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อัพเดทมาตรการบีโอไอ
โดย

นางสุภาดา  เครือเนตร
ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
วันพฤหัสบดีท่ี  25  กุมภาพันธ์  2564
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก

มาตรการสง่เสรมิการลงทุนส าหรบั SMEs

มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
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หัวข้อการน าเสนอ
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564)

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยส่งเสริม R&D การสร้างนวัตกรรม          
การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการส่งเสริม SMEs 

ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน/ใช้พลังงานทดแทน เพ่ือการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  

ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของ
ห่วงโซ่มูลค่า 

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เก้ือกูลต่อความมั่นคงในพื้นที่  

ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่ม AEC

ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพ่ิมบทบาท
ของไทยในเวทีโลก
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สิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 (แก้ไข พ.ศ. 2560)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

• ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร (มาตรา 28)
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบส าหรับของที่น าเข้ามาเพื่อการวิจัย และ

พัฒนา และการทดสอบที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 30/1)
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล (มาตรา 31, 31/1 และ 34)
• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 หลังระยะเวลายกเว้น

(มาตรา 35 (1))
• ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน  าประปาเป็นสองเท่า (มาตรา 35 (2))
• ให้หักค่าติดตั งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มขึ น ร้อยละ 25 

(มาตรา 35 (3))
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นส าหรับการผลิตเพื่อการ

ส่งออก (มาตรา 36)

• อนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน (มาตรา 24)
• อนุญาตให้น าช่างฝีมือและผู้ช านาญการเข้ามาท างานในกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 25 และ 26)
• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27)
• อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ (มาตรา 37)
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8 หมวดกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

หมวด 1-7 ประกอบด้วยกิจการ 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

A1 : กิจการฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ท า R&D เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

A2 : กิจการโครงสร้างพื นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุนในประเทศ
น้อยหรือยังไม่มีการลงทุน

A3 : กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั นสูง มีความส าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานของประเทศ มีการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย

A4 : กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่ถึงกลุ่ม A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริม Supply Chain 

B1-B2 : อุตสาหกรรมที่มีการผลิตอยู่มากแล้วในประเทศ แต่ยังส าคัญต่อ Supply Chain

หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายที่ประเทศมีศักยภาพ (Biotech, Nanotec, Advanced Material, Digital)



7

A1

A2

A3

A4

B1-B2

อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้น R&D และการออกแบบ ซึ่งส าคัญอย่างมากต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาประเทศ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และกิจการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มี

กิจการใช้เทคโนโลยีสูงที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีฐานผลิตอยู่บ้างแล้ว

กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่า A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบ
ในประเทศ และเสริม Value Chain

อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส าคัญต่อ Value Chain

ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล

ยกเว้นอากร
เคร่ืองจักร

ยกเว้นอากร
วัตถุดิบผลิต
เพื่อส่งออก Non-tax

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓✓

8
8
5
3
0 บางประเภท

ปี (ไม่จ ากัดวงเงิน)

ปี

ปี

ปี

ปี

หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายที่ประเทศมีศักยภาพ 
(Biotech, Nanotec, Advanced Material, Digital) 10 ปี ✓ ✓✓

สิทธิพื้นฐานส าหรับโครงการใหม่หรือโครงการขยาย

หมายเหตุ: กรณีโครงการ SMEs เพ่ิมเติมวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคลเป็น 2 เท่าของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียน

สิทธิและประโยชน์แตกต่างตามระดับเทคโนโลยี 
มูลค่าเพิ่ม และการสนับสนุนห่วงโซ่การผลิต 

บางประเภท

หมวด 1-7
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
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o เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตหรือให้บริการ โดยส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการร่วมมือและสนับสนุนกิจการขององค์กรท้องถิ่นในกิจการด้านการเกษตร
และเกษตรแปรรูป กิจการในอุตสาหกรรมเบา และกิจการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งการ
สนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวม

o เพื่อยกระดับการด าเนินการขององค์กรท้องถิ่น เช่น การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การน าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต การฝึกอบรมเพื่อ
ยกระดับเทคโนโลยีหรือมาตรฐานการผลิต เป็นต้น 

วตัถปุระสงค์
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก

A
ผู้สนับสนุน หรือ
ร่วมด าเนินการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 ปี ในวงเงิน

120% ของเงินสนับสนุน

กิจการเดิม 
• เป็นโครงการที่อยู่ในประเภทกิจการที่ขอรับการ

ส่งเสริมได้ในปัจจุบัน
• เป็นโครงการที่เคยได้รับการส่งเสริมแต่ไม่เคยได้รับ

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือสิทธิฯ
ได้สิ้นสุดลงแล้ว

กรณีที่ 1

• เพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
120% ของเงินสนับสนุน

เป็นโครงการที่สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ยังไม่สิ้นสุดหรือโครงการใหม่ที่ขอรับการส่งเสริม
อยู่ในข่ายได้ยกเว้นภาษี

กรณีที่ 2

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
ท่ีขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องยื่นขอรับการส่งเสริม/ขอรับสิทธิฯ 
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2564

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการเศรษฐกิจฐานราก 
สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการอื่นได้ด้วย

B
ผู้รับ

การสนับสนุน

- เครื่องจักรและอุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

เงินลงทุน > 1 ลบ./โครงการ 
และ > 200,000บาท/ราย

• มีความร่วมมือกับท้องถิ่น

• การสนับสนุน

เงินลงทุน
> 200,000 บาท/ราย

เกษตรและเกษตรแปรรูป

อุตสาหกรรมเบา

ท่องเท่ียวชุมชน

การบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง 
และการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
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โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยง
ระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง

ธกส. คัดเลือกสหกรณ์/วิสาหกิจ
ชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เพื่อยกระดับจ านวน 500 ราย สหกรณ/์วิสาหกิจชุมชน

ส ารวจและก าหนดรูปแบบการ
สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น
• เทคโนโลยี/เครื่องจักรอุปกรณ์
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์/มาตรฐาน
• การพัฒนาช่องทางการตลาด
• การพัฒนานวัตกรรม

การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น 
- เครื่องจักรอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาช่องทางการตลาด และการบริหาร

จัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ผู้ประกอบการศักยภาพสูง

สิทธิประโยชน์ BOI ตาม 
“มาตรการเร่งรัดการลงทนุ
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เศรษฐกิจฐานราก”
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
(กรณีสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบองค์รวม)

ต้องครอบคลุมทั้งในสว่นของการบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และการ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ต้องด าเนินการในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากเท่านั้น 
โดยแผนการด้าเนินการบริหารจัดการน ้าต้องได้รับความเห็นชอบจาก สทนช. และสอดคล้องกับ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ

จะค านวณมูลคา่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินลงทนุ (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
ที่จ่ายจริงในการสนบัสนุนองคก์รท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุนการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน ้า  
เป็นต้น 



13

- การน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ เช่น เครื่องจกัรเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือ
ยกระดบัการผลติ

- การฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัเทคโนโลยีหรือมาตรฐานผลิต เช่น การผลิต
และใช้ปุ๋ ยชีวภาพ มาตรฐานความปลอดภยัอาหาร การอบรมการออกแบบ
ผลติภณัฑ์

- การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีคณุภาพดี แสดงอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน 
เชน่ การออกแบบและผลติบรรจุภณัฑ ์หรอืผลติภณัฑ์

ตัวอย่างแนวทางในการสนับสนุนกิจการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเบา
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- การสร้างการเติบโตและดึงดดูการท่องเท่ียวชมุชน เชน่ สรา้งสิง่อ านวยความสะดวก

- การสนับสนุนเพ่ือยกระดบัมาตรฐานและความปลอดภยั เช่น สนับสนุนอุปกรณ์
ความปลอดภัยส าหรับการท่องเที่ยวทางทะเลหรือการเดินป่า ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
หน่วยกูภ้ยั 

- การสนับสนุนเพ่ือยกระดบัการท่องเท่ียวชุมชนให้ยัง่ยืน เช่น อบรมสรา้งความรูด้า้น
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สนบัสนุน การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังานหรอืรถไฟฟ้าลดมลพษิ

- การสนับสนุนการน าเทคโนโลยี IoT หรือ Big Data มาใชพ้ฒันาแหล่งท่องเทีย่วให้
รองรบันักท่องเที่ยวทีม่คีุณภาพและเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเทีย่วเมอืงรอง เช่น สรา้งระบบ 
Smart Tourism เพือ่ชว่ยบรูณาการขอ้มลูแหล่งทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นระบบยิง่ขึน้

ตัวอย่างแนวทางในการสนับสนุนกิจการท่องเที่ยวชุมชน
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ SMEs
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ SMEs

คุณสมบัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริม
กลุ่ม A และ กลุ่ม B
(ยกเว้นกิจการโรงแรม  ที่ก าหนดห้องพัก ≥ 50-99 ห้อง/เงินลงทุนต่อห้อง ≥ 1 ล้านบาท 
(ไม่รวมค่าที่ดิน&ทุนหมุนเวียน)) จึงจะเข้าข่าย
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ SMEs

เงื่อนไข
• เงินลงทุนขั้นต่ าแต่ละโครงการ ≥ 5 แสนบาท
• หุ้นไทย 51% ของทุนจดทะเบียน
• อัตราส่วนหน้ีสิน : ทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 4:1
• ใช้เครื่องจักรเกา่ในประเทศได้ ≤ 10 ล้านบาท + เครื่องจักรใหม่ในเครื่องจักรหลัก ≥ 50% 

ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
• รายได้ของกิจการรวมกัน (ทั้ง BOI และ non BOI) ≤ 500 ล้านบาท/ปี ในช่วง 3 ปีแรก 

นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสริมฯ
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ SMEs

สิทธิประโยชน์
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในกลุ่ม A  200% ของเงินลงทุน
• สิทธิประโยชน์อื่นตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2/2557

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการส าหรับ SMEs
• เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
• เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
• เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
• เพื่อตั้งสถานประกอบการใน SEZ
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Merit-Based Incentives ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย Cap เพ่ิมเติม 
(% ของเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย)

R&D ท้ังท าเอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือร่วมวิจัยกับองค์กรใน
ต่างประเทศ

การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร 
สถาบันการศึกษา/วิจัย หน่วยงานรัฐด้าน S&T

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหลง่ในประเทศ

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งการอบรมด้าน
ระบบดิจิทัล

การพัฒนา Local Supplier ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 51% ใน
การฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  ทั้งท าเอง หรือว่าจ้าง
ผู้อื่นในประเทศ

300%

100%

200%

200%

200%

200%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม

ใน 3 ปีแรก

ยกเว้น CIT เพ่ิมเติม/ 
Cap เพ่ิมขึ้น
ตามที่ก าหนด

ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามสดัสว่น
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1% หรือ
> 200 ลบ.
2% หรือ

> 400 ลบ.
3% หรือ

> 600 ลบ.

1 ปี

2 ปี

3 ปี

กลุ่ม A1, A2 ท า merit แล้วได้ยกเว้น
CIT เกิน 8 ปีได้

(แต่รวมแล้วไม่เกิน 13 ปี)
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ตัวอย่างการค านวณสิทธิประโยชน์

ตัวอย่าง : บริษัท ก. ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลติภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกส์ส าหรับส านักงาน (ประเภท 5.3.6)   
เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 100 ล้านบาท และได้ยื่นขอรับสิทธปิระโยชนเ์พิม่เติม โดยจะลงทุนท าวิจยัและพัฒนา 
(R&D) มูลค่า 10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ 
(Activity-based Incentives)

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
(Merit-based Incentives)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
รวม 4 ปี มูลค่า Cap ไม่เกิน 130 ล้านบาท

(A4) 3 ปี โดยมีมูลค่า Cap ไม่เกิน
100 ล้านบาท

ยกเว้นเพิ่มอีก 1 ปี โดยมี Cap เพิ่มอีก 
30 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์พ้ืนฐานอื่นๆ • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่น ามาผลิตเพื่อส่งออก
• สิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร (Non-Tax)
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Merit-Based Incentives ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย Cap เพ่ิมเติม 
(% ของเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย)

R&D ท้ังท าเอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือร่วมวิจัยกับองค์กรใน
ต่างประเทศ

การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร 
สถาบันการศึกษา/วิจัย หน่วยงานรัฐด้าน S&T

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหลง่ในประเทศ

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งการอบรมด้าน
ระบบดิจิทัล

การพัฒนา Local Supplier ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 51% ใน
การฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  ทั้งท าเอง หรือว่าจ้าง
ผู้อื่นในประเทศ

300%

100%

200%

200%

200%

200%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม

ใน 3 ปีแรก

ยกเว้น CIT เพิ่มเติม/ 
Cap เพ่ิมขึ้น
ตามที่ก าหนด

ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามสดัสว่น
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1% หรือ
> 200 ลบ.

2% หรือ
> 400 ลบ.

3% หรือ
> 600 ลบ.

1 ปี

2 ปี

3 ปี

กลุ่ม A1, A2 ท า merit แล้วได้ยกเว้น
CIT เกิน 8 ปีได้

(แต่รวมแล้วไม่เกิน 13 ปี)

0.5%

1%

1.5%
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สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ SMEs

• เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
โดยหากตั้งอยู่ใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า
- กลุ่ม A1 และ A2 ได้ลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 50% 5 ปี
- กลุ่มอื่นๆ (ไม่รวม B2) ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคลเพิ่มเติม 3 ปี
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สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ SMEs

• เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
โดยหากตั้งในพื้นที่นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
- กลุ่ม A3 และ A4 ได้ยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 1 ปี

• เมื่อกิจการ SMEs ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคล 200% ของเงินลงทุนเพิ่มเติมจาก

สิทธิประโยชน์ตามมาตรการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีอยู่แล้ว
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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กลุ่มอตุสาหกรรม ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา
1. เกษตร ประมงและกิจการท่ีเก่ียวข้อง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2. การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ ✓ X X X X

3. ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนัง ✓ ✓ X X ✓

4. การผลิตเครื่องเรือน ✓ ✓ X X ✓

5. อญัมณีและเครื่องประดบั ✓ ✓ X X X

6. การผลิตเครื่องมือแพทย์ ✓ ✓ X X X

7. ยานยนต ์เคร่ืองจกัร และช้ินส่วน ✓ ✓ X X X

8. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ✓ ✓ X ✓ X

9. การผลิตพลาสติก ✓ ✓ X X X

10. การผลิตยา ✓ ✓ X X X

11. กิจการโลจิสติกส์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12. นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13. กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14. กิจการอ่ืนๆ ✓ ✓ ✓** ✓ ✓

กลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (1/2) 

หมายเหตุ
* กิจการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กจิการผลติ
สิง่พมิพท์ัว่ไป และกจิการผลติ
โครงสรา้งโลหะส าหรบังานก่อสรา้ง
หรอืงานอุตสาหกรรม

** ยกเว้น  กจิการผลติโครงสรา้ง
โลหะส าหรบังานก่อสรา้งหรอืงาน
อุตสาหกรรม 
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กลุ่มอตุสาหกรรม หนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม นราธิวาส
1. เกษตร ประมงและกิจการท่ีเก่ียวข้อง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2. การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ X X ✓ ✓ X

3. ส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4. การผลิตเคร่ืองเรือน X ✓ ✓ ✓ ✓

5. อญัมณีและเครื่องประดบั X ✓ ✓ ✓ ✓

6. การผลิตเครื่องมือแพทย์ X ✓ ✓ ✓ ✓

7. ยานยนต ์เครื่องจกัร และช้ินส่วน X X ✓ ✓ ✓

8. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ X X ✓ ✓ ✓

9. การผลิตพลาสติก X ✓ ✓ ✓ ✓

10. การผลิตยา X ✓ ✓ ✓ ✓

11. กิจการโลจิสติกส์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12. นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13. กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14. กิจการอ่ืนๆ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

กลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (2/2) 

หมายเหตุ
* กิจการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กจิการผลติ
สิง่พมิพท์ัว่ไป และกจิการผลติ
โครงสรา้งโลหะส าหรบังานก่อสรา้ง
หรอืงานอุตสาหกรรม

** ยกเว้น  กจิการผลติโครงสรา้ง
โลหะส าหรบังานก่อสรา้งหรอืงาน
อุตสาหกรรม 
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รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (1/8)
กลุ่มท่ี 1 เกษตร ประมง และกิจการท่ีเก่ียวข้อง
(จงัหวดักาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)

1.4 กิจการอบพืชและไซโล
1.5.1 กิจการขยายพนัธุป์ศสุตัวห์รอืสตัวน์ ้า
1.5.2 กิจการเล้ียงปศสุตัวห์รือสตัวน์ ้า (ยกเว้นกุ้ง)
1.6 กิจการฆ่าและช าแหละสตัว์
1.8 กิจการคดัคณุภาพ บรรจ ุและเกบ็รกัษาพืช ผกั ผลไม้ หรือดอกไม้
1.9 กิจการผลิตแป้งแปรรปู (โมดิไฟดส์ตารช์) หรือแป้งจากพืชท่ีมีคณุสมบติัพิเศษ
1.10 กิจการผลิตน ้ามนัหรือไขมนัจากพืชหรอืสตัว ์(ยกเว้นน ้ามนัจากถัว่เหลือง)
1.11 กิจการผลิตสารสกดัจากวตัถดิุบทางธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑจ์ากสารสกดัจากวตัถดิุบทางธรรมชาติ (ยกเว้นยา  สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน 
และเครื่องส าอาง)
1.14.1 กิจการแปรรปูยางขัน้ต้น 
1.15 กิจการผลิตผลิตภณัฑจ์ากผลพลอยได้หรือเศษวสัดุทุางการเกษตรหรอืผลิตภณัฑจ์ากวตัถดิุบท่ีมาจากผลพลอยได้หรือเศษวสัดุหุรือของเสีย
จากการเกษตร 
1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องด่ืม วตัถเุจือปนอาหาร (Food Additive) หรือส่ิงปรงุแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั (ยกเว้นเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล)์
1.19 กิจการห้องเยน็ หรือกิจการห้องเยน็และขนส่งห้องเยน็
1.20 กิจการศนูยก์ลางการค้าสินค้าเกษตร
1.22 กิจการผลิตอาหารสตัวห์รือส่วนผสมอาหารสตัว์
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รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (2/8)

กลุ่มท่ี 2 เซรามิกส์
(จงัหวดักาญจนบุรี ตาก นครพนม)

2.4.3 กิจการผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกส ์(ยกเว้น Earthen Ware และกระเบือ้งเซรามิกส)์

กลุ่มท่ี 3 อตุสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนัง
(จงัหวดักาญจนบุรี เชียงราย  ตาก นครพนม นราธิวาส  สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)

3.1.1 กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยประดิษฐ์
3.1.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า
3.1.4 กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะส่ิงทอ
3.2 กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือผลิตภณัฑส์ขุอนามยั (Hygienic Products) 
จาก Non-woven Fabric
3.3 กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือผลิตภณัฑจ์ากหนังสตัวห์รือหนังเทียม
3.4 กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือช้ินส่วน

กลุ่มท่ี 4 การผลิตเคร่ืองเรือน
(จงัหวดักาญจนบุรี เชียงราย  ตาก นครพนม นราธิวาส  สงขลา และสระแก้ว)

3.6 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือช้ินส่วน
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รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (3/8)

กลุ่มท่ี 5 อตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั
(จงัหวดักาญจนบุรี เชียงราย  ตาก นครพนม นราธิวาส  และสระแก้ว)

3.8 กิจการผลิตอญัมณีและเคร่ืองประดบั หรือช้ินส่วน รวมถึงวตัถดิุบและต้นแบบ

กลุ่มท่ี 6 การผลิตเคร่ืองมือแพทย์
(จงัหวดักาญจนบุรี เชียงราย  ตาก นครพนม นราธิวาส  และสระแก้ว)

3.11 กิจการผลิตเครื่องมือแพทยห์รือช้ินส่วน

กลุ่มท่ี 7 อตุสาหกรรมยานยนต ์เคร่ืองจกัร และช้ินส่วน
(จงัหวดักาญจนบุรี  ตาก นครพนม นราธิวาส  และสระแก้ว)

4.4 กิจการผลิตเคร่ืองยนตอ์เนกประสงคห์รืออปุกรณ์
4.5.2 กิจการผลิตเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ หรือช้ินส่วน และ/หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์
4.5.3 กิจการประกอบเคร่ืองจกัร และ/หรืออปุกรณ์เครื่องจกัร
4.8.17 กิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะอ่ืนๆ
4.12 กิจการผลิตรถจกัรยานยนต ์(ยกเว้นท่ีมีความจกุระบอกสบูต า่กว่า 248 ซีซี)
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รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (4/8)

กลุ่มท่ี 8 อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์
(จงัหวดักาญจนบุรี  ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร  และสระแก้ว)

5.1 กิจการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
5.2.2 กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED
5.2.3 กิจการผลิต Compressor และ/หรือ Motor ส าหรบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
5.2.4 กิจการผลิต Wire Harness
5.2.5 กิจการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ

5.3.5 กิจการผลิตผลิตภณัฑก์ลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product)
5.3.6 กิจการผลิตผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกสส์ าหรบัส านักงาน
5.3.7 กิจการผลิตผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกสอ่ื์นๆ
5.4.6.2 กิจการผลิต Hard Disk Drive ทัว่ไป และ/หรือช้ินส่วน (ยกเว้น Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral)
5.4.6.3 กิจการผลิต Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral ส าหรบั Hard Disk Drive
5.4.12 กิจการผลิต Flexible Printed Circuit และ/หรือ Printed Circuit Board และ/หรือช้ินส่วน
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รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (5/8)

กลุ่มท่ี 8 อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)
(จงัหวดักาญจนบุรี  ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร  และสระแก้ว)

5.4.13 กิจการผลิตอปุกรณ์หน่วยความจ าอ่ืนๆ
5.4.14 กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) ทัว่ไป หรือผลิตภณัฑต่์อเน่ืองจากการผลิต PCBA ในโครงการ
เดียวกนั 
5.4.17 กิจการผลิตช้ินส่วนส าหรบัผลิตภณัฑก์ลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product)
5.4.18 กิจการผลิตช้ินส่วนส าหรบัผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกสส์ าหรบัส านักงาน
5.4.19 กิจการผลิตช้ินส่วนส าหรบัผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกสอ่ื์นๆ

กลุ่มท่ี 9 การผลิตพลาสติก
(จงัหวดักาญจนบุรี เชียงราย  ตาก นครพนม นราธิวาส   และสระแก้ว)

6.6 กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกส าหรบัอตุสาหกรรม (Plastic Products for Industrial Goods)
6.7.1 กิจการผลิตบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดหลายชัน้ (Multilayer Plastics Packaging)
6.7.2 กิจการผลิตบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดปลอดเช้ือ (Aseptic Plastics Packaging)
6.7.3 กิจการผลิตบรรจภุณัฑพ์ลาสติก ชนิดป้องกนัไฟฟ้าสถิต (Antistatic Plastics Packaging)
6.8 กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกรีไซเคิล
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รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (6/8)

กลุ่มท่ี 10 การผลิตยา
(จงัหวดักาญจนบุรี  เชียงราย ตาก นครพนม นราธิวาส  และสระแก้ว)

6.10 กิจการผลิตยา

กลุ่มท่ี 11 กิจการโลจิสติกส์
(จงัหวดักาญจนบุรี  เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)

7.1.3 กิจการสถานท่ีตรวจปล่อยและบรรจสิุนค้าเข้าตู้คอนเทนเนอรเ์พ่ือส่งออก หรือโรงพกัสินค้า เพ่ือตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุ
ของขาออกท่ีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอรน์อกเขตท่า เทียบเรือ (รพท.) (Inland Container Depot : ICD)
7.4.1 กิจการศนูยก์ระจายสินค้าด้วยระบบทนัสมยั (Distribution Center : DC)
7.4.2 กิจการศนูยก์ระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบท่ีทนัสมยั (International Distribution Center : IDC)
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รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (7/8)

กลุ่มท่ี 12 นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม
(จงัหวดักาญจนบุรี  เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)

7.9.1.1 กิจการนิคมหรือเขตอตุสาหกรรม

7.9.1.2 กิจการนิคมหรือเขตอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั
7.9.1.3 กิจการนิคมหรือเขตอตุสาหกรรมโลจิสติกส ์(Logistics Park)

กลุ่มท่ี 13 กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว
(จงัหวดักาญจนบุรี  เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)

7.22.1 กิจการเฟอรร่ี์ หรือเดินเรือท่องเท่ียว หรือให้เช่าเรือท่องเท่ียว

7.22.2 กิจการบริการท่ีจอดเรือท่องเท่ียว

7.22.3 กิจการสวนสนุก
7.22.4 กิจการศนูยแ์สดงศิลปวฒันธรรมไทยหรือศนูยศิ์ลปหตัถกรรมไทย

7.22.5 กิจการสวนสตัวเ์ปิด 
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รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (8/8)

กลุ่มท่ี 13 กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว (ต่อ)
(จงัหวดักาญจนบุรี  เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)

7.22.6 กิจการพิพิธภณัฑ์

7.23.3 กิจการศนูยแ์สดงสินค้านานาชาติ

7.23.4 กิจการศนูยฟ้ื์นฟสูขุภาพ

กลุ่มท่ี 14 กิจการอ่ืนๆ 
(จงัหวดักาญจนบุรี  เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)

4.14 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรบังานก่อสร้างหรืองานอุตุสาหกรรม (Fabrication Industry)
6.14.2 กิจการผลิตส่ิงพิมพท์ัว่ไป 
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** ขยายเวลาการย่ืนค าขอรบัการส่งเสริมถึงวนัท าการสดุท้ายของปี 2565**

กิจการตามบญัชีประเภทท่ีให้การส่งเสริม กิจการเป้าหมาย

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม 3 ปี แต่รวม
แล้วไม่เกิน 8 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

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
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ประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์

1. กิจการผลิตอาหารสตัวห์รือส่วนผสมอาหารสตัว์
2. กิจการผลิตวสัดกุ่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีตอดั

แรงส าหรบังานสาธารณูปโภค
3. กิจการผลิตส่ิงปรงุแต่งส าหรบัประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม 

ยาสีฟัน
4. กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกส าหรบัสินค้าอปุโภค เช่น

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

คลงัสินค้า

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 8 ปี

* จงัหวดัตราดไมข่อใหก้ าหนดเป็นกจิการเป้าหมายในพืน้ที่

กลุ่มกิจการท่ี BOI ยกเลิกการส่งเสริมไปแล้วแต่ให้ส่งเสริมเฉพาะใน SEZ


