
BOI ส่งเสริมต่อยอดงานวิจยัเพ่ือธรุิิจ

นายอิสระ  อมริิจบ ารงุ
ผู้อ านวยิารศนูยเ์ศรษฐิิจิารลงทุนภาคท่ี 3 จงัหวดัขอนแิ่น

ส านัิงานคณะิรรมิารส่งเสริมิารลงทุน

ห้องประชุม Meeting room 3 อาคารอ านวยิารอทุยานวิทยาศาสตรภ์าคตะวนัออิเฉียงเหนือ (จ.ขอนแิ่น)
28 สิงหาคม 2562



❖ หน่วยงานราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี
❖ วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและ

การลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน  ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง 
(Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ตั้ง : 555 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุน (BOI)



ส ำนกังำนในภูมิภำค (Regional Offices)
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เชียงใหม่

ชลบุรี

สงขลำ

นครรำชสีมำกรุงเทพมหำนคร

สุรำษฎรธ์ำนี

ขอนแก่น

พิษณุโลก



มาตริารส่งเสริมิารลงทุน
ในเขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



หลัิ เิณฑ์ิ ารส่งเสริมิารลงทนุ
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ประเภท
ิิจิาร

หลัิ ิารเบือ้งต้น

ิิจิารท่ีย่ืนขอรบัส่งเสริมต้องมีประเภท
ตรงิบับญัชี BOI

นิติบคุคล จดัตัง้เป็น บริษทั มลูนิธิ สหิรณ์

เงินลงทุน
ขัน้ต า่

SMEs ไทย 500,000 บาท หรือ
ผูป้ระิอบิารทัว่ไป (ไทยและ
ต่างชาติ) 1,000,000 บาท
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โครงิารใหม่ / โครงิารขยาย / ปรบัปรงุโครงิารเดิม



BOI Website www.boi.go.th

Resource Center -> Publications -> Guides

บริิารข้อมูลข่าวสาร -> เอิสารเผยแพร่ -> คู่มือฯ
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https://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=th


8 หมวดิิจิารท่ีให้ิารส่งเสริมิารลงทุน
หมวด 1 เิษตริรรมและผลิตผลจาิิารเิษตร เชน่ กจิการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืหรอืสตัว ์กจิการผลติ
อาหารทางการแพทย ์

หมวด 2 แร่ เซรามิิส ์และโลหะขัน้มลูฐาน เชน่ กจิการผลติ Advanced หรอื Nano Materials

หมวด 3 อตุสาหิรรมเบา เชน่ กจิการบรกิารออกแบบและพฒันาผลติภณัฑเ์ชงิสรา้งสรรค์

หมวด 4 ผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจัิ ร และอปุิรณ์ขนส่ง

หมวด 5 อตุสาหิรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็ิ ทรอนิิส์ เชน่ กจิการออกแบบทางอเิลก็ทรอนิกส ์
กจิการพฒันาซอฟตแ์วร ์(Embedded S/W, Enterprise S/W, Digital Content) กจิการใหบ้รกิาร
เทคโนโลยดีจิทิลั เชน่ Software Platform

หมวด 6 เคมีภณัฑ ์พลาสติิ และิระดาษ

หมวด 7 ิิจิารบริิารและสาธารณูปโภค เชน่ กจิการวจิยัและพฒันา กจิการเทคโนโลยชีวีภาพ 
กจิการบรกิารออกแบบทางวศิวกรรม กจิการบรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร์

หมวด 8 ิารพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Biotech, Nanotec, Advanced Material, Digital)
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แบง่ิารให้สิทธิประโยชน์พืน้ฐานเป็น 7 แบบ

หมวด 1-7 ประิอบด้วยิิจิาร 6 ิลุ่ม ดงัต่อไปน้ี

1 A1: กจิการฐานความรู ้เน้นการออกแบบ ท า R&D เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศ

2 A2: กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันาประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ 
แต่มกีารลงทุนในประเทศน้อยหรอืยงัไมม่กีารลงทุน

3 A3: กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู มคีวามส าคญัต่อการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ มกีาร
ผลติอยูบ่า้งเลก็น้อย

4 A4: กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยไีมถ่งึกลุ่ม A3 แต่ชว่ยสรา้งมลูคา่เพิม่แก่วตัถุดบิในประเทศ และ
เสรมิ Supply Chain 

5 B1: อุตสาหกรรมทีม่กีารผลติอยูม่ากแลว้ แต่ส าคญัต่อ Supply Chain

6 B2: อุตสาหกรรมทีม่กีารผลติอยูม่ากแลว้ แต่ส าคญัต่อ Supply Chain (ไมใ่หส้ทิธดิา้นภาี)ี

7 หมวด 8 ิารพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมายท่ีประเทศมีศัิ ยภาพ (Biotech, Nanotec, 
Advanced Material, Digital) 9



หมวด
1-7

ยิเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ยิเว้นอาิร
น าเข้า

เครื่องจัิ ร

ยิเว้นอาิรน าเข้า
วตัถดิุบท่ีผลิตเพ่ือส่งออิ 

+ Non-tax
(ท่ีดิน/Visa/Work Permit)

ผูป้ระิอบิารทัว่ไป
วงเงินยิเว้น 100%

SMEs
วงเงินยิเว้น 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 และ
ิิจิารสนับสนุน 10 ปี ✓ ✓

สิทธิพืน้ฐานส าหรบัโครงิารใหม่หรือโครงิารขยาย

* หาิได้รบัสิทธิยิเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเิินิว่า 8 ปี จะไม่สามารถรบัสิทธิลดหย่อนภาษีฯ เพ่ิมเติมได้

10วงเงินยิเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจะเท่าิบัขนาดิารลงทนุของโครงิารไม่รวม
ค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน ยิเว้นิิจิารฐานความรู้จะไม่จ าิดัวงเงินยิเว้นภาษีฯ



สิทธิประโยชน์พิเศษส าหรบัิิจิารวิจยัและพฒันา ิิจิารเทคโนโลยีชีวภาพ 
และิิจิารพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย

ให้สิทธิประโยชน์ “ยิเว้นอาิรของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ในิารวิจยัและพฒันา 
รวมทัง้ิารทดสอบท่ีเิ่ียวข้อง”  ส าหรบัิิจิารวิจยัและพฒันา (ประเภท 7.11) ิิจิาร
เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเภท 7.12) และิิจิารพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย (หมวด 8) โดยมี
แนวทางดงัน้ี

▪ ของส าหรบัใช้ท า R&D หรือิารทดสอบท่ีเิ่ียวข้อง  เช่น วสัดตุ้นแบบ 
สารเคมี พืชหรือสตัว ์ เป็นต้น

▪ ิ าหนดให้ยิเว้นอาิรคราวละ 1 ปี และให้ขยายเวลาได้อีิครัง้ละ 1 ปี
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หลัิ เิณฑ์ิ ารส่งเสริมิารลงทุนส าหรบัโครงิารใหม่หรือโครงิารขยาย

จดทะเบียนจดัตัง้เป็น
บริษทั มลูนิธิ หรือสหิรณ์

เงินลงทนุขัน้ต ำ่:
ใหญ่ > 1 ล้านบาท

SMEs > 5 แสนบาท

เงินลงทนุกิจกำรทัว่ไป:
ค่าเคร่ืองจัิ ร ค่าิ่อสร้าง 
(ไม่รวมค่าท่ีดิน/ทุนหมุนเวียน)

เงินลงทุนิิจิารฐานความรู:้ 
เลือิ “เงินเดือนบุคลาิร

เฉพาะด้าน > 1.5 ลบ./ปี” หรือ 
“เงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินฯ”

กิจกำรทัว่ไป: จ าิดัวงเงิน
ยิเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล

กิจกำรฐำนควำมรู้:
ไม่จ าิดัวงเงิน

ห้ามใช้เครื่องจัิ รใช้แล้ว
ในประเทศ ยกเว้น เป็น 

SMEs หรือเป็นิารลงทนุ
ในจงัหวดัชายแดนใต้

ประิาศคณะิรรมิารส่งเสริมิารลงทนุ ท่ี 2/2557
เร่ือง นโยบายและหลัิ เิณฑ์ิ ารส่งเสริมิารลงทุนประิาศหลัิ
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เมื่อรวมิิจิารทัง้หมด ทัง้ท่ีได้รบั/ไม่ได้รบัส่งเสริม มีสินทรพัยถ์าวร
สทุธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน < 200 ล้านบาท

คณุสมบติัของ SMEs

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้น > 51% ของทนุจดทะเบียน

อยู่ในประเภทิิจิารท่ีส่งเสริม (ิลุ่ม A ทัง้หมด และ B1)

เง่ือนไขท่ีผอ่นปรน

• ลดเงินลงทนุขัน้ต า่จาิ 1 ล้านบาท เหลือ 5 แสนบาท 
• อนุญาตให้ใช้เคร่ืองจัิ รใช้แล้วในประเทศไม่เิิน 10 ล้านบาท และต้องลงทนุใหม่ใน
เคร่ืองจัิ รหลัิ ไม่น้อยิว่า 50% ของมลูค่าเคร่ืองจัิ รในโครงิาร  
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เงินลงทนุขัน้ต า่ของโครงิารทัว่ไปจะพิจารณาจาิเงินลงทนุไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน

รายิารเงินลงทนุ เงินลงทนุ (ลบ.)

1. ค่าิ่อสร้าง (ค่าเช่าเิิน 3 ปี) 20

2. ค่าเคร่ืองจัิ ร (ค่าเช่าเิิน 1 ปี) 620

3. ค่าติดตัง้เคร่ืองจัิ ร -

4. ค่าทดลองเคร่ือง -

เงินลงทนุไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนของโครงิารขยาย คือผลรวม 1.-4. 640

5. ค่าใช้จ่ายิ่อนเปิดด าเนินิาร เช่น ค่าธรรมเนียมิารจดัตัง้บริษทั -

6. มลูค่าสินทรพัยอ่ื์นๆ เช่น อปุิรณ์ท่ีใช้ในส านัิงาน เป็นต้น 10

เงินลงทนุไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนของโครงิารใหม่ คือผลรวม 1.-6. 650

7. ค่าท่ีดิน 40

8. ค่าวิชาิาร -

9. เงินทนุหมนุเวียน เช่น ค่าแรง ค่าวตัถดิุบ เป็นต้น 20

เงินลงทนุทัง้ส้ิน 710



เงินลงทนุไม่รวมค่าท่ีดิน
และทนุหมนุเวียนไม่น้อยิว่า

1 ล้านบาท

เลือิเงื่อนไขขนาดิารลงทนุขัน้ต า่

เงินลงทนุขัน้ต า่ส าหรบั
ิิจิารฐานความรู้

ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของ
บคุลาิรเฉพาะด้านไม่น้อยิว่า 
1,500,000 บาทต่อปี โดยต้องเป็น

ิารจ้างงานใหม่

หรือ
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ประเภทกิจการฐานความรู้
ิิจิารปรบัปรงุพนัธุพื์ชหรือสตัว์

ิิจิารบริิารออิแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์
เชิงสร้างสรรค์

ิิจิารออิแบบทางวิศวิรรม

ิิจิารออิแบบทางอิเล็ิ ทรอนิิส์

ิิจิารวิจยัและพฒันา

ิิจิารซอฟตแ์วร์

เงื่อนไขขนาดิารลงทนุขัน้ต า่เดิม: ต้องมีค่าใช้จ่าย
เงินเดือนบคุลาิรเฉพาะด้าน ไม่น้อยิว่า 1.5 ล้านบาท

ิิจิารผลิตหรือให้บริิารระบบเิษตรสมยัใหม่ 



ิารพิจารณาให้ิารส่งเสริมิารลงทนุ

16



ประเดน็ในิารพิจารณาให้ิารส่งเสริมิารลงทุน

• ประวติัผูข้อ: โครงการรเิริม่/โครงการขยาย กจิการเดมิท าอะไร บริี ทัฯ แม่/ผูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นใคร

• ิารเงิน: สดัสว่น D:E โครงการใหญ่ ตอ้งค านวน IRR (10-15 ปี)

• ท่ีตัง้: ใน/นอกนิคมฯ ไมเ่ป็นทีห่า้มตัง้

• ผลิตภณัฑ:์ ลกัีณะ/คุณสมบตัพิเิศี การใชง้าน ชือ่ทีเ่หมาะสม

• ิ าลงัผลิต: ค านวนตามก าลงัผลติสงูสดุของเครือ่งจกัร (มผีลต่อการใชส้ทิธฯิ คจ./วตัถุดบิ/ภาีเีงนิได)้

• แผนิารผลิต: ใชก้ าลงัผลติ 80-100% ในปีที ่3

• เครื่องจัิ ร: ใหม ่ใชแ้ลว้ / ิรรมวิธีิารผลิต / วตัถดิุบ

• ส่ิงแวดล้อม: ปรมิาณและลกัีณะของเสยี (ไอเสยี น ้าเสยี กากของเสยี) การบ าบดัทีเ่หมาะสม

• ต้นทนุิ าไร: มลูคา่เพิม่ (10% หรอื 20%) ณ ปีที ่3

• ิารตลาด/ิารจ าหน่าย: สง่ออกหรอืไม ่ลกูคา้เป็นใคร การแขง่ขนัเป็นอยา่งไร

• แรงงาน: ความเหมาะสมของแรงงานไทย/ต่างชาติ
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หลัิ ิารวิเคราะหโ์ครงิาร

▪ ต้องอยู่ในข่ายประเภทิิจิารท่ีให้ิารส่งเสริม
• เหตผุลในิารให้ส่งเสริมิิจิารประเภทน้ี: จุดเดน่ของผลติภณัฑ/์บรกิาร วตัถุดบิทีใ่ชม้ปีระโยชน์ต่อประเทศ 

ขัน้ตอนหลกัทีเ่ป็นสาระส าคญัในการใหก้ารสง่เสรมิ เงือ่นไขในการใหก้ารสง่เสรมิ

• ข้อมูลหลัิ เพ่ือประิอบิารพิจารณา: ชนิดผลติภณัฑ ์กรรมวธิกีารผลติ เครือ่งจกัร/วตัถุดบิทีใ่ช ้การใชง้านของ
ผลติภณัฑ ์ขอบขา่ยการใหบ้รกิาร กระบวนการในการใหบ้รกิาร

▪ สิทธิและประโยชน์ขึน้อยู่ิบัประเภทิิจิาร
• อตุสาหิรรมทัว่ไป/อตุสาหิรรมเป้าหมาย/นโยบายพิเศษ (SMEs/ปรบัปรงุประสิทธิภาพ)

ใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์ดา้นภาี/ีสทิธแิละประโยชน์ทีไ่มใ่ชภ่าี ี(พจิารณาตามประกาศ กกท. ทีเ่กีย่วขอ้ง)

▪ เงื่อนไขในิารให้ิารส่งเสริม
• เง่ือนไขเฉพาะโครงิาร เชน่ อตัราสว่นผูถ้อืหุน้ ระยะเวลาน าเขา้เครือ่งจกัร วนัครบก าหนดเปิดด าเนนิการ 

Cap วงเงนิภาีเีงนิไดน้ิตบิุคคล เงือ่นไข ISO การจดัท ารายงาน EIA ทีต่ัง้สถานประกอบการ เป็นตน้

• เง่ือนไขทัว่ไป เชน่ ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หา้มใชแ้รงงานต่างดา้ว เป็นต้น
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มาตริารพิเศษเพ่ือส่งเสริมิารลงทุน

• มาตริารส่งเสริมจดทะเบียนตลาด mai
• มาตริารปรบัปรงุประสิทธิภาพิารผลิต
• มาตริาริระตุ้นเศรษฐิิจในปีแห่งิารลงทุน

1. ด้านพฒันาขีดความสามารถในิารแข่งขนั
• R&D 
• สนับสนุนสถาบนัิารศึิษา/วิจยั หรือิองทุนพฒันาเทคโนโลยีและบุคลาิร
• IP licensing fee
• ฝึิอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู
• พฒันา Local supplier
• ออิแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์

2. ด้านิระจายความเจริญสู่ภมิูภาค
• ตัง้ิิจิารใน 20 จงัหวดัท่ีมีรายได้ต่อหวัต า่

3. ด้านพฒันาพ้ืนท่ีอตุสาหิรรม
• ตัง้ิิจิารในนิคม/เขตอตุสาหิรรม

ประเภทิิจิาร
ภายใต้หมวด 1 – 8
ท่ีมีิารลงทนุตาม
มาตริารพิเศษ 

จะได้รบัสิทธิ
เพ่ิมเติม (Top-up)
หรือแติต่าง

จาิสิทธิพืน้ฐาน
(Special Package) Area-based• EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

• SEZ (10 จงัหวดัชายแดน)
• ชายแดนภาคใต้ (4 จงัหวดั 4 อ าเภอ), โครงิารเมืองต้นแบบ
• เขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

Agenda-based

Merit-based
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เขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีได้รบัความเหน็ชอบจาิ ิิท. ในปัจจบุนั

อทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย (Thailand Science Park: 
TSP) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดแูลโดย สวทช.

เพ่ิม อทุยานวิทยาศาสตรภ์มิูภาค 3 แห่ง: อุทยาน
วทิยาศาสตรภ์าคเหนือ (เชยีงใหม)่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น) และภาคใต ้(สงขลา)

24

อทุยานรงัสรรคน์วตัิรรมอวิาศ (Space Krenovation 
Park: SKP) อ.ศรรีาชา ชลบุร ีดแูลโดย GISTDA

โครงิารเมืองนวตัิรรมอาหาร (Food Innopolis: FI) ตัง้อยู่
ในอุทยานวทิยาศาสตรฯ์ ปทุมธานี และมหาวทิยาลยั 7 แหง่ 
ไดแ้ก่ ม.เชยีงใหม ่ม.ขอนแก่น ม.สงขลาฯ ม.เกีตรฯ จุฬาฯ 
มหดิล และเทคโนฯ พระจอมเกลา้ธนบุรี



ผลของิาริ าหนดให้พืน้ท่ีใดเป็นเขตส่งเสริมิารลงทนุ ิคื็อ 
ิิจิารท่ีิ าหนดเป็นเป้าหมายในพืน้ท่ีนัน้ จะได้รบัสิทธิ ม.35 คือ 
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี เพ่ิมเติม (ยกเว้น
กิจกำรในหมวด 8 และกิจกำรสนับสนุนหมวด 8 ทีต่ัง้ในเขตวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี จะได้รบัสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเพิม่เติม 2 ปี)

ผลของิารเป็นเขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีได้รบัความเหน็ชอบจาิ ิิท.

ประิาศคณะิรรมิารส่งเสริมิารลงทนุท่ี 2/2557 เร่ือง
นโยบายและหลัิ เิณฑ์ิ ารส่งเสริมิารลงทุน ข้อ 8
ิ าหนดให้ “เขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Science 

and Technology Park) ท่ีได้รบัิารส่งเสริมหรือได้รบัความเหน็ชอบ
จาิคณะิรรมิาร” เป็น เขตส่งเสริมิารลงทนุ

25



ิิจิารเป้าหมายในเขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ประเภทิิจิาร TSP SKP FI
1.2    ิิจิารปรบัปรงุพนัธุพื์ช หรือสตัว ์(ท่ีไม่เข้าข่ายิิจิารเทคโนโลยีชีวภาพ) - - 

3.9    ิิจิารบริิารออิแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค์ - - 

5.6    ิิจิารออิแบบทางอิเล็ิ ทรอนิิส์   

7.11  ิิจิารวิจยัและพฒันา   

7.12  ิิจิารเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)   

7.13 ิิจิารบริิารออิแบบทางวิศวิรรม   

7.14  ิิจิารบริิารทดสอบทางวิทยาศาสตร์   

7.15  ิิจิารบริิารสอบเทียบมาตรฐาน   

7.19.1 ิิจิารสถานฝึิฝนวิชาชีพ   

8.1 ิิจิารพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย และิิจิารสนับสนุน (5.6, 7.11-15, 7.19.1)   
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ประเภทิิจิารเป้าหมาย เพ่ิมสิทธิภาษีเงินได้ฯ

8.1 ิิจิารพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย (8.1.1 Biotech
8.1.2 Nanotec 8.1.3 Advanced Material 8.1.4 Digital)
และิิจิาร 5.6, 7.11, 7.13-15, 7.19.1 ท่ีสนับสนุนิิจิารใน

หมวด 8

1.2 ิิจิารปรบัปรงุพนัธุพื์ชหรือสตัว ์(ทีไ่มใ่ชเ่ขา้ขา่ยเทคโนโลยชีวีภาพ)
3.9 ิิจิารบริิารออิแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค์
5.6 ิิจิารออิแบบทางอิเล็ิ ทรอนิิส์
7.11 ิิจิารวิจยัและพฒันา
7.12 ิิจิารเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
7.13 ิิจิารบริิารออิแบบทางวิศวิรรม
7.14 ิิจิารบริิารทดสอบทางวิทยาศาสตร์
7.15 ิิจิารบริิารสอบเทียบมาตรฐาน
7.19.1 ิิจิารสถานฝึิฝนวิชาชีพ

สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรบัิิจิารเป้าหมายในเขตวิทยาศาสตรฯ์
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Q&A

ติดต่อสอบถาม

ส านัิงานคณะิรรมิารส่งเสริมิารลงทุน
0 2553 8111
head@boi.go.th

https://www.facebook.com/BOI-News

ศนูยเ์ศรษฐิิจิารลงทุนภาคท่ี 3 (ขอนแิ่น)
0-4327-1300-2          khonkaen@boi.go.th 
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