
24 พฤษภาคม 2561

นโยบายใหม่บีโอไอ ท่ีควรรู้
พร้อมการขอรบัสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม

นางอจัฉรา สนุทรครธุ ผูอ้ านวยการกองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน
นางสาวสวิุดา ธญัวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทนุช านาญการ



มาตรการส่งเสริมการลงทุน

มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs

มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบียนใน Mai

SMART VISA

เพ่ิมประเภทกิจการใหม่ๆ

มาตรการส่งเสริมการลงทุนการเกษตรท้องถ่ิน

มาตรการช่วยเหลือผลกระทบด้านแรงงาน

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ท่ี SEZ และ EEC

2



มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs
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หลกัเกณฑก์ารส่งเสริมการลงทุน
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จดทะเบียนจดัตัง้เป็น
บริษทั มลูนิธิ หรือสหกรณ์

เงินลงทนุขัน้ต ำ่:
ใหญ่ > 1 ล้านบาท

SMEs > 5 แสนบาท

เงินลงทนุกิจกำรทัว่ไป:
ค่าเคร่ืองจกัร ค่าก่อสร้าง 
(ไม่รวมค่าท่ีดิน/ทุนหมุนเวียน)

เงินลงทุนกิจการฐานความรู้:
เงินเดือนบคุลากรเฉพาะด้าน

> 1.5 ล้านบาทต่อปี

กิจกำรทัว่ไป: จ ากดัวงเงิน
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล

กิจกำรฐำนควำมรู้:
ไม่จ ากดัวงเงิน

ห้ามใช้เครื่องจกัรใช้แล้วใน
ประเทศ ยกเว้น เป็น SMEs
หรือเป็นการลงทุนในจงัหวดั

ชายแดนใต้



8 หมวดกิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุน

หมวด 1-7 ประกอบด้วยกิจการ 6 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี

A1: กจิการฐานความรู ้เน้นการออกแบบ ท า R&D เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

A2: กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันาประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ แต่มี
การลงทุนในประเทศน้อยหรอืยงัไมม่กีารลงทุน

A3: กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู มคีวามส าคญัต่อการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ มกีารผลติ
อยูบ่า้งเลก็น้อย

A4: กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยไีมถ่งึกลุ่ม A3 แต่ชว่ยสรา้งมลูคา่เพิม่แก่วตัถุดบิในประเทศ และเสรมิ 
Supply Chain 

B1-B2: อุตสาหกรรมทีม่กีารผลติอยูม่ากแลว้ในประเทศ แต่ยงัส าคญัต่อ Supply Chain

หมวด 8 การพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมายท่ีประเทศมีศกัยภาพ (Biotech, Nanotec, Advanced 
Material, Digital)
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เมื่อรวมกิจการทัง้หมด ทัง้ท่ีได้รบั/ไม่ได้รบัส่งเสริม มีสินทรพัยถ์าวร
สทุธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน < 200 ล้านบาท

คณุสมบติัของ SMEs

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้น > 51% ของทนุจดทะเบียน

อยู่ในประเภทกิจการท่ีส่งเสริม (กลุ่ม A หรือ B1)

เง่ือนไขท่ีผอ่นปรน

• ลดเงินลงทนุขัน้ต า่จาก 1 ล้านบาท เหลือ 5 แสนบาท 
• อนุญาตให้ใช้เคร่ืองจกัรใช้แล้วในประเทศไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทนุใหม่ใน
เคร่ืองจกัรหลกัไม่น้อยกว่า 50% ของมลูค่าเคร่ืองจกัรในโครงการ  
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หมวด
1-7

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
ยกเว้นอากร

น าเข้าเครื่องจกัร

ยกเว้นอากรน าเข้า
วตัถดิุบท่ีผลิตเพ่ือส่งออก 

+ Non-tax
(ท่ีดิน/Visa/Work Permit)

ผูป้ระกอบการทัว่ไป
วงเงินยกเว้น 100%

SMEs
วงเงินยกเว้น 200%

A1 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  

ผูข้อรบัการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์
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ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตาม
สดัส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายดงัน้ี 

เงินลงทุน/
ค่าใช้จ่าย

ต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก

ยกเว้น CIT 
เพ่ิมเติม 

โดยให้มี Cap 
เพ่ิมขึ้น

ตามท่ีก าหนด

0.5% 1 ปี

1% 2 ปี

1.5% 3 ปี

กลุ่ม A1-A2 ท า Merit เพ่ือให้
ยกเว้น CIT เกิน 8 ปีได้

Merit ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ส าหรบั SMEs

ประเภทเงินลงทนุ/ค่าใช้จ่าย
Cap เพ่ิมเติม 

(% ของเงินลงทนุ/
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้)

1. R&D ทัง้ท าเอง ว่าจ้างผู้อ่ืนในประเทศ หรือ
ร่วมวิจยักบัองคก์รในต่างประเทศ 300%

2. การสนับสนุนกองทุนพฒันาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบนัการศึกษา/วิจยั หน่วยงาน
ภาครฐัด้าน S&T 

100%

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพฒันา
ในประเทศ 200%

4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู 200%
5. การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์ 200%
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ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตาม
สดัส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายดงัน้ี 
เงินลงทุน/
ค่าใช้จ่าย

ต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก

ยกเว้น CIT 
เพ่ิมเติม 

โดยให้มี Cap 
เพ่ิมข้ึน

ตามท่ีก าหนด

1%
หรือ > 200 ลบ.*

1 ปี

2%
หรือ > 400 ลบ.*

2 ปี

3%
หรือ > 600 ลบ.*

3 ปี

กลุ่ม A1-A2 ท า Merit เพ่ือให้
ยกเว้น CIT เกิน 8 ปีได้

Merit ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัส าหรบัผูป้ระกอบการทัว่ไป

ประเภทเงินลงทนุ/ค่าใช้จ่าย
Cap เพ่ิมเติม 
(% ของเงินลงทนุ/
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้)

1. R&D ทัง้ท าเอง ว่าจ้างผูอ่ื้นในประเทศ หรือ
ร่วมวิจยักบัองคก์รในต่างประเทศ

300%

2. การสนับสนุนกองทุนพฒันาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบนัการศึกษา/วิจยั หน่วยงานรฐั
ด้าน S&T

100%

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพฒันา
จากแหล่งในประเทศ

200%

4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู 200%

5. การพฒันา Local Supplier ท่ีมีหุ้นไทยไม่น้อย
กว่า 51% ในการฝึกอบรมเทคโนโลยีขัน้สงู และ
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

200%

6. การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์                 
ทัง้ท าเอง หรือว่าจ้างผูอ่ื้นในประเทศ 

200%

* แล้วแต่มูลค่าใดต า่กว่า



มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบียนใน Mai
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มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai)

สิทธิประโยชน์

เพ่ิม Cap วงเงินของโครงการเป็น 200% ใหก้บัทุกโครงการของบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหก้าร
สง่เสรมิก่อนจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์mai

เง่ือนไข

โครงการท่ีย่ืนขอรบัการส่งเสริมตามมาตรการน้ี มีเง่ือนไขดงัน้ี
1) ตอ้งเป็นโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิก่อนวนัทีต่ลาด mai ไดส้ัง่ใหร้บัหุน้สามญัของบรษิทั

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด mai
2) ตอ้งเป็นโครงการทีย่งัมสีทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเหลอือยู ่ทัง้ระยะเวลาและวงเงนิ
3) ตอ้งไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดทะเบยีนในตลาด mai ก่อนยืน่ขอรบัการสง่เสรมิเพือ่ปรบัเพิม่สทิธปิระโยชน์

ตามมาตรการนี้
4) ตอ้งยืน่ขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนภายในปี 2563   
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SMART VISA
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วีซ่าประเภทพิเศษเพ่ือดึงชาวต่างชาติ
ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหารระดบัสงู 
หรือนักลงทนุเข้าท างานหรือลงทุน
ใน อตุสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วย
พฒันาประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” 

SMART Visa
เร่ิม 1 ก.พ. 2561

อาหาร
เพื่ออนาคต

ระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ 

อาหาร
เพื่ออนาคต



คณุสมบติั สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั

1. ได้รบัการรบัรองความเช่ียวชาญ
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2. มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000
บาท/เดือน

3. มีสญัญาจ้างหรือสญัญาบริการ ซ่ึงมี
ระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. กิจการท่ีว่าจ้างต้องอยู่ใน
อตุสาหกรรมเป้าหมาย

1. ได้รบัวีซ่าโดยมีระยะเวลาครัง้ละไม่เกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน
ระยะเวลาตามสญัญาจ้าง

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรบัการท างานในกิจการท่ี
ได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3. รายงานตวัทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วนั)
4. สามารถเดินทางกลบัเข้ามาในราชอาณาจกัรอีกได้ไม่

จ ากดัจ านวนครัง้ (Re-entry permit)
5. คู่สมรสและบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบัสิทธิในการ

พ านักในประเทศไทย และการท างานได้โดยโดยไม่ต้อง
ขอใบอนุญาตท างาน

1. มีการลงทุนโดยตรงในนามบุคคลไม่
น้อยกว่า 20 ล้านบาท

2. เป็นการลงทุนในกิจการท่ีใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการ
ผลิตหรือการให้บริการและเป็น
ธรุกิจในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

1. ได้รบัวีซ่าโดยมีระยะเวลาครัง้ละไม่เกิน 4 ปี
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรบัการท างานในกิจการท่ี

ได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3. รายงานตวัทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วนั)
4. สามารถเดินทางกลบัเข้ามาในราชอาณาจกัรอีกได้ไม่

จ ากดัจ านวนครัง้ (Re-entry permit)
5. คู่สมรสและบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบัสิทธิในการ

พ านักในประเทศไทยด้วย
6. คู่สมรสท างานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน

หลกัเกณฑแ์ละคณุสมบติัของผูท่ี้จะได้รบั Smart Visa

SMART

“ T ”

SMART

“ I ”

TALENT

INVESTOR



คณุสมบติั สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั
1. คณุวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และมี

ประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 10 ปี 
2.  มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ เดือน
3.  มีสญัญาจ้างงานในไทยโดยมีระยะเวลาเหลืออยู่

ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4.  ท างานในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงู
5.  ต้องท างานในกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐานใน

กระบวนการผลิต/บริการ ในอตุสาหกรรม
เป้าหมาย

1. ได้รบัวีซ่าโดยมีระยะเวลาครัง้ละไม่เกิน 4 ปี
2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรบัการท างานใน

กิจการท่ีได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3. รายงานตวัทกุ 1 ปี (จากเดิมทกุ 90 วนั)
4. สามารถเดินทางกลบัเข้ามาในราชอาณาจกัรอีกได้

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ (Re-entry permit)
5. คู่สมรสและบตุรท่ีชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบัสิทธิใน

การพ านักในประเทศไทยด้วย
6. คู่สมรสท างานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน

1.   มีเงินฝากประจ าในบญัชีท่ีเปิดในประเทศไทย
หรือต่างประเทศท่ีมีระยะเวลาเหลืออีกไม่น้อย
กว่า 1 ปี และต้องไม่น้อยกว่า 600,000 บาท

2.  มีกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพ
3.  ต้องได้รบัการรบัรองการเข้าร่วมโครงการ

บม่เพาะ (Incubation) หรือโครงการเร่งการ
เติบโต (Accelerator) หรือโครงการอ่ืนในลกัษณะ
เดียวกนั จากหน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวข้อง

4. จะต้องจดัตัง้กิจการในอตุสาหกรรมเป้าหมายใน
ประเทศไทยภายใน 1 ปี และต้องมีสถานะเป็นผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทนุ
จดทะเบยีน หรือเป็นกรรมการของบริษทั

1. ได้รบัวีซ่าโดยมีระยะเวลาครัง้แรก 1 ปี และขยายให้
ครัง้ละไม่เกิน 2 ปี เม่ือจดัตัง้ธรุกิจตามหลกัเกณฑใ์น
ประเทศไทยแล้ว

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรบัการท างานใน
กิจการท่ีได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3. รายงานตวัทกุ 1 ปี (จากเดิมทกุ 90 วนั)
4. สามารถเดินทางกลบัเข้ามาในราชอาณาจกัรอีกได้

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ (Re-entry permit)
5. คู่สมรสและบตุรท่ีชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบัสิทธิ

ในการพ านักในประเทศไทยด้วย
6. คู่สมรสท างานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน

SMART 

“ S ”

STARTUP

SMART

“ E ”

EXECUTIVE

หลกัเกณฑแ์ละคณุสมบติัของผูท่ี้จะได้รบั Smart Visa



ย่ืนค าขอ *

เพ่ือรบัรองคณุสมบติั

• BOI
• สวทช.
• NIA

• DEPA
• วช.
• วว.

• กระทรวงการต่างประเทศ
• ตม.
• กระทรวงแรงงาน

แจ้งผลการพิจารณาการรบัรองคณุสมบติั

ชาวต่างชาติ
ย่ืนขอวซ่ีา

ชาวต่างชาติ
SMART Visa Unit 

ณ ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน

สถานเอกอคัรราชทตู/
สถานกงสลุ/ ตม. ณ 
ศนูยบ์ริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างาน

กระบวนการตรวจสอบและรบัรองคณุสมบติั

ตม. กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน

กรอบระยะเวลาการท างานรวมทัง้ส้ิน 30 วนัท าการ

* ชาวต่างชาติท่ีพ านักอยู่นอก
ราชอาณาจกัรสามารถย่ืนขอ
วีซ่าได้ท่ีสถานเอกอคัรราชทูต
หรือสถานกงสลุใหญ่ เพ่ือส่ง
ต่อมายงัหน่วย SMART Visa

ขัน้ตอนการยื่นขอ SMART VISA
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Where to contact?

One-Stop Service Center for Visas 

and Work Permits

ศนูยป์ระสานการบริการด้านการลงทนุ
ชัน้ 18 อาคารจตัรุสัจามจรีุถนนพญาไท
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

http://www.boi.go.th/newboi/un/smart_visa

SMART Visa Unit

0-2209- 1100 ext. 1109-1110

smartvisa@boi.go.th เร่ิม 1 ก.พ. 2561
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เพ่ิมประเภทกิจการใหม่ๆ
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ประเภท 7.28 กิจการบริการทางการแพทย์

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิ

7.28.1 กิจการบริการ
สาธารณสขุด้าน
แพทยแ์ผนไทย

- บุคลากรได้ใบประกาศนียบตัรหรอืใบประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย

- สถานประกอบการผ่านการประเมิน TTM HA System ในระดบัท่ี
เทียบเท่าหรือสงูกว่า ร.พ. ชุมชน

A3

7.28.2 กิจการศนูย์
การแพทยเ์ฉพาะทาง

เฉพาะด้านหวัใจ (โรคหลอดเลือดหวัใจ ผ่าตดัหวัใจ และหวัใจ
ล้มเหลว) ด้านมะเรง็ (เคมีบ าบดั และรงัสีวิทยา) ด้านไต (ศนูยไ์ต
เทียม) และเง่ือนไขอ่ืนๆ เช่น มีแผนจดัหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์
เหมาะสม ได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และต้องกระจาย
การให้บริการและประชาชนเข้าถึง เป็นต้น

A2

7.28.3 กิจการสถานพยาบาล ต้องตัง้ใน 20 จงัหวดัท่ีมีรายได้ต่อหวัต า่ หรือจงัหวดัชายแดนใต้
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตลู สงขลา 4 อ าเภอ จะนะ นาทวี สะบ้า
ย้อย เทพา) หรือ SEZ

A2

7.28.4 กิจการบริการขนส่ง
ผูป่้วย แพทย ์หรือ
อปุกรณ์การแพทย์

ได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีเครื่องมืออปุกรณ์
ท่ีทนัสมยัตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ

A3
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิ

7.19 กิจการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
7.19.1 กจิการสถานฝึกฝนวชิาชพี (A1) -ประเภทเดมิ-

7.19.2 สถานศึกษา
หรือสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมี
ศกัยภาพสงู

กรณีสถานศึกษาท่ีมีศกัยภาพสงู 
1. เป็นสถานศกึษาเอกชนทีม่ศีกัยภาพสงูทีส่อนในดา้น S&T
2. ตัง้ในเขตพืน้ที่ EEC หรอืเขตเศรษฐกจิพเิศษอื่นที ่ครม. 

ก าหนด
3. ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขตามทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบ

กรณีสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีศกัยภาพสงู
1. เป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีม่ศีกัยภาพสงู กรณเีป็นการลงทุน

จากต่างประเทศ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
2. ตัง้ในเขตพืน้ที่ EEC หรอืเขตเศรษฐกจิพเิศษอื่น ที ่ครม. 

ก าหนด หรอืพืน้ทีอ่ื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคกก.
พฒันาการจดัการศกึษาโดยสถาบนัอุดมศกึษาทีม่ศีกัยภาพ
สงูจากต่างประเทศ (คพอต.)

3. ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขตามทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบ

A1

ประเภท 7.19.2 กิจการสถาบนัการศึกษาหรือสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีศกัยภาพสงู



ประเภทกิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมยัใหม่

ประเภทกิจการ

1.23  การผลิตหรือให้บริการระบบเกษตร
สมยัใหม่ เช่น ระบบตรวจจบัหรือติดตาม
สภาพต่างๆ ระบบควบคมุการใช้ทรพัยากรท่ี
เก่ียวข้อง เช่น น ้า ปุ๋ ย เวชภณัฑ ์และ ระบบ
โรงเรือนอจัฉริยะ เป็นต้น

เง่ือนไข

ต้องมีการออกแบบระบบและ software ท่ีใช้
ในการบริหารจดัการทรพัยากรท่ีเก่ียวข้องใน
ลกัษณะ system integration โดยมีการเกบ็
ข้อมูล แปลผล และวิเคราะหข้์อมูล

สิทธิประโยชน์

5 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน)
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Smart Farming Business Service Provider (ผูใ้ห้บริการเกษตรอจัฉริยะ)

1. ออกแบบระบบเกษตรอจัฉริยะในโรงเรือนหรือพืน้ท่ีเกษตรกรรมระบบเปิด

2. มีระบบการบริหารจดัการข้อมลูและซอฟตแ์วร ์หรือ Platform ส าหรบัจดัเกบ็และ
ประมวลผลข้อมลู เพ่ือให้บริการเกษตรอจัฉริยะ โดยการพฒันาเองหรือว่าจ้างผูอ่ื้นกไ็ด้ 
(เชน่ ท ำกำรวเิครำะหข์อ้มลูโดยใชว้ธิ ีMachine Learning โดยกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูของฟำรม์ 
(Internal Data) + ขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรเกบ็รวบรวมจำกหน่วยงำนภำยนอก (External Data) เชน่ 
สภำพภมูศิำสตรข์องพืน้ที,่ รำคำของผลผลติ เป็นตน้ โดยใช ้Machine learning แลว้สรำ้งเป็น
โมเดลในกำรวเิครำะหข์อ้มลูขึน้ เป็นตน้)

3. จดัหาและติดตัง้เคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของระบบเกษตรอจัฉริยะ 
เชน่ ระบบ Sensor, GPS, RFID หรอื ระบบเตอืนภยัในโรงเรอืนหรอืฟำรม์ระบบเปิด 

4. ด าเนินการด้าน System Integration และ/หรือติดตัง้ Embedded Software ใหร้ะบบ
สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งสมบรูณ์แบบ
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รายได้ท่ีอยู่ในข่ายได้รบัการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
ควบคุม ดแูล และบ ำรงุรกัษำระบบเกษตรอจัฉรยิะ คำ่บรกิำรส ำหรบักำรวเิครำะหแ์ละพยำกรณ์ขอ้มลู
รวมถงึกำรใหเ้ชำ่หรอืเชำ่ซือ้เครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์ส ำหรบัเกษตรอจัฉรยิะ



ตวัอย่าง Hardware ท่ีควรจะมีในกิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมยัใหม่

1. มีระบบควบคมุการให้น ้า ปุ๋ ย อาหารสตัว ์หรือยา

2. มีระบบเซน็เซอรห์รอืหุ่นยนตส์ าหรบัติดตามสภาพภายในโรงเรอืน เชน่ อุณหภมู ิ
แสง ควำมชืน้ เป็นตน้

3. มีเครื่องจกัรท่ีช่วยในการเพาะปลกูท่ีมีการใช้เทคโนโลยี เชน่ รถท ำกำรเกษตรทีม่ ี
ระบบ GPS เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรตรวจแปลงเพำะปลกู รถท ำกำรเกษตรแบบ
ไรค้นขบั โดรนพน่ยำปรำบศตัรพูชื ระบบออโตเมชัน่ในกำรบ ำรุงรกัษำแปลงเกษตร หรอื
ชว่ยก ำจดัวชัพชื และเกบ็เกีย่ว เป็นตน้

4. มีระบบออโตเมชัน่ในการจดัการฟารม์เลีย้งสตัว ์เชน่ ระบบรดีนมโคอตัโนมตั ิระบบ
เกบ็ไขอ่ตัโนมตั ิระบบตอ้นสตัวอ์ตัโนมตั ิระบบจบัสตัวอ์ตัโนมตั ิระบบสญัญำณเตอืนภยั
แบบ real time ระบบตดิตำมและนบัจ ำนวนสตัวอ์ตัโนมตั ิเชน่ ระบบ GPS, RFID

5. มีระบบเกบ็ข้อมลูในการผลิต เชน่ ปรมิำณ ระยะเวลำ วตัถุดบิทีใ่ช ้ตน้ทุนในกำรผลติ 
yield เป็นตน้
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ตวัอย่าง Software ท่ีควรจะมีในกิจการผลิตหรอืให้บริการระบบเกษตรสมยัใหม่ (1/2)

1. Software ทีค่วบคุมอุปกรณ์หรอืเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นงำนเกษตรกรรม (Embedded Software/ IoT
Software/ Software ฝังตวัในชัน้ Firmware หรอื OS)

2. Software ทีใ่ชใ้นกำร Input ขอ้มลู (Interactive Application: Mobile/Web-based Application) 
ทัง้ในขัน้เตรยีมกำรผลติ/ระหวำ่งกำรผลติ/หลงักำรผลติ

3. Software ทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูจำก Sensor และ/หรอือุปกรณ์ต่ำงๆเพือ่น ำมำวเิครำะหแ์ละ
ประมวลผล โดยขอ้มลูทีน่ ำมำประมวลผลตอ้งไมใ่ชข่อ้มลูทีเ่กดิจำก Input ของเกษตรกรอยำ่งเดยีว 
แต่ควรม ีExternal Data ดว้ย เชน่ ขอ้มลูทำงภมูศิำสตรข์องแต่ละทอ้งที ่ซึง่เป็นขอ้มลูทีส่ำมำรถ
ซือ้/น ำมำจำกหน่วยงำนภำยนอกได ้(AI, Big Data, Cognitive Computing Application) 

4. Monitoring System หรอื Dashboard: Interactive Application (Both Mobile + Web-based 
Application) ทีท่ ำกำรรำยงำนผลทีไ่ดจ้ำกกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูจำก Sensor, ขอ้มลูทีท่ ำกำร
วเิครำะหค์วำมน่ำจะเป็นแลว้ เพือ่เป็นรำยงำนใหก้บัเกษตรกรในกำรตดัสนิใจต่อไป

5. Storage (Infrastructure) เชน่ Cloud-based/Private Database เป็นตน้
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6. Application อื่นๆ:
- Application ทีใ่ชด้คูวำมสดของผลผลติ (ใชเ้ทคโนโลย ีImage Processing ในกำรดคูวำมสด 

โดยน ำรปูภำพทีไ่ดไ้ปเทยีบกบัรปูภำพอื่นใน Database เพือ่ท ำกำรเปรยีบเทยีบควำมสด
ของสนิคำ้)

- Application ทีใ่ชด้สูำรอำหำรของผลติภณัฑ ์(ใชเ้ทคโนโลย ีImage Processing โดยกำร
น ำรปูภำพทีไ่ดไ้ปเทยีบกบัรปูภำพอื่นใน Database เพือ่ท ำกำรเปรยีบเทยีบควำมส/ีหน้ำตำ
ของผลติภณัฑ)์

- Platform กลำงทีจ่บัคูร่ะหวำ่งเกษตรกรและตลำดทีร่บัซือ้สนิคำ้ (E-Commerce Platform)

- Platform กลำงทีจ่บัคูร่ะหวำ่งเกษตรและ Vendor ทีร่บัผลติเครือ่งจกัร+รำ้นขำยปุ๋ ย/ยำ 
เป็นตน้ (E-Commerce Platform)

- Credit Scoring Platform ทีท่ ำกำรค ำนวณรำยไดท้ีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรเพำะปลกู/เลีย้งสตัว์
ในปีน้ี เพือ่น ำไปค ำนวณกำรจำ่ยสนิเชือ่คนืใหก้บัธนำคำร (Fintech)

ตวัอย่าง Software ท่ีควรจะมีในกิจการผลิตหรอืให้บริการระบบเกษตรสมยัใหม่ (2/2)
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ประเภทกิจการศนูยก์ลางการค้าและพฒันาผลิตภณัฑแ์บบครบวงจร

ต้องย่ืนค าขอ
ภายในเดือน
ธนัวาคม 2561
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ประเภทกิจการศนูยก์ลางการค้าและพฒันาผลิตภณัฑแ์บบครบวงจร

กรณีตัง้ใน SEZ กรณีตัง้นอก SEZ
เงื่อนไข
• หุ้นไทย 51%
• มีพ้ืนท่ีจดัแสดง/ซ้ือขายสินค้า ศนูยก์ระจาย
สินค้า > 10,000 ตรม.

• ระบบออนไลน์และบริการสนับสนุนการค้า
• ศนูยพ์ฒันา SMEs (มีค่าใช้จ่าย > 10 ล้านบาท
ใน 3 ปี)

• ต้องเสนอแผนความร่วมมือกบัหน่วยงานใน
พื้นท่ี และพฒันาผู้ประกอบการในพื้นท่ี

สิทธิประโยชน์
• ก าหนดให้เป็นกิจการเป้าหมายใน SEZ โดยให้
ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (Cap 
วงเงิน 100% ) + ลดหย่อน 50% 5 ปี

• ยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องจกัร
• สิทธิประโยชน์อ่ืนตามนโยบาย SEZ

เงื่อนไข
• ทุนจดทะเบียน > 10 ล้านบาท
• หุ้นไทย 51%
• มีพื้นท่ีจดัแสดง/ซ้ือขายสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า > 100,000
ตรม.

• ระบบออนไลน์และบริการสนับสนุนการค้า
• ศนูยพ์ฒันา SMEs (มีค่าใช้จ่าย > 15 ล้านบาท ใน 3 ปี)
• ต้องเสนอแผนความร่วมมือกบัหน่วยงานในพื้นท่ี และ
พฒันาผู้ประกอบการในพืน้ท่ี

• ต้องลงทุนใน SEZ > 1 แห่ง ในธรุกิจท่ีก าหนด (ศนูยก์ลาง
การค้าฯ/ศนูยก์ลางการค้าสินค้าเกษตร/ศนูยก์ระจายสินค้า)

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

• ยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องจกัร / สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีมิใช่ภาษี

ต้องยื่นค าขอภายในเดือนธนัวาคม 2561 23



องคป์ระกอบพืน้ฐานของการพฒันาเมืองอจัฉริยะ
โดย คณะกรรมการขบัเคลื่อนการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ

Smart Mobility

Smart Economy

Smart People

Smart Governance

Smart Living

Smart Energy &
Green Environment

• เมอืงทีค่ลอ่งตวัในการท าธุรกจิ
• Startup friendly city
• จดัท า City platform
• สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่สรมิ
การสรา้งนวตักรรม/ผูป้ระกอบการ

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

• สิง่แวดลอ้มทีส่ะอาด ปลอดภยั
• Smart building
• Green energy/ environment
• Sustainable resource 

management 24

• บรหิำรจดักำรระบบขนสง่
สำธำรณะอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
เชือ่มโยงทำงบก เรอื รำง อำกำศ

• TOD Smart Growth (Transit 
Oriented Development) 
กำรพฒันำพืน้ทีใ่กลเ้คยีง

• ควำมเทำ่เทยีมกนัในสงัคม
ทัง้ผูพ้กิำรและผูส้งูอำยุ

• ปรบัปรงุคุณภำพกำรศกึษำ
โดยเฉพำะดำ้น S&T

• Innovation Space /Creative 
Zone ของเมอืง

• เกดิควำมมัน่คง/ปลอดภยั 
• สิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีส่ง่เสรมิ
คุณภำพชวีติกำรอยูอ่ำศยั
กำรศกึษำ และสขุภำพ

• Traffic information
• Public WiFi

SMART CITY / เมืองอจัฉริยะ



เง่ือนไข สิทธิและประโยชน์ 

ต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการส่ือสาร

ต้องมีบริการระบบเมอืง
อจัฉริยะพื้นฐานทัง้ 6 ด้าน

ต้องมีระบบจดัเกบ็
และบริหารข้อมลู 

(Open Data Platform)

ต้องได้รบัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

ต้องมีการรบัฟังความคิดเหน็
ของประชาชนในพ้ืนท่ี

และต้องเสนอแผนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ี

ด าเนินการตามเป้าหมาย
การพฒันาพื้นท่ีท่ีก าหนด

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
(จ ากดัวงเงิน) 

จากรายได้ค่าบริการโดยใช้ระบบอจัฉริยะ
พื้นท่ี EEC +ลดหย่อน 50% 5 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรบั
เครื่องจกัร

สิทธิและประโยชน์อ่ืน ๆ
ตามประกาศ กกท. ท่ี 2/2557

1. ประเภทกิจการพฒันาพืน้ท่ีเมืองอจัฉริยะ
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เง่ือนไข สิทธิและประโยชน์ 

ตอ้งมีบริการระบบเมือง

อจัฉริยะท่ีเหมาะสมอยา่งนอ้ย 

1 ดา้น 

ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการหรือ

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

2. ประเภทกิจการพฒันาระบบเมืองอจัฉริยะ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
(จ ากดัวงเงิน) 

พื้นท่ี EEC +ลดหย่อน 50% 5 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรบั
เครื่องจกัร

สิทธิและประโยชน์อ่ืน ๆ
ตามประกาศ กกท. ท่ี 2/2557
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เง่ือนไข สิทธิและประโยชน์ 

ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคล 8 ปี

(ตามขนาดเงนิลงทุน
ไมร่วมคา่ทีด่นิและ
ทุนหมนุเวยีน)

3. ประเภทกิจการนิคมหรือเขตอตุสาหกรรมอจัฉริยะ

ต้องมีบริการระบบเมืองอจัฉริยะพืน้ฐานทัง้ 6 ด้าน

SMART MOBILITY SMART PEOPLE SMART LIVING

SMART ECONOMY SMART ENERGY
& GREEN

ENVIRONMENT

SMART 
GOVERNANCE
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ใช้ Data Center หรือ Co-location ในประเทศไทยใน
การบริหารจดัการข้อมูล 

จ้างบคุลากรไทย (ป.ตรีขึน้ไป) ในสาขา S&T 
> 20% ของการจ้างงานทัง้หมดในโครงการ 

มีการวิเคราะหข้์อมูล (Data Analytics) หรอืจดัการ
ขอ้มลู Digital Transactions โดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัขัน้
สงู และด าเนินการในประเทศไทย โดยบคุลากรไทยร่วม
ด าเนินการอยา่งมนียัส าคญั

ฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทลัขัน้สงู เช่น Big Data

ท า R&D หรือร่วมมือในโครงการ R&D กบั 
สถาบนัการศึกษา/สถาบนัวิจยัของประเทศไทย

ด าเนินการให้ได้ใน 3 ปี นับจากออกบตัร

ประเภทกิจการศนูยก์ระจายสินค้าด้วยระบบอจัฉริยะ

• ยกเว้นอากรเคร่ืองจกัร

• ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
8 ปี (จ ากดัตามเงนิลงทุน
ไมร่วมคา่ทีด่นิ/ทุน
หมนุเวยีน) ส าหรบัรายได้
จากการใหบ้รกิารกระจาย
สนิคา้ระหวา่งประเทศ

• สทิธอิื่นๆ เชน่ Visa/ Work 
Permit ถือครองท่ีดิน

ต้องมีท่ีจดัเกบ็สินค้าควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอรท่ี์ใช้
เทคโนโลยีขัน้สงู เช่น ระบบจดัเกบ็/เรียกคืนสินค้าอตัโนม้ติ และ

ต้องลงทนุ
ไม่น้อยกว่า 

1,000
ล้านบาท

สิทธิประโยชน์



มโีครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจิทลั เชน่
ระบบสือ่สารแบบความเรว็สงู ระบบ
ไฟฟ้าส ารองจา่ยแบบต่อเนื่อง

มโีครงสร้างพืน้ฐานด้านนวตักรรมท่ี
สนับสนุน R&D เชิงพาณิชย์ เชน่
หอ้งปฏบิตักิาร R&D, Living Lab

มีส่ิงอ านวยความสะดวก เชน่              
หอ้งประชุมสมัมนา

ต้องมีแผนพฒันาท่ีได้รบัความเหน็ชอบจาก DE

ปรบัปรงุประเภทกิจการ Software Park เป็นกิจการนิคมหรือเขตดิจิทลั (Digital Park)

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร

• ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 8 ปี 

• สทิธอิื่นๆ เชน่ Visa/ Work 
Permit ถือครองท่ีดิน

ต้องมีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

สิทธิประโยชน์
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• หุ้นไทย > 51%
• ขนาดโครงการ > 80 หน่วย หรือ พืน้ท่ีใช้สอย > 

4,000 ตร.ม. ต่ออาคาร / พืน้ท่ีต่อหน่วย > 20 ตร.
ม. และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ILO

• จดัท าทะเบียนผูพ้กัอาศยัและข้อมลูให้เป็น
ปัจจบุนั

• มีส่ิงอ านวยความสะดวก เชน่ กลอ้งวงจรปิด
เจา้หน้าที ่รปภ. 24 ชม. หอ้งปฐมพยาบาล ทีจ่อดรถ 
หอ้งประกอบอาหาร พนกังานท าความสะอาดพืน้ที่
สว่นกลาง

• กรณผีูพ้กัเป็นคนต่างดา้ว: ตอ้งเป็นแรงงานถกูต้อง
ตามกฎหมาย และรายงาน สตม. Online ใน 24 
ชัว่โมง

• ต้องเป็นการเช่า

• ตอ้งยืน่ค าขอภายในเดือนธนัวาคม 2562

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร

• ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ ากดั
ตามเงนิลงทุนไมร่วมคา่ทีด่นิ/ทุน
หมนุเวยีนส าหรบัรายไดจ้ากคา่เชา่ที่
พกัอาศยั โดยมรีะยะเวลาดงันี้:

 SEZ และ 20 จงัหวดัท่ีมี
รายได้ต่อหวัต า่ 6 ปี

 พืน้ท่ีอ่ืนๆ 3 ปี

• สทิธอิื่นๆ เชน่ Visa/ Work Permit

เงื่อนไข

สิทธิประโยชน์

ประเภทกิจการพฒันาท่ีพกัอาศยัส าหรบัแรงงานมาตรฐานสากล
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การส่งเสริมอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศในกลุ่มท่ีใช้เทคโนโลยีสองทาง (Dual Use Technology)

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิ

1. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานพาหนะและระบบ
อาวธุเพ่ือการป้องกนัประเทศ

1) ต้องเป็นการผลิตและ/หรือซ่อมตามความ
ต้องการของหน่วยงานด้านความมัน่คง  

2) ต้องได้รบัมาตรฐานอตุสาหกรรมหรือ
มาตรฐานทางการทหารท่ีกระทรวงกลาโหม
ก าหนด 

3) กรณีซ่อม ต้องเป็นการซ่อมบ ารงุหนัก หรือ
การซ่อมแซมท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู

A2

2. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานไร้คนขบั
(Unmanned System) เพ่ือการป้องกนัประเทศ 
และช้ินส่วนท่ีใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม

A1

3. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอปุกรณ์ช่วยรบ ได้แก่ 
เส้ือเกราะกนักระสนุและสะเกด็ระเบิด แผ่นเกราะ
หรือโล่ป้องกนักระสนุและสะเกด็ระเบิด

A2

4. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอาวธุ และช้ินส่วน เช่นเดียวกบัข้างต้น (3 เง่ือนไข) และต้องเป็นไป
ตาม พระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวธุของ
เอกชน พ.ศ. 2550 และต้องมีผู้มีสญัชาติไทยถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

A2

5. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมเครื่องช่วยฝึกเพ่ือการ
ป้องกนัประเทศ และช้ินส่วน

เช่นเดียวกบัข้างต้น (3 เง่ือนไข) และต้องมีการ
ออกแบบระบบหรอืพฒันาซอฟตแ์วรเ์อง

A1
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนการเกษตรท้องถ่ิน
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คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบต่อมาตรการพิเศษส าหรบัการส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตรใน
ระดบัท้องถ่ิน เมือ่วนัที ่6 ก.พ. 2561 ส านกังานจงึไดน้ าเสนอคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนเมือ่วนัที ่
14 ก.พ. 2561 และไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการออกประกาศ

ผอ่นปรนเงินลงทนุขัน้ต า่ให้ SMEs ไทยเหลือเพียง 5 แสนบาท
โดยอนุญาตให้น าเคร่ืองจกัรใช้แล้วในประเทศมาร่วมใช้ในโครงการได้

จะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเพิม่เตมิเป็นสดัสว่นไมเ่กนิ 2 เทา่ของเงนิลงทุน

1. ลงทนุกิจการ
ด้านการเกษตร

ท่ีก าหนด

ผูป้ระกอบการท่ีสนับสนุนท้องถ่ินในการด าเนินกิจการด้านการเกษตรท่ีก าหนด
(ลงทุนขัน้ต ่า 1 ลา้น โดยตอ้งมคีวามรว่มมอืกบัองคก์รทอ้งถิน่/สหกรณ์/วสิาหกจิชุมชน)

จะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบักจิการเดมิ 3 ปี
เป็นสดัสว่นไมเ่กนิเงนิลงทุนทีจ่า่ยไปเพือ่สนบัสนุนหรอืรว่มด าเนินการกบัทอ้งถิน่

2. รายใหญ่
ช่วยรายเลก็

** ต้องยื่นขอภายในปี 2561 **

มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรในระดบัท้องถ่ิน
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ประเภทกิจการเป้าหมายตามมาตรการเกษตรท้องถ่ินมีดงัน้ี
1) ผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยอินทรียเ์คมีนาโน สารป้องกนัก าจดัศตัรพูืชชีวภณัฑ ์(5 ปี 

แบบผอ่นผนัเงื่อนไขด้านเอกสารเชิงวิชาการ)

2) ปรบัปรงุพนัธุพ์ืชหรือสตัว ์(5 ปี แบบผอ่นผนัเงื่อนไขด้านการวิจยัและพฒันา)

3) คดัคณุภาพ บรรจแุละเกบ็รกัษาพืชผกัผลไม้/ดอกไม้ (8 ปี ส าหรบัการใช้เทคโนโลยีขัน้สงู 
เช่น ใช้เซน็เซอรต์รวจสอบเน้ือในผลไม้) (5 ปี ส าหรบัการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่น 
การใช้เครื่องคดัแยกสีเมลด็พืช)

4) ผลิตสารสกดัจากวตัถดิุบทางธรรมชาติหรือผลิตภณัฑจ์ากสารสกดัฯ (5 ปี)

5) ผลิตผลิตภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ (ยางขัน้ต้น 5 ปี ผลิตภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ 8 ปี)

6) ผลิตผลิตภณัฑจ์ากผลพลอยได้ทางการเกษตร (5 ปี)

7) ผลิตเช้ือเพลิงจากผลผลิตการเกษตร/เศษวสัด/ุขยะ/ของเสียจากผลผลิตทางการเกษตร
(8 ปี) เช้ือเพลิงชีวมวลอดั (5 ปี)

8) ผลิตหรือถนอมอาหารและเคร่ืองด่ืม (5 ปี)

9) ห้องเยน็และขนส่งห้องเยน็ (5 ปี)

10) ศนูยก์ลางการค้าสินค้าเกษตร (5 ปี แบบผอ่นผนัเงื่อนไขพืน้ท่ีเหลือ 10 ไร่)
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มาตรการช่วยเหลือผลกระทบด้านแรงงาน
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มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการเพ่ือลดผลกระทบด้านแรงงาน

คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพ่ือลดผลกระทบด้านแรงงาน 
เมื่อวนัที่ 30 ม.ค. 2561 ซึ่งเป็นการขยายขอบข่ายมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ส านักงานจงึไดน้ าเสนอคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุนเมือ่วนัที ่14 ก.พ. 2561 และไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการออกประกาศ

กิจการท่ีมีการน าระบบดิจิทลัมาใช้ปรบัปรงุเพ่ือยกระดบัการบริหารจดัการ
จะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 3 ปี เป็นจ านวนไมเ่กนิกึง่หนึ่ง

ของเงนิลงทุนในการปรบัปรงุ และไดร้บัยกเวน้อากรน าเขา้เครือ่งจกัร
** ต้องยื่นขอภายในปี 2563 **

ปรบัปรงุ
กิจการเดิม
(ออกบตัรใหม)่

ขยายขอบขา่ยการใหส้ทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิตามมาตรการเพิม่ขดีความสามารถฯ
โดยใหค้รอบคลุมถงึการอบรมบคุลากรไทยให้มีทกัษะเฉพาะทางท่ีสงูขึน้
เชน่ ทกัษะดา้นคอมพวิเตอรช์ัน้สงู (Big Data Analysis, Internet of Things)

ลงทนุเพ่ิม
(เพิม่สทิธบิตัรเดมิ)
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ท่ี SEZ และ EEC
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จงัหวดั อ าเภอ ต าบล
ตาก แม่สอด ท่าสายลวด  พระธาตผุาแดง  แม่กาษา  แม่ก ุ แม่ตาว  แม่ปะ  แม่สอด  มหาวนั

พบพระ ช่องแคบ  พบพระ  วาเล่ย์

แม่ระมาด ขะเนจือ้  แม่จะเรา  แม่ระมาด

มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ค าอาฮวน  นาสีนวน  บางทรายใหญ่  มุกดาหาร  ศรีบุญเรือง

หว้านใหญ่ ชะโนด  บางทรายน้อย  ป่งขาม  หว้านใหญ่

ดอนตาล ดอนตาล  โพธ์ิไทร

สระแก้ว อรญัประเทศ ท่าข้าม  บ้านด่าน  ป่าไร่

วฒันานคร ผกัขะ

สงขลา สะเดา สะเดา  ส านักขาม  ส านักแต้ว  ปาดงัเบซาร ์

ตราด คลองใหญ่ คลองใหญ่  ไมรู้ด  หาดเล็ก

หนองคาย เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน  ในเมือง  บ้านเด่ือ  พระธาตบุงัพวน   โพธ์ิชยั  มีชยั  โพนสว่าง  เวียงคกุ  
สีกาย  หนองกอมเกาะ  หาดค า  หินโงม

สระใคร สระใคร

10 พืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษที ่1/2558 และ 2/2558
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จงัหวดั อ าเภอ ต าบล
นราธิวาส เมืองนราธิวาส โคกเคียน

ตากใบ เจะ๊เห

ย่ีงอ ละหาร

แว้ง โละ๊จดู

สไุหงโก-ลก สไุหงโก-ลก

เชียงราย เชียงของ ครึ่ง  บุญเรือง  ริมโขง  เวียง  ศรีดอนชยั  สถาน  ห้วยข้อ 

เชียงแสน บ้านแซว  ป่าสกั  แม่เงิน  โยนก  เวียง  ศรีดอนมูล

แม่สาย เกาะข้าง  บ้านด้าย  โป่งงาม  โป่งผา  แม่สาย  เวียงพางค า ศรีเมืองชุม  ห้วยไคร้

นครพนม เมืองนครพนม กรุคุ ุ ท่าค้อ  นาทราย  นาราชควาย  ในเมือง  บ้านผึง้  โพธ์ิตาก  หนองญาติ 
หนองแสง  อาจสามารถ

ท่าอเุทน โนนตาล  รามราช  เวินพระบาท

กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเส้ียน  บ้านเก่า
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10 พืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษที ่1/2558 และ 2/2558



มาตรการส่งเสริมการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

** ขยายเวลาการย่ืนค าขอรบัการส่งเสริมถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 **

กิจการตามบญัชีประเภทท่ีให้การส่งเสริม กิจการเป้าหมาย

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม 3 ปี
• กรณีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีแล้ว (กลุ่ม A1 

และ A2)  ให้ได้รบัลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50
เพ่ิมอีก 5 ปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี + ลดหย่อนภาษี
เงินได้ร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี

• ส าหรบักิจการ 6 ประเภทท่ีให้ส่งเสริมเฉพาะใน
SEZ จะได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

• หกัค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า  10 ปี
• หกัค่าติดตัง้ส่ิงอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 25
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวตัถดิุบท่ีใช้ผลิตเพ่ือส่งออก
• สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษี ได้แก่ การอ านวยความสะดวกด้าน Visa/Work Permit แก่ช่างฝีมือ การถือ

กรรมสิทธ์ิท่ีดิน การส่งออกเงินตราต่างประเทศ
• อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือถกูกฎหมาย
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กลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (1/2)

กลุ่มอตุสาหกรรม ตาก สระแก้ว ตราด มกุดาหาร สงขลา
1. เกษตร ประมงและกิจการท่ีเก่ียวข้อง     

2. การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 

3. ส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง   

4. การผลิตเคร่ืองเรือน   

5. อญัมณีและเครื่องประดบั  

6. การผลิตเครื่องมือแพทย์  

7. ยานยนต ์เครื่องจกัร และช้ินส่วน  

8. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์   

9. การผลิตพลาสติก  

10. การผลิตยา  

11. กิจการโลจิสติกส์     

12. นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม     

13. กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว     

14. กิจการส่ิงพิมพ์     



กลุ่มอตุสาหกรรม หนองคาย เชียงราย กาญจนบรีุ นครพนม นราธิวาส

1. เกษตร ประมงและกิจการท่ีเก่ียวข้อง     ใชส้ทิธปิระโยชน์
ภายใตม้าตรการ

สง่เสรมิการลงทุนใน
จงัหวดัชายแดน

ภาคใตโ้ดยผอ่นปรน
เงือ่นไขประเภท

กจิการตามนโยบาย
เขตพฒันาเศรษฐกจิ

พเิศษ

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    

14. กิจการส่ิงพิมพ์    

กลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (2/2)



ประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์

1. กิจการผลิตอาหารสตัวห์รือส่วนผสมอาหารสตัว์
2. กิจการผลิตวสัดกุ่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีต

อดัแรงส าหรบังานสาธารณูปโภค
3. กิจการผลิตส่ิงปรงุแต่งส าหรบัประทินร่างกาย เช่น สบู ่

ยาสระผม ยาสีฟัน
4. กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกส าหรบัสินค้าอปุโภค เช่น 

บรรจภุณัฑพ์ลาสติก
5. กิจการผลิตส่ิงของจากเย่ือหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ*
6. กิจการพฒันาอาคารส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมและ/หรือ

คลงัสินค้า

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
8 ปี (จ ากดัวงเงินตามขนาด
เงินลงทนุไม่รวมค่าท่ีดิน
และทนุหมนุเวียน)

* จงัหวดัตราดไมข่อใหก้ าหนดเป็นกจิการเป้าหมายในพืน้ที่

กลุ่มกิจการท่ี BOI ยกเลิกการส่งเสริมไปแล้วแต่ให้ส่งเสริมเฉพาะใน SEZ

43



สถิติการส่งเสริมการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจชายแดน (SEZ)

49

เชียงราย
4 โครงการ

หนองคาย
1 โครงการ

นราธิวาส
-ไม่มี-

ตราด
1 โครงการ

สระแก้ว
4 โครงการ

นครพนม
-ไม่มี-
มุกดาหาร
4 โครงการ

สงขลา
6 โครงการ

กาญจนบุรี
2 โครงการ

ตาก
28 โครงการ

อตุสาหกรรมเกษตร
15 โครงการ 2,847.1 ล้านบาท

ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์
1 โครงการ 117 ล้านบาท

เคร่ืองนุ่งห่ม
12 โครงการ 731.6 ล้านบาท

การผลิตเคร่ืองเรือน
1 โครงการ 20 ล้านบาท

การผลิตถงุมือยางและถงุมือทางการแพทย์
1 โครงการ 700 ล้านบาท

ช้ินส่วนยานพาหนะและเคร่ืองจกัรกล
3 โครงการ 503.8 ล้านบาท

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก
12 โครงการ 3,479.7 ล้านบาท

มีจ านวน 50 โครงการ เงินลงทนุ 8,945.4 ล้านบาท (ณ มีนาคม 2561)

วสัดกุ่อสร้าง
3 โครงการ 477 ล้านบาท

กิจการสถานพยาบาล
1 โครงการ 65 ล้านบาท

กิจการศนูยก์ระจายสินค้า
1 โครงการ 4 ล้านบาท
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มาตรการส่งเสริมการลงทนุในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก
(EEC: Eastern Economic Corridor) ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา

 ต้องย่ืนค าขอเพ่ือรบัสิทธิตามมาตรการน้ีภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562
 ต้องมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา/วิจยั เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีหรือบคุลากร

พืน้ท่ี EEC ท่ีให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามมาตรการ BOI

1. เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการพิเศษ  เช่น เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi), เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั 
(Digital Park Thailand: EECd), เมืองการบินภาคตะวนัออก (EEC Aerotropolis: EEC-A)

2. เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการอตุสาหกรรมเป้าหมาย  ปัจจบุนัมี 21 นิคม 

3. พืน้ท่ีในนิคม/เขตอตุสาหกรรมใน EEC ได้แก่ พืน้ท่ีท่ีคณะกรรมการ EEC มิได้
ประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมตามข้อ 2

หมายเหต:ุ กิจการท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามมาตรการน้ี จะไม่สามารถขอรบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตาม
คณุค่าของโครงการข้อ 3 กรณีการตัง้ในนิคมฯ ได้อีก
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เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
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เครื่องจกัรอตัโนมติั
และหุ่นยนต์

อาหารแห่งอนาคต

ดิจิทลั

การแพทย์
ครบวงจร

อิเลก็ทรอนิกส์
อจัฉริยะ

First S - Curve 

New S - Curve

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

อตุสาหกรรม
เช้ือเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

อตุสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (S-Curve) ภายใต้มาตรการ EEC

ยานยนต์
สมยัใหม่

การบินและ
โลจิสติกส์
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC
(เฉพาะกิจการภายใต้ S-Curve 100 กว่าประเภทกิจการ)

พืน้ท่ีเฉพาะ เพ่ิมสิทธิยกเว้นและ/หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล เงื่อนไขการพฒันาคนด้าน S&T

เขตส่งเสริม
เพ่ือกิจการพิเศษ
(EECi, EECd, 
EEC-A)

กิจการเป้าหมาย:
หมวด 8 และกิจกำรสนับสนุน + ยกเว้น CIT 3 ปี
A1/A2 + ยกเว้น CIT 4 ปี
A3 + ยกเว้น CIT 2 ปี และลดหย่อน 50% 5 ปี

≥ ร้อยละ 10 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 50 คน แล้วแต่
จ านวนใดต า่กว่า

กิจการท่ีให้ส่งเสริมใน EEC ท่ีมิใช่เป้าหมายในพื้นท่ีน้ี:
+ CIT 50% อีก 3 ปี จำกเกณฑป์กติ

≥ ร้อยละ 5 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 25 คน แล้วแต่
จ านวนใดต า่กว่า

เขตส่งเสริมเพ่ือ
กิจการ
อตุสาหกรรม
เป้าหมาย

กิจการเป้าหมาย:
หมวด 8 และกิจกำรสนับสนุน + ยกเว้น CIT 2 ปี
A1/A2/A3 + CIT 50% อีก 5 ปี จำกเกณฑป์กติ

≥ ร้อยละ 10 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 50 คน แล้วแต่
จ านวนใดต า่กว่า

กิจการท่ีให้ส่งเสริมใน EEC ท่ีมิใช่เป้าหมายในพื้นท่ีน้ี:
+ CIT 50% อีก 3 ปี จำกเกณฑป์กติ

≥ ร้อยละ 5 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 25 คน แล้วแต่
จ านวนใดต า่กว่า

นิคมหรือเขต
อตุสาหกรรมใน 
EEC

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

≥ ร้อยละ 5 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 25 คน แล้วแต่
จ านวนใดต า่กว่า



โครงการความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั ศนูยค์วามเป็นเลิศ

TM

WiL

DVT

CoE

Talent Mobility Program (TM) โครงการทีช่ว่ยเชือ่มโยงระหวา่งมหาวทิยาลยั
และสถาบนัวจิยัของภาครฐักบัภาคอุตสาหกรรม ในการจดัหาบุคลากรทางดา้น
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

Work Integrated Learning (WiL) เป็นการบรูณาการการท างานในสถาน
ประกอบการเพิม่เตมิจากการเรยีนในสถานศกึษาในรปูแบบ “โรงเรยีนในโรงงาน”

ทวิภาคี การจดัการศกึษาวชิาชพีทีส่ถาบนัอาชวีศกึษา ตกลงกบัสถานประกอบการ 
รฐัวสิาหกจิ/หน่วยงานรฐั ในการจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล 
เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้ปีระสบการณ์ในภาคปฏบิตัใินสถานประกอบการ รฐัวสิาหกจิ หรอื
หน่วยงานรฐั

สหกิจศึกษา ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จ ัดให้มีการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา สลบักับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการอยา่งมรีะบบ

โครงการอาชีวะพิเศษในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก
พฒันามาจาก “สตัหบีโมเดล” NEW
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ระบบ e-Monitoring
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ระบบ e-Monitoring

- ระบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และรายงานความคืบหน้า
โครงการด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

- น ามาใช้แทนระบบ Project Monitoring System ท่ีใช้ส าหรบัรายงานผลการ
ด าเนินการของบริษทัท่ีได้รบัการส่งเสริมการลงทุน (แบบรายงาน ตส.310) 
และแจ้งยืนยนัการด าเนินการตามโครงการ (6 เดือน ปีท่ี 1 และปีท่ี 2)

- เร่ิมเปิดใช้ระบบฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2561 

กรณีไม่รายงาน
อาจด าเนินการระงบัสทิธแิละประโยชน์ตามบตัรสง่เสรมิ และหากไมร่ายงาน 2 ครัง้

ตดิต่อกนั  อาจเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ หรือยกเลิกโครงการตามบตัรส่งเสริม
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ประโยชน์ของระบบ e-Monitoring

 เป็นช่องทางอ านวยความสะดวกในการรายงานความคืบหน้าของ
โครงการและการด าเนินการของบริษทัท่ีได้รบัการส่งเสริม

 เป็นฐานข้อมลูส าหรบัการประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือแสดง
ให้เหน็ถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีประเทศได้รบั รวมทัง้
ความคุ้มค่าจากการส่งเสริมการลงทุน น ามาซ่ึงการก าหนดนโยบาย
และมาตรการอย่างเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์กบับริษทัต่อไปใน
อนาคต

 เป็นฐานข้อมลูในการติดต่อและประชาสมัพนัธใ์ห้ข้อมลูส าคญัแก่บริษทั
ท่ีได้รบัการส่งเสริม
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การรายงานผลรปูแบบใหม่ เมื่อได้รบับตัรส่งเสริมฯ 
ผา่น ‘ระบบ e-Monitoring’ เร่ิมเปิดใช้ระบบ ก.พ. 2561

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

ข้อมลูระดบับริษทั
ทกุบริษทัต้องรายงานปีละ 1 ครัง้ ทกุเดือน ก.ค.

ข้อมลูระดบัโครงการ (เฉพาะท่ียงัไม่ได้รบัใบอนุญาตเปิดฯ)
บริษทัต้องรายงานปีละ 2 ครัง้ ทกุเดือน ก.พ. และ ก.ค.

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
(เดิม: แบบ ตส.310)

รายงานความคืบหน้าโครงการ 
(เดิม: แบบยืนยนัโครงการ 6 เดือน ปีท่ี 1 ปีท่ี2 **) 

** โครงการทีแ่จง้ยนืยนัการด าเนินการ ครบปีที ่2 แลว้ แต่ยงัไมไ่ดร้บัใบอนุญาตเปิดฯ ตอ้งกลบัมารายงาน ตัง้แต่ ก.ค. 2561 เป็นตน้ไป 



กองท่ีก ากบัดแูลและวิเคราะหโ์ครงการลงทนุ

Bio & 
Medical

กองบริหาร
การลงทนุ 1

กองบริหาร
การลงทนุ 5

กองบริหาร
การลงทนุ 4

กองบริหาร
การลงทนุ 2

กองบริหาร
การลงทนุ 3

ก ากบัดแูลและ
วิเคราะหโ์ครงการ
ลงทุนในหมวด

อตุสาหกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีชีวิภาพ 
และผลิตภณัฑ์
ทางการแพทย์

ก ากบัดแูลและ
วิเคราะหโ์ครงการ
ลงทุนในหมวด
อตุสาหกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยีขัน้สงู

ก ากบัดแูลและ
วิเคราะหโ์ครงการ
ลงทุนในหมวด
อตุสาหกรรม
พื้นฐานและ
อตุสาหกรรม
สนับสนุน

ก ากบัดแูลและ
วิเคราะหโ์ครงการ
ลงทุนในหมวด
อตุสาหกรรม
สร้างสรรคแ์ละ

ดิจิทลั

ก ากบัดแูลและ
วิเคราะหโ์ครงการ
ลงทุนในหมวด
กิจการบริการท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมสงู

กองท่ีให้บริการปรกึษาแนะน า

ศนูยบ์ริการลงทนุ ศนูยป์ระสานการบริการ
ด้านการลงทนุ (OSOS)

หน่วยพฒันาการเช่ือมโยง
อตุสาหกรรม (BUILD)

บริการให้ค าปรกึษาแนะน าใน
การขอรบัการส่งเสริมการลงทุน
และประสานอ านวยความสะดวก

ต่างๆ ด้านการลงุทน

บริการให้ค าปรกึษาและข้อมลู
เก่ียวกบัการด าเนินธรุกิจและการ

ขอใบอนุญาตต่างๆ

บริการเช่ือมโยงอตุสาหกรรมและ
จบัคู่ทางธรุกิจ
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Q&A
ติดต่อสอบถาม

Thank you.

60

BOI ส านักงานใหญ่ กทม.
ศนูยบ์ริการลงทนุ

0 2553 8111
head@boi.go.th

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน
0 2553 8373 (ผูอ้ านวยการ)
0 2553 8365 (สวุดิา)

ศนูยเ์ศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
เชียงใหม่

0 5320 3397-400
chmai@boi.go.th


