
บีโอไอกับการเพิ่มศักยภาพการลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

นายอิสระ  อมรกิจบ ารุง 
ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

  
 
 

วันพุธที่ 6 มิถุนายน  2561 



•แนะน าส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
•บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 
•นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
•นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
•สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเชิงพื้นที่  (Area-based Incentives) 
•นโยบายใหม่ที่ควรรู้ 
•สถิติการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดมุกดาหาร 

 

 

หัวข้อบรรยาย 



ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(สกท. หรือ BOI) 

 หน่วยงานราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและ 
    การลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน  ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง 
(Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สถานที่ตั้ง : 555 ถ.วิภาวดี รังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร  
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เชียงใหม่ 

ชลบุรี 

สงขลา 

   นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร 

สุราษฎรธ์านี 

ขอนแก่น 

พิษณุโลก 

ส านกังานในภูมิภาค (Regional Offices) 

 





บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 



บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 

หมวด 1 
เกษตรกรรม  
และผลิตผล 

จากการเกษตร 

หมวด 2 
แร่ เซรามิกส์  

และโลหะ 
ขั้นมูลฐาน 

หมวด 3 
อุตสาหกรรม 
เบา 
 

หมวด 7  
กิจการ 

บริการ และ 
สาธารณูปโภค 

หมวด 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะ  
เครื่องจักร และ 
อุปกรณ์ขนส่ง 

 

หมวด 5  
อุตสาหกรรม 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวด 6 
เคมีภัณฑ์  
พลาสติก 

และกระดาษ 

หมวด 8  
การพัฒนา 

เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม 



สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร 

• ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับ
เครื่องจักร 

• ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับ
วัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น 

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล 
• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 
• ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปา

เป็นสองเท่า 
• ให้หักค่าติดต้ังหรือค่าก่อสร้างสิ่งอ านวย

ความสะดวกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 

• อนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษา
ลู่ทางการลงทุน 

• อนุญาตให้น าช่างฝีมือและผู้ช านาญการ    
เข้ามาท างานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน 

• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
• อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ 

 
 

 

สิทธิประโยชน ์



ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากร
เครื่องจกัร 

ยกเว้นอากรวตัถดิุบ 
ผลิตเพื่อส่งออก Non-tax 

A1 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน) + Merit    
A2 8 ปี + Merit    
A3 5 ปี + Merit    
A4 3 ปี + Merit    
B1 0 ปี + Merit  (บางกิจการ)    
B2 - -   

        สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ  (Activity-based Incentives) 
 

 

A1 

 
A2 

A3 

A4 

B1 

B2 

A1: อุตสาหกรรมฐานความรู้ / กิจการที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สูง เน้น R&D          

      ซึ่งส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว 

A2: โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพฒันาประเทศ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูง กิจการด้าน
สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมพื้นฐานส าคัญทีม่ีลงทนุในประเทศนอ้ยหรือยังไม่มี 

A3: กิจการใช้เทคโนโลยีสูงที่ส าคัญต่อการพฒันาประเทศ โดยมีฐานผลิตอยู่บ้างแล้ว 

A4: กิจการที่มีระดับเทคโนโลยไีม่เทา่ A1-A3  แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบใน
ประเทศ และเสริมสร้าง Value Chain 

B1-B2: อุตสาหกรรมสนับสนุนทีใ่ช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส าคัญต่อ Value Chain 



การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 



การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
            
            จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการ
ลงทุน และที่ส าคัญเพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community) จึงได้ก าหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10 พื้นที่ ได้แก่ ตาก 
สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส โดย
รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมต่างๆ ท าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิและ
ประโยชน์ ทั้งที่ เป็นภาษี และไม่ใช่ภาษี ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 
และมาตรการอ านวยความสะดวกอื่นๆ   
             ยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนก่อน วันที่ 30 ธันวาคม 2561  
 



อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ านวนมาก (Labor Intensive)  

อุตสาหกรรมที่ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน  

ธุรกิจการค้าชายแดนที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้า 

และศูนย์กระจายสินค้าส่งไปจ าหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน 

ธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับการ
ขยายตัวชุมชนในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 



ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 



จังหวัดมุกดาหาร 

      พื้นท่ี 11 ต าบลท่ีติดชายแดนใน 3 อ าเภอ ได้แก่  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอหว้านใหญ่ อ าเภอดอนตาล  
รวม 578.5 ตารางกิโลเมตร (361,542 ไร)่ 
• ห่างจากรุงเทพมหานคร 642 กิโลเมตร เดินทางโดย 
ทางหลวงหมายเลข 2 หมายเลข 207 หมายเลข 202 
หมายเลข 2169 และ หมายเลข 212 
• ด่านชายแดนมุกดาหารเป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมต่อกับ 
แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว มีมูลค่าการค้าระหว่าง 
ไทย-สปป.ลาวเป็นอันดับสอง 



ศักยภาพและโอกาส 

• ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่ลาวและเวียดนาม  
และต่อเนื่องไปยังประเทศในแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน) 
• เป็นช่องทางที่ส าคัญในการขนส่งสินค้า เช่น เครื่องด่ืม ผลไม้ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  
ไปยังเวียดนามและจีนตอนใต ้
• สามารถร่วมด าเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production)  
กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (สปป.ลาว) ซึ่งมีการลงทุนที่หลากหลาย 
จากต่างประเทศ เช่น โรงงานผลิตช้ินส่วนกล้องถ่ายรูปจากญี่ปุ่น (Nikon) และโรงงานผลิตเบาะ 
และอุปกรณ์บนเครื่องบินจากเนเธอร์แลนด์ (Aeroworks) 
    



จังหวัดหนองคาย 

ประกอบด้วย 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอ 
ของจังหวัดหนองคาย ได้แก่ อ าเภอเมือง 
หนองคาย และอ าเภอสระใคร 



ศักยภาพและโอกาส 

• เป็นช่องทางการค้าชายแดนของไทยกับ สปป.ลาวที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการค้า 
ชายแดนผ่านด่านอื่นๆ ระหว่างไทย-สปป.ลาว อยู่ใกล้กับสนามบินอุดรธานี(ประมาณ 60 กิโลเมตร) 
• สามารถเชื่อมโยงกับเวียงจันทน์ (ลาว) (ประมาณ 26 กิโลเมตร) ได้ทั้งทางถนน และทางรถไฟซึ่ง 
เชื่อมโยงต่อเนื่องลงมาถึงกรุงเทพฯ ดังนั้นหนองคายจึงมีโครงข่ายการขนส่งทั้งทางถนน รถไฟและ 
ทางอากาศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เชื่อมโยงระหว่างหนองคายกับ สปป.ลาว (เวียงจันทน์และหลวงพระบาง)และกรุงเทพฯ นอกจากนั้น 
ความเป็นเมืองน่าอยู่ของหนองคายจะสามารถพัฒนาเป็นที่พักอาศัยของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ 



จังหวัดนครพนม 

ประกอบด้วย 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอ  
ของจังหวัดนครพนม ได้แก่  
อ าเภอเมืองนครพนม และอ าเภอท่าอุเทน 



ศักยภาพและโอกาส 

• เป็นช่องทางการค้าผ่านแดนไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ (มณฑลกว่างสี) ที่มีมูลค่าสูงสุดของประเทศ  
และมีศักยภาพที่จะเป็นช่องทางการขนส่งไปยังประเทศแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน)  
โดยผ่านท่าเรือหวุ๋งอ๋างในเวียดนาม 
• สนามบินนครพนม และเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่(ขอนแก่น)-มหาสารคาม-มุกดาหาร-นครพนม  
ซึ่งมีแผนในการพัฒนาจะท าให้นครพนมมีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายหลักของประเทศ  
โดยจะเป็นโอกาสในการขยายกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
• เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ อาทิ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนา 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมีทิวทัศน์บริเวณริมแม่น้ าโขงที่สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาด้าน 
การท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยของนักลงทุนไทยและต่างประเทศ 
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 สิทธิประโยชน์ 

1. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน 

2.  ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี  
    นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 
3. ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน   
    ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
5. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็น 
    ระยะเวลา 5 ปี 
6. อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่ 
    คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด 
7. สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใช่ภาษีอากร 
 

อ้างอิงประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 7/2560  
เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 



สิทธิประโยชน์ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 4/2557) 

กิจการเป้าหมายท่ีก าหนด กิจการทัว่ไป 
ตามบญัชีกิจการท่ีให้การส่งเสริม 

• ยกเว้นภาษีเงินได้สงูสดุ 8 ปี 
• ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 อีก 5 ปี 

• ยกเว้นภาษีเงินได้เพ่ิมเติม 3 ปี จากเกณฑป์กติ 
• กรณีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีแล้ว (กลุ่ม A1 

และ A2)  ให้ได้รบัลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 
เพ่ิมอีก 5 ปี 

• หกัค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า  10 ปี 
• หกัค่าติดตัง้ส่ิงอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 25  
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร 
• ยกเว้นอากรขาเข้าวตัถดิุบท่ีใช้ผลิตเพ่ือส่งออก 
• สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัภาษีอากร 
• อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือถกูกฎหมาย 
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กิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1 
(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 1/2558 – 5/2558)  

22 

กลุ่มอตุสาหกรรม หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
1. เกษตรและอาหารแปรรปู        
2. ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส ์        
3. ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนัง         
4. เครื่องเรือน        
5. อญัมณีและเครื่องประดบั        
6. เครื่องมือแพทย ์        
7. ยานยนต ์เคร่ืองจกัร และช้ินส่วน        
8. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์       
9. ผลิตภณัฑพ์ลาสติก        
10. ยา      
11. กิจการโลจิสติกส ์        
12. นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม        
13. กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว        



สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเชิงพื้นที่   
(Area-based Incentives) 
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จงัหวดัท่ีมีรายได้ต่อหวัต า่ 20 จงัหวดั   
กาฬสินธุ ์ชยัภมิู นครพนม น่าน บงึกาฬ บรีุรมัย ์
แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร 
ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สโุขทยั 
สริุนทร ์หนองบวัล าภ ูอบุลราชธานี อ านาจเจริญ 

        สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเชิงพืน้ท่ี  (Area-based Incentives) 

• ยกเว้นภาษีเงินได้เพ่ิมเติม 3 ปี 
• กรณีกลุ่ม A1-A2  ซ่ึงยกเว้นภาษีเงินได้ 8 

ปีอยู่แล้ว จะได้รบัลดหย่อนภาษีเงินได้ 
50% เพ่ิมอีก 5 ปี  

 สิทธิประโยชน์ 



นโยบายใหม่ที่ควรรู ้
Policy Update  



1. กิจการพฒันาท่ีพกัอาศยัส าหรบัแรงงาน
มาตรฐานสากล 
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• หุ้นไทย > 51% 
• ขนาดโครงการ > 80 หน่วย หรือ พืน้ท่ีใช้สอย > 

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

• จดัท าทะเบียนผูพ้กัอาศยัและข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั 
• 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 

 

• ยกเว้นอากรเคร่ืองจกัร 

• ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ ากดั
ตามเงนิลงทุนไมร่วมคา่ทีด่นิ/ทุน
หมนุเวยีนส าหรบัรายไดจ้ากคา่เชา่
ทีพ่กัอาศยั โดยมรีะยะเวลาดงันี้: 

 SEZ และ 20 จงัหวดัท่ีมี
รายได้ต่อหวัต า่ 6 ปี 

 พืน้ท่ีอ่ืนๆ 3 ปี 

• สทิธอิื่นๆ เชน่ Visa/ Work 
Permit ถือครองท่ีดิน 

เงื่อนไข 

สิทธิประโยชน์ 

ประเภทกิจการพฒันาท่ีพกัอาศยัส าหรบัแรงงานมาตรฐานสากล 



2. การปรบัปรงุมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้าน S&T และมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในพืน้ท่ี EEC 
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การปรบัสิทธิประโยชน์กรณีตัง้กิจการในนิคมหรอืเขต S&T 

การปรบัสิทธิประโยชน์กรณีตัง้กิจการในนิคมหรือเขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

ยกเว้น 10 ปี + ลดหย่อน 5 ปี  ยกเว้น 12 ปี 

ให้กิจการในหมวด 8 กิจการพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย และกิจการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย  หากตัง้กิจการในนิคมหรือเขต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ร ับการส่งเสริมหรือได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ (ทีม่ใิช่ EECi)  จะใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่เตมิอกี 2 ปี 
โดยไมม่กีารลดหยอ่น 
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เคร่ืองจกัรอตัโนมติั
และหุ่นยนต ์

อาหารแห่งอนาคต 

ดิจิทลั 

การแพทย ์
ครบวงจร 

อิเลก็ทรอนิกส์
อจัฉริยะ 

First S - Curve  

New S - Curve 

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

อตุสาหกรรม
เช้ือเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ 

  

อตุสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (S-Curve) ภายใต้มาตรการ EEC 

ยานยนต ์
สมยัใหม่ 

การบินและ 
โลจิสติกส ์
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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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3. การขยายเวลานโยบายส่งเสริมการลงทุน 
ในพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
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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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ประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์ 

1. กิจการผลิตอาหารสตัวห์รือส่วนผสมอาหารสตัว ์
2. กิจการผลิตวสัดกุ่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีต

อดัแรงส าหรบังานสาธารณูปโภค 
3. กิจการผลิตส่ิงปรงุแต่งส าหรบัประทินร่างกาย เช่น สบู ่ยา

สระผม ยาสีฟัน 
4. กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกส าหรบัสินค้าอปุโภค เช่น  

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

คลงัสินค้า 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
8 ปี 

* จงัหวดัตราดไมข่อใหก้ าหนดเป็นกจิการเป้าหมายในพืน้ที ่

กลุ่มกิจการท่ี BOI ยกเลิกการส่งเสริมไปแล้วแต่ให้ส่งเสริมเฉพาะใน SEZ 

34 



  สถิติการส่งเสริมการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจชายแดน (SEZ) 
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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 

ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส ์
1 โครงการ 117 ล้านบาท 

เคร่ืองนุ่งห่ม 
12 โครงการ 731.6 ล้านบาท 

การผลิตเคร่ืองเรือน 
1 โครงการ 20 ล้านบาท 

การผลิตถงุมือยางและถงุมือทางการแพทย ์
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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สถิติการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร 





 
สถิติการส่งเสริมการลงทุน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด 
 





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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ศนูยเ์ศรษฐกิจการลงทนุภาคท่ี 3  (ขอนแก่น) 
177/54  หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

โทรศพัท์  0-4327-1300-2    โทรสาร  0-4327-1303 
e-mail :  khonkaen@boi.go.th   

mailto:head@boi.go.th
http://www.boi.go.th/
mailto:head@boi.go.th



