอุปกรณ์หรือเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในงำนเกษตรกรรม (Embedded Software/ IoT
Software/ Software ฝั งตัวในชัน้ Firmware หรือ OS)

2. Software ทีใ่ ช้ในกำร Input ข้อมูล (Interactive Application: Mobile/Web-based Application)
ทัง้ ในขันเตรี
้ ยมกำรผลิต/ระหว่ำงกำรผลิต/หลังกำรผลิต
3. Software ทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลจำก Sensor และ/หรืออุปกรณ์ต่ำงๆเพือ่ นำมำวิเครำะห์และ
ประมวลผล โดยข้อมูลทีน่ ำมำประมวลผลต้องไม่ใช่ขอ้ มูลทีเ่ กิดจำก Input ของเกษตรกรอย่ำงเดียว
แต่ควรมี External Data ด้วย เช่น ข้อมูลทำงภูมศิ ำสตร์ของแต่ละท้องที่ ซึง่ เป็ นข้อมูลทีส่ ำมำรถ
ซือ้ /นำมำจำกหน่วยงำนภำยนอกได้ (AI, Big Data, Cognitive Computing Application)

4. Monitoring System หรือ Dashboard: Interactive Application (Both Mobile + Web-based
Application) ทีท่ ำกำรรำยงำนผลทีไ่ ด้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก Sensor, ข้อมูลทีท่ ำกำร
วิเครำะห์ควำมน่ำจะเป็ นแล้ว เพือ่ เป็ นรำยงำนให้กบั เกษตรกรในกำรตัดสินใจต่อไป
5. Storage (Infrastructure) เช่น Cloud-based/Private Database เป็ นต้น
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ตัวอย่าง Software ที่ควรจะมีในกิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ (2/2)
6. Application อื่นๆ:
- Application ทีใ่ ช้ดคู วำมสดของผลผลิต (ใช้เทคโนโลยี Image Processing ในกำรดูควำมสด
โดยนำรูปภำพทีไ่ ด้ไปเทียบกับรูปภำพอื่นใน Database เพือ่ ทำกำรเปรียบเทียบควำมสด
ของสินค้ำ)
- Application ทีใ่ ช้ดสู ำรอำหำรของผลิตภัณฑ์ (ใช้เทคโนโลยี Image Processing โดยกำร
นำรูปภำพทีไ่ ด้ไปเทียบกับรูปภำพอื่นใน Database เพือ่ ทำกำรเปรียบเทียบควำมสี/หน้ำตำ
ของผลิตภัณฑ์)
- Platform กลำงทีจ่ บั คูร่ ะหว่ำงเกษตรกรและตลำดทีร่ บั ซือ้ สินค้ำ (E-Commerce Platform)
- Platform กลำงทีจ่ บั คูร่ ะหว่ำงเกษตรและ Vendor ทีร่ บั ผลิตเครือ่ งจักร+ร้ำนขำยปุ๋ ย/ยำ
เป็ นต้น (E-Commerce Platform)
- Credit Scoring Platform ทีท่ ำกำรคำนวณรำยได้ทจ่ี ะเกิดขึน้ จำกกำรเพำะปลูก/เลีย้ งสัตว์
ในปี น้ี เพือ่ นำไปคำนวณกำรจ่ำยสินเชือ่ คืนให้กบั ธนำคำร (Fintech)
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ประเภทกิจการศูนย์กลางการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร

ต้องยื่นคาขอ
ภายในเดือน
ธันวาคม 2561
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ประเภทกิจการศูนย์กลางการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร
กรณี ตงั ้ ใน SEZ

กรณี ตงั ้ นอก SEZ

เงื่อนไข

เงื่อนไข

• หุ้นไทย 51%
• มีพื้นที่จดั แสดง/ซื้อขายสินค้า ศูนย์กระจาย
สินค้า > 10,000 ตรม.
• ระบบออนไลน์ และบริการสนับสนุนการค้า
• ศูนย์พฒ
ั นา SMEs (มีค่าใช้จ่าย > 10 ล้านบาท
ใน 3 ปี )
• ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับหน่ วยงานใน
พื้นที่ และพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่

• ทุนจดทะเบียน > 10 ล้านบาท
• หุ้นไทย 51%
• มีพื้นที่จดั แสดง/ซื้อขายสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า > 100,000
ตรม.
• ระบบออนไลน์ และบริการสนับสนุนการค้า
• ศูนย์พฒ
ั นา SMEs (มีค่าใช้จ่าย > 15 ล้านบาท ใน 3 ปี )
• ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับหน่ วยงานในพื้นที่ และ
พัฒนาผู้ประกอบการในพืน้ ที่
• ต้องลงทุนใน SEZ > 1 แห่ง ในธุรกิจที่กาหนด (ศูนย์กลาง
การค้าฯ/ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร/ศูนย์กระจายสินค้า)

สิทธิประโยชน์
• กาหนดให้เป็ นกิจการเป้ าหมายใน SEZ โดยให้
ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 8 ปี (Cap
วงเงิน 100% ) + ลดหย่อน 50% 5 ปี
• ยกเว้นอากรนาเข้าเครื่องจักร
• สิทธิประโยชน์ อื่นตามนโยบาย SEZ

สิทธิประโยชน์
• ได้ยกเว้น CIT 5 ปี (Cap วงเงินตามเงินลงทุนฯใน SEZ และ
ใช้สิทธิได้เมื่อลงทุนใน SEZ แล้ว)
• ยกเว้นอากรนาเข้าเครื่องจักร / สิทธิประโยชน์ อื่นที่มิใช่ภาษี

ต้องยื่นคาขอภายในเดือนธันวาคม 2561

23

SMART CITY / เมืองอัจฉริยะ
องค์ประกอบพืน้ ฐานของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Smart Mobility
• บริหำรจัดกำรระบบขนส่ง
สำธำรณะอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เชือ่ มโยงทำงบก เรือ รำง อำกำศ
• TOD Smart Growth (Transit
Oriented Development)
กำรพัฒนำพืน้ ทีใ่ กล้เคียง

Smart Economy
•
•
•
•

เมืองทีค่ ล่องตัวในการทาธุรกิจ
Startup friendly city
จัดทา City platform
สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ สริม
การสร้างนวัตกรรม/ผูป้ ระกอบการ

Smart People
• ควำมเท่ำเทียมกันในสังคม
ทัง้ ผูพ้ กิ ำรและผูส้ งู อำยุ
• ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ
โดยเฉพำะด้ำน S&T
• Innovation Space /Creative
Zone ของเมือง

Smart Governance
• City big data platform
• Open data platform
• E-government services

Smart Living
• เกิดควำมมันคง/ปลอดภั
่
ย
• สิง่ อำนวยควำมสะดวกทีส่ ง่ เสริม
คุณภำพชีวติ กำรอยูอ่ ำศัย
กำรศึกษำ และสุขภำพ
• Traffic information
• Public WiFi

Smart Energy &
Green Environment
• สิง่ แวดล้อมทีส่ ะอาด ปลอดภัย
• Smart building
• Green energy/ environment
• Sustainable resource
management
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1. ประเภทกิจการพัฒนาพืน้ ที่เมืองอัจฉริยะ

สิทธิและประโยชน์

เงื่อนไข

ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 8 ปี
(จากัดวงเงิน)
ต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีบริการระบบเมือง
ด้านการสื่อสาร
อัจฉริยะพื้นฐานทัง้ 6 ด้าน

ต้องมีระบบจัดเก็บ
และบริหารข้อมูล
(Open Data Platform)

จากรายได้ค่าบริ การโดยใช้ ระบบอัจฉริ ยะ

พื้นที่ EEC +ลดหย่อน 50% 5 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับ
เครื่องจักร
ต้องได้รบั ความเห็นชอบ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น ดาเนินการตามเป้ าหมาย
จากคณะกรรมการหรือ
ของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่ที่กาหนด
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ และต้องเสนอแผนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่

สิทธิและประโยชน์ อื่น ๆ
ตามประกาศ กกท. ที่ 2/2557
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2. ประเภทกิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ

เงื่อนไข

สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 8 ปี
(จากัดวงเงิน)
พื้นที่ EEC +ลดหย่อน 50% 5 ปี

ต้องมีบริการระบบเมือง
ต้องได้รบั ความเห็นชอบ
อัจฉริยะที่เหมาะสมอย่างน้อย จากคณะกรรมการหรือ
1 ด้าน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับ
เครื่องจักร

สิทธิและประโยชน์ อื่น ๆ
ตามประกาศ กกท. ที่ 2/2557
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3. ประเภทกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

เงื่อนไข

สิทธิและประโยชน์

ต้องมีบริการระบบเมืองอัจฉริยะพืน้ ฐานทัง้ 6 ด้าน

ยกเว้นภาษี เงินได้
นิติบคุ คล 8 ปี
(ตามขนาดเงินลงทุน
ไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียน)

SMART MOBILITY

SMART PEOPLE

SMART ECONOMY SMART ENERGY
& GREEN
ENVIRONMENT

SMART LIVING

SMART
GOVERNANCE
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ประเภทกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ
ต้องมีที่จดั เก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
เทคโนโลยีขนั ้ สูง เช่น ระบบจัดเก็บ/เรียกคืนสินค้าอัตโนม้ติ และ

ดาเนินการให้ได้ใน 3 ปี นับจากออกบัตร
ใช้ Data Center หรือ Co-location ในประเทศไทยใน
การบริหารจัดการข้อมูล
จ้างบุคลากรไทย (ป.ตรีขึน้ ไป) ในสาขา S&T
> 20% ของการจ้างงานทัง้ หมดในโครงการ
มีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) หรือจัดการ
ข้อมูล Digital Transactions โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ขัน้
สูง และดาเนินการในประเทศไทย โดยบุคลากรไทยร่วม
ดาเนินการอย่างมีนยั สาคัญ
ฝึ กอบรมเทคโนโลยีดิจิทลั ขัน้ สูง เช่น Big Data
ทา R&D หรือร่วมมือในโครงการ R&D กับ
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจยั ของประเทศไทย

ต้องลงทุน
ไม่น้อยกว่า
1,000
ล้านบาท

สิทธิประโยชน์
• ยกเว้นอากรเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
8 ปี (จากัดตามเงินลงทุน
ไม่รวมค่าทีด่ นิ /ทุน
หมุนเวียน) สาหรับรายได้
จากการให้บริการกระจาย
สินค้าระหว่างประเทศ
• สิทธิอ่นื ๆ เช่น Visa/ Work
Permit ถือครองที่ดิน

ปรับปรุงประเภทกิจการ Software Park เป็ นกิจการนิคมหรือเขตดิจิทลั (Digital Park)

ต้องมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
ต้องมีแผนพัฒนาที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก DE
มีโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจิทลั เช่น
ระบบสือ่ สารแบบความเร็วสูง ระบบ
ไฟฟ้ าสารองจ่ายแบบต่อเนื่อง
มีโครงสร้างพืน้ ฐานด้านนวัตกรรมที่
สนับสนุน R&D เชิงพาณิชย์ เช่น
ห้องปฏิบตั กิ าร R&D, Living Lab
มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
ห้องประชุมสัมมนา

สิทธิประโยชน์
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี
• สิทธิอ่นื ๆ เช่น Visa/ Work
Permit ถือครองที่ดิน
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ประเภทกิจการพัฒนาที่พกั อาศัยสาหรับแรงงานมาตรฐานสากล

เงื่อนไข
• หุ้นไทย > 51%
• ขนาดโครงการ > 80 หน่ วย หรือ พืน้ ที่ใช้สอย >
4,000 ตร.ม. ต่ออาคาร / พืน้ ที่ต่อหน่ วย > 20 ตร.
ม. และสอดคล้องกับมาตรฐาน ILO
• จัดทาทะเบียนผูพ้ กั อาศัยและข้อมูลให้เป็ น
ปัจจุบนั
• มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น กล้องวงจรปิ ด
เจ้าหน้าที่ รปภ. 24 ชม. ห้องปฐมพยาบาล ทีจ่ อดรถ
ห้องประกอบอาหาร พนักงานทาความสะอาดพืน้ ที่
ส่วนกลาง
• กรณีผพู้ กั เป็ นคนต่างด้าว: ต้องเป็ นแรงงานถูกต้อง
ตามกฎหมาย และรายงาน สตม. Online ใน 24
ชัวโมง
่
• ต้องเป็ นการเช่า
• ต้องยืน่ คาขอภายในเดือนธันวาคม 2562

สิทธิประโยชน์
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากัด
ตามเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ /ทุน
หมุนเวียนสาหรับรายได้จากค่าเช่าที่
พักอาศัย โดยมีระยะเวลาดังนี้:
 SEZ และ 20 จังหวัดที่มี
รายได้ต่อหัวตา่ 6 ปี
 พืน้ ที่อื่นๆ 3 ปี
• สิทธิอ่นื ๆ เช่น Visa/ Work Permit
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การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศในกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีสองทาง (Dual Use Technology)
ประเภทกิจการ

สิทธิ

เงื่อนไข

1. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานพาหนะและระบบ
อาวุธเพื่อการป้ องกันประเทศ

1) ต้องเป็ นการผลิตและ/หรือซ่อมตามความ
ต้องการของหน่ วยงานด้านความมันคง
่

A2

2. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานไร้คนขับ
(Unmanned System) เพื่อการป้ องกันประเทศ
และชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม

2) ต้องได้รบั มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานทางการทหารที่กระทรวงกลาโหม
กาหนด

A1

3. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ ได้แก่ 3) กรณี ซ่อม ต้องเป็ นการซ่อมบารุงหนัก หรือ
การซ่อมแซมที่ใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง
เสื้อเกราะกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด แผ่นเกราะ
หรือโล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด

A2

4. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอาวุธ และชิ้นส่วน

เช่นเดียวกับข้างต้น (3 เงื่อนไข) และต้องเป็ นไป
ตาม พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของ
เอกชน พ.ศ. 2550 และต้องมีผ้มู ีสญ
ั ชาติไทยถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

A2

5. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมเครื่องช่วยฝึ กเพื่อการ
ป้ องกันประเทศ และชิ้นส่วน

เช่นเดียวกับข้างต้น (3 เงื่อนไข) และต้องมีการ
ออกแบบระบบหรือพัฒนาซอฟต์แวร์เอง

A1
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนการเกษตรท้องถิ่น
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่น
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อมาตรการพิเศษสาหรับการส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตรใน
ระดับท้องถิ่น เมือ่ วันที่ 6 ก.พ. 2561 สานักงานจึงได้นาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมือ่ วันที่
14 ก.พ. 2561 และได้รบั ความเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการออกประกาศ
ผ่อนปรนเงินลงทุนขัน้ ตา่ ให้ SMEs ไทยเหลือเพียง 5 แสนบาท
1. ลงทุนกิจการ
โดยอนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาร่วมใช้ในโครงการได้
ด้านการเกษตร
จะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ เติมเป็ นสัดส่วนไม่เกิน 2 เท่าของเงินลงทุน
ที่กาหนด
ผูป้ ระกอบการที่สนับสนุนท้องถิ่นในการดาเนินกิจการด้านการเกษตรที่กาหนด
้ ่า 1 ล้าน โดยต้องมีความร่วมมือกับองค์กรท้องถิน่ /สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน)
2. รายใหญ่ (ลงทุนขันต
จะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกิจการเดิม 3 ปี
ช่วยรายเล็ก
เป็ นสัดส่วนไม่เกินเงินลงทุนทีจ่ า่ ยไปเพือ่ สนับสนุนหรือร่วมดาเนินการกับท้องถิน่
** ต้องยื่นขอภายในปี 2561 **
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ประเภทกิจการเป้ าหมายตามมาตรการเกษตรท้องถิ่นมีดงั นี้
1) ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรียเ์ คมีนาโน สารป้ องกันกาจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์ (5 ปี
แบบผ่อนผันเงื่อนไขด้านเอกสารเชิงวิชาการ)
2) ปรับปรุงพันธุพ์ ืชหรือสัตว์ (5 ปี แบบผ่อนผันเงื่อนไขด้านการวิจยั และพัฒนา)
3) คัดคุณภาพ บรรจุและเก็บรักษาพืชผักผลไม้/ดอกไม้ (8 ปี สาหรับการใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง
เช่น ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้ อในผลไม้) (5 ปี สาหรับการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เช่น
การใช้เครื่องคัดแยกสีเมล็ดพืช)
4) ผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดฯ (5 ปี )
5) ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ยางขัน้ ต้น 5 ปี ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 8 ปี )
6) ผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ทางการเกษตร (5 ปี )
7) ผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร/เศษวัสดุ/ขยะ/ของเสียจากผลผลิตทางการเกษตร
(8 ปี ) เชื้อเพลิงชีวมวลอัด (5 ปี )
8) ผลิตหรือถนอมอาหารและเครื่องดื่ม (5 ปี )
9) ห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น (5 ปี )
10) ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร (5 ปี แบบผ่อนผันเงื่อนไขพืน้ ที่เหลือ 10 ไร่)
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มาตรการช่วยเหลือผลกระทบด้านแรงงาน
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มาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงาน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงาน
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 ซึ่งเป็ นการขยายขอบข่ายมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตและ
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สานักงานจึงได้นาเสนอคณะกรรมการส่งเสริม การ
ลงทุนเมือ่ วันที่ 14 ก.พ. 2561 และได้รบั ความเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการออกประกาศ

ปรับปรุง
กิจการเดิม
(ออกบัตรใหม่)

กิจการที่มีการนาระบบดิจิทลั มาใช้ปรับปรุงเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
จะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 3 ปี เป็ นจานวนไม่เกินกึง่ หนึ่ง
ของเงินลงทุนในการปรับปรุง และได้รบั ยกเว้นอากรนาเข้าเครือ่ งจักร
** ต้องยื่นขอภายในปี 2563 **

ขยายขอบข่ายการให้สทิ ธิประโยชน์เพิม่ เติมตามมาตรการเพิม่ ขีดความสามารถฯ
โดยให้ครอบคลุมถึงการอบรมบุคลากรไทยให้มีทกั ษะเฉพาะทางที่สงู ขึน้
(เพิม่ สิทธิบตั รเดิม)
เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ชนั ้ สูง (Big Data Analysis, Internet of Things)
ลงทุนเพิ่ม
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่ SEZ และ EEC
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10 พืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 และ 2/2558
จังหวัด
อาเภอ
ตาบล
ตาก

แม่สอด

ท่าสายลวด พระธาตุผาแดง แม่กาษา แม่ก ุ แม่ตาว แม่ปะ แม่สอด มหาวัน

พบพระ

ช่องแคบ พบพระ วาเล่ย์

แม่ระมาด

ขะเนจือ้ แม่จะเรา แม่ระมาด

มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร

สระแก้ว
สงขลา

คาอาฮวน นาสีนวน บางทรายใหญ่ มุกดาหาร ศรีบุญเรือง

หว้านใหญ่

ชะโนด บางทรายน้ อย ป่ งขาม หว้านใหญ่

ดอนตาล

ดอนตาล โพธ์ ิ ไทร

อรัญประเทศ

ท่าข้าม บ้านด่าน ป่ าไร่

วัฒนานคร

ผักขะ

สะเดา

สะเดา สานักขาม สานักแต้ว ปาดังเบซาร์

ตราด

คลองใหญ่
คลองใหญ่ ไม้รูด หาดเล็ก
หนองคาย เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน ในเมือง บ้านเดื่อ พระธาตุบงั พวน โพธ์ ิ ชยั มีชยั โพนสว่าง เวียงคุก
สีกาย หนองกอมเกาะ หาดคา หินโงม
สระใคร
สระใคร
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10 พืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 และ 2/2558
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

นราธิวาส

เมืองนราธิวาส
ตากใบ
ยี่งอ
แว้ง
สุไหงโก-ลก

โคกเคียน
เจ๊ะเห
ละหาร
โล๊ะจูด
สุไหงโก-ลก

เชียงราย

เชียงของ

ครึ่ง บุญเรือง ริมโขง เวียง ศรีดอนชัย สถาน ห้วยข้อ

เชียงแสน

บ้านแซว ป่ าสัก แม่เงิน โยนก เวียง ศรีดอนมูล

แม่สาย

เกาะข้าง บ้านด้าย โป่ งงาม โป่ งผา แม่สาย เวียงพางคา ศรีเมืองชุม ห้วยไคร้

เมืองนครพนม

กุรคุ ุ ท่าค้อ นาทราย นาราชควาย ในเมือง บ้านผึง้ โพธ์ ิ ตาก หนองญาติ
หนองแสง อาจสามารถ

ท่าอุเทน

โนนตาล รามราช เวินพระบาท

นครพนม

กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี

แก่งเสี้ยน บ้านเก่า
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กิจการตามบัญชีประเภทที่ให้การส่งเสริม

กิจการเป้ าหมาย

• ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 3 ปี
• ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 8 ปี + ลดหย่อนภาษี
• กรณี ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้ 8 ปี แล้ว (กลุ่ม A1
เงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี
และ A2) ให้ได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้ร้อยละ 50 • สาหรับกิจการ 6 ประเภทที่ให้ส่งเสริมเฉพาะใน
เพิ่มอีก 5 ปี
SEZ จะได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 8 ปี
•
•
•
•
•

หักค่าขนส่ง ไฟฟ้ า และประปา 2 เท่า 10 ปี
หักค่าติดตัง้ สิ่งอานวยความสะดวกได้ร้อยละ 25
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
สิทธิประโยชน์ อื่นที่ไม่ใช่ภาษี ได้แก่ การอานวยความสะดวกด้าน Visa/Work Permit แก่ช่างฝี มือ การถือ
กรรมสิทธ์ ิ ที่ดิน การส่งออกเงินตราต่างประเทศ
• อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือถูกกฎหมาย

** ขยายเวลาการยื่นคาขอรับการส่งเสริมถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 **
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กลุ่มกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (1/2)
กลุ่มอุตสาหกรรม

ตาก

สระแก้ว

ตราด

มุกดาหาร

สงขลา

1. เกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง











2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์



3. สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง







4. การผลิตเครื่องเรือน







5. อัญมณี และเครื่องประดับ





6. การผลิตเครื่องมือแพทย์





7. ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน





8. เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์





9. การผลิตพลาสติก





10. การผลิตยา





11. กิจการโลจิสติกส์











12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม











13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว











14. กิจการสิ่งพิมพ์













กลุ่มกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2/2)
กลุ่มอุตสาหกรรม

หนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม














4. การผลิตเครื่องเรือน







5. อัญมณี และเครื่องประดับ







6. การผลิตเครื่องมือแพทย์







7. ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน





8. เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์





1. เกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง





2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
3. สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง



9. การผลิตพลาสติก







10. การผลิตยา







11. กิจการโลจิสติกส์









12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม









13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว









14. กิจการสิ่งพิมพ์









นราธิวาส

ใช้สทิ ธิประโยชน์
ภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยผ่อนปรน
เงือ่ นไขประเภท
กิจการตามนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

กลุ่มกิจการที่ BOI ยกเลิกการส่งเสริมไปแล้วแต่ให้ส่งเสริมเฉพาะใน SEZ
ประเภทกิจการ

สิทธิประโยชน์

1. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
2. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต
อัดแรงสาหรับงานสาธารณูปโภค
3. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่
ยาสระผม ยาสีฟัน
4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับสินค้าอุปโภค เช่น
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
5. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ*
6. กิจการพัฒนาอาคารสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือ
คลังสินค้า

ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล
8 ปี (จากัดวงเงินตามขนาด
เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน)

* จังหวัดตราดไม่ขอให้กาหนดเป็ นกิจการเป้ าหมายในพืน้ ที่
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สถิติการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน (SEZ)
มีจานวน 50 โครงการ เงินลงทุน 8,945.4 ล้านบาท (ณ มีนาคม 2561)

เชียงราย
4 โครงการ
ตาก
28 โครงการ

กาญจนบุรี
2 โครงการ

อุตสาหกรรมเกษตร
15 โครงการ 2,847.1 ล้านบาท

หนองคาย
1 โครงการ

สระแก้ว
4 โครงการ
ตราด
1 โครงการ

สงขลา
6 โครงการ
นราธิวาส
-ไม่มี-

49

นครพนม
-ไม่มีมุกดาหาร
4 โครงการ

ผลิ ตภัณฑ์เซรามิ กส์
1 โครงการ 117 ล้านบาท

วัสดุก่อสร้าง
3 โครงการ 477 ล้านบาท

กิ จการสถานพยาบาล
1 โครงการ 65 ล้านบาท
กิ จการศูนย์กระจายสิ นค้า
1 โครงการ 4 ล้านบาท

เครื่องนุ่งห่ม
12 โครงการ 731.6 ล้านบาท

การผลิ ตเครื่องเรือน
1 โครงการ 20 ล้านบาท
การผลิ ตถุงมือยางและถุงมือทางการแพทย์
1 โครงการ 700 ล้านบาท
ชิ้ นส่วนยานพาหนะและเครื่องจักรกล
3 โครงการ 503.8 ล้านบาท
ผลิ ตภัณฑ์พลาสติ ก
12 โครงการ 3,479.7 ล้านบาท
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC: Eastern Economic Corridor) ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
 ต้องยื่นคาขอเพื่อรับสิทธิตามมาตรการนี้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
 ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/วิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือบุคลากร

พืน้ ที่ EEC ที่ให้สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตามมาตรการ BOI
1. เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ เช่น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi), เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั
(Digital Park Thailand: EECd), เมืองการบินภาคตะวันออก (EEC Aerotropolis: EEC-A)

2. เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ปัจจุบนั มี 21 นิคม
3. พืน้ ที่ในนิคม/เขตอุตสาหกรรมใน EEC ได้แก่ พืน้ ที่ที่คณะกรรมการ EEC มิได้
ประกาศให้เป็ นเขตส่งเสริมตามข้อ 2
หมายเหตุ: กิจการที่ได้รบั สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตามมาตรการนี้ จะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการข้อ 3 กรณี การตัง้ ในนิคมฯ ได้อีก
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เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
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อุตสาหกรรมเป้ าหมายแห่งอนาคต (S-Curve) ภายใต้มาตรการ EEC
New S - Curve
การแพทย์
ครบวงจร

การบินและ
โลจิสติกส์

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

First S - Curve

อาหารแห่งอนาคต
เครื่องจักรอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์

ยานยนต์
สมัยใหม่

อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

ดิจิทลั
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC
(เฉพาะกิจการภายใต้ S-Curve 100 กว่าประเภทกิจการ)
พืน้ ที่เฉพาะ
เขตส่งเสริม
เพื่อกิจการพิเศษ
(EECi, EECd,
EEC-A)

เพิ่มสิทธิยกเว้นและ/หรือลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคล
กิจการเป้ าหมาย:
หมวด 8 และกิจกำรสนับสนุน + ยกเว้น CIT 3 ปี
A1/A2 + ยกเว้น CIT 4 ปี
A3 + ยกเว้น CIT 2 ปี และลดหย่อน 50% 5 ปี
กิจการที่ให้ส่งเสริมใน EEC ที่มิใช่เป้ าหมายในพื้นที่นี้:
+ CIT 50% อีก 3 ปี จำกเกณฑ์ปกติ

เงื่อนไขการพัฒนาคนด้าน S&T
≥ ร้อยละ 10 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ ≥ 50 คน แล้วแต่
จานวนใดตา่ กว่า
≥ ร้อยละ 5 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ ≥ 25 คน แล้วแต่
จานวนใดตา่ กว่า

เขตส่งเสริมเพื่อ
กิจการ
อุตสาหกรรม
เป้ าหมาย

กิจการเป้ าหมาย:
หมวด 8 และกิจกำรสนับสนุน + ยกเว้น CIT 2 ปี
A1/A2/A3 + CIT 50% อีก 5 ปี จำกเกณฑ์ปกติ
กิจการที่ให้ส่งเสริมใน EEC ที่มิใช่เป้ าหมายในพื้นที่นี้:
+ CIT 50% อีก 3 ปี จำกเกณฑ์ปกติ

≥ ร้อยละ 10 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ ≥ 50 คน แล้วแต่
จานวนใดตา่ กว่า

นิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมใน
EEC

กิจการที่ให้ส่งเสริมใน EEC:
หมวด 8 และกิจกำรสนับสนุน + ยกเว้น CIT 1 ปี
A1/A2/A3 + CIT 50% อีก 3 ปี จำกเกณฑ์ปกติ

≥ ร้อยละ 5 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ ≥ 25 คน แล้วแต่
จานวนใดตา่ กว่า

≥ ร้อยละ 5 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ ≥ 25 คน แล้วแต่
จานวนใดตา่ กว่า

โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั ศูนย์ความเป็ นเลิศ

TM
WiL

Talent Mobility Program (TM) โครงการทีช่ ว่ ยเชือ่ มโยงระหว่างมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจยั ของภาครัฐกับภาคอุตสาหกรรม ในการจัดหาบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Work Integrated Learning (WiL) เป็ นการบูรณาการการทางานในสถาน
ประกอบการเพิม่ เติมจากการเรียนในสถานศึกษาในรูปแบบ “โรงเรียนในโรงงาน”

ทวิภาคี การจัดการศึกษาวิชาชีพทีส่ ถาบันอาชีวศึกษา ตกลงกับสถานประกอบการ

DVT
CoE
NEW

รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานรัฐ ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มปี ระสบการณ์ในภาคปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานรัฐ

สหกิ จ ศึ ก ษา ระบบการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีท่ีจ ัด ให้มีก ารเรีย นการสอนใน
สถานศึก ษา สลับ กับ การไปหาประสบการณ์ ต รงจากการปฏิบ ัติง านจริง ในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ

โครงการอาชีวะพิเศษในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
พัฒนามาจาก “สัตหีบโมเดล”
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ระบบ e-Monitoring
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ระบบ e-Monitoring
- ระบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี และรายงานความคืบหน้ า
โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- นามาใช้แทนระบบ Project Monitoring System ที่ใช้สาหรับรายงานผลการ
ดาเนินการของบริษทั ที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (แบบรายงาน ตส.310)
และแจ้งยืนยันการดาเนินการตามโครงการ (6 เดือน ปี ที่ 1 และปี ที่ 2)

- เริ่มเปิดใช้ระบบฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
กรณี ไม่รายงาน
อาจดาเนินการระงับสิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริม และหากไม่รายงาน 2 ครัง้
ติดต่อกัน อาจเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ หรือยกเลิกโครงการตามบัตรส่งเสริม
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ประโยชน์ ของระบบ e-Monitoring
 เป็ นช่องทางอานวยความสะดวกในการรายงานความคืบหน้ าของ
โครงการและการดาเนินการของบริษทั ที่ได้รบั การส่งเสริม
 เป็ นฐานข้อมูลสาหรับการประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศได้รบั รวมทัง้
ความคุ้มค่าจากการส่งเสริมการลงทุน นามาซึ่งการกาหนดนโยบาย
และมาตรการอย่างเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์ กบั บริษทั ต่อไปใน
อนาคต
 เป็ นฐานข้อมูลในการติดต่อและประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลสาคัญแก่บริษทั
ที่ได้รบั การส่งเสริม
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การรายงานผลรูปแบบใหม่ เมื่อได้รบั บัตรส่งเสริมฯ
ผ่าน ‘ระบบ e-Monitoring’ เริ่มเปิดใช้ระบบ ก.พ. 2561
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
(เดิม: แบบ ตส.310)
ข้อมูลระดับบริษทั
ทุกบริษทั ต้องรายงานปี ละ 1 ครัง้ ทุกเดือน ก.ค.

รายงานความคืบหน้ าโครงการ
(เดิม: แบบยืนยันโครงการ 6 เดือน ปี ที่ 1 ปี ที่2 **)
ข้อมูลระดับโครงการ (เฉพาะที่ยงั ไม่ได้รบั ใบอนุญาตเปิดฯ)
บริษทั ต้องรายงานปี ละ 2 ครัง้ ทุกเดือน ก.พ. และ ก.ค.
** โครงการทีแ่ จ้งยืนยันการดาเนินการ ครบปี ท่ี 2 แล้ว แต่ยงั ไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตเปิ ดฯ ต้องกลับมารายงาน ตัง้ แต่ ก.ค. 2561 เป็ นต้นไป

ยื่นรายงานที่ https://emonitoring.boi.go.th

กองที่กากับดูแลและวิเคราะห์โครงการลงทุน
กองบริหาร
Bio &น 1
การลงทุ
Medical

กองบริหาร
การลงทุน 2

กองบริหาร
การลงทุน 3

กองบริหาร
การลงทุน 4

กองบริหาร
การลงทุน 5

กากับดูแลและ
วิเคราะห์โครงการ
ลงทุนในหมวด
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวิภาพ
และผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์

กากับดูแลและ
วิเคราะห์โครงการ
ลงทุนในหมวด
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขนั ้ สูง

กากับดูแลและ
วิเคราะห์โครงการ
ลงทุนในหมวด
อุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
อุตสาหกรรม
สนับสนุน

กากับดูแลและ
วิเคราะห์โครงการ
ลงทุนในหมวด
กิจการบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง

กากับดูแลและ
วิเคราะห์โครงการ
ลงทุนในหมวด
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และ
ดิจิทลั

กองที่ให้บริการปรึกษาแนะนา
ศูนย์บริการลงทุน
บริการให้คาปรึกษาแนะนาใน
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
และประสานอานวยความสะดวก
ต่างๆ ด้านการลงุทน

ศูนย์ประสานการบริการ
ด้านการลงทุน (OSOS)

หน่ วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

บริการให้คาปรึกษาและข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจและการ
ขอใบอนุญาตต่างๆ

บริการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและ
จับคู่ทางธุรกิจ
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Q&A
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 BOI สานักงานใหญ่ กทม.
ศูนย์บริการลงทุน
เชียงใหม่
0 2553 8111
0 5320 3397-400
head@boi.go.th
chmai@boi.go.th
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
0 2553 8373 (ผูอ้ านวยการ)
0 2553 8365 (สุวดิ า)

Thank you.
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