
 

  

 

 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที่  ๘ /๒๕๖๕ 
เรื่อง  นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน  

             --------------------------------------------------------   

ด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน           
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายการพัฒนาภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ   
ภาคบริการของประเทศ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ดังนี้     

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศ ดังนี้ 

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗                 
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๒ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙                      
เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ข้อ ๒ บรรดาประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน                
ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๓  วิสัยทัศน์ของการส่งเสริมการลงทุน  

คณะกรรมการได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้ 
“ส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่” โดยมีเป้าหมายหลักที่

ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้บรรลุผล ๓ ประการ ประกอบด้วย 
๓.๑ Innovative : เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
๓.๒ Competitive : เป็นเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัว ได้เร็ว 

และสร้างการเติบโตสูง   
๓.๓ Inclusive : เป็นเศรษฐกิจที่ค านึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งการสร้าง

โอกาส และลดปัญหาความเหลื่อมล้ า   
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ข้อ ๔  นโยบายส่งเสริมการลงทุน  

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการจึงได้ก าหนด ๗ หมุดหมายของการส่งเสริม
การลงทุน ดังนี้ 

๔.๑ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีความโดดเด่น ควบคู่
กับการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยมีศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโ ซ่
อุปทาน (Supply Chain)  

๔.๒ การเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่ อุตสาหกรรมอัจฉริยะและยั่ งยืน  (Smart and Sustainable 
Industry) ทั้งการลงทุนใหม่ และการยกระดับผู้ประกอบการรายเดิม   

๔.๓ การผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ และประตูการค้าการลงทุน
ของภูมิภาค  

๔.๔ การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมต่อกับโลก  

๔.๕ การส่งเสริมการลงทุนตามศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึง 
๔.๖ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
๔.๗ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจและเพ่ิมบทบาทไทยใน

เวทีโลก 

ข้อ ๕  หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ  
คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้ 
๕.๑   การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

๕.๑.๑ ต้องมีมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรและอาหาร 
กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของรายได ้

๕.๑.๒ ต้องมีกรรมวิธีการผลิตหรือขั้นตอนการให้บริการที่ทันสมัย และเป็นไปตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ 

๕.๑.๓ ต้องใช้เครื่องจักรใหม่ กรณีการใช้เครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ มีหลักเกณฑ์
ดังนี้ 
กรณีท่ัวไป 
(๑)  เครื่องจักรใช้แล้วที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ และให้นับเป็นเงินลงทุน

ส าหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ต้องมี
อายุไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่น าเข้า โดยต้องได้รับใบรับรองจาก
สถาบันที่ เชื่อถือได้ ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน รวมทั้งการประเมินราคาท่ีเหมาะสม 
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(๒)  ส าหรับเครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุเกิน ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิต 
ถึงปีที่น าเข้า จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ แต่ไม่ให้นับเป็นเงินลงทุน
ส าหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า โดยต้อง
ได้รับใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

กรณีการย้ายฐานการผลิต 
(๑)  เครื่องจักรใช้แล้วที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ และให้นับเป็นเงินลงทุน

ส าหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ต้องมี
อายุไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่น าเข้า โดยต้องได้รับใบรับรองจาก
สถาบันที่ เชื่อถือได้ ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน รวมทั้งการประเมินราคาท่ีเหมาะสม 

(๒)  ส าหรับเครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุเกิน ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิต
ถึงปีท่ีน าเข้า จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ และให้นับเป็นเงินลงทุนส าหรับ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าเครื่องจักรตาม
บัญชี แต่ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า โดยต้องได้รับใบรับรองจากสถาบันที่
เชื่อถือได้ ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
การใช้พลังงาน รวมทั้งการประเมินราคาท่ีเหมาะสม 

(๓)  ส าหรับเครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่น าเข้า 
จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ แต่ไม่ให้นับเป็นเงินลงทุนส าหรับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า โดยต้องได้รับใบรับรอง
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

กรณีอ่ืนๆ 
      ส าหรับกิจการขนส่งทางเรือ กิจการขนส่งทางอากาศ และแม่พิมพ์ จะอนุญาต

ให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี ในโครงการได้ตามความเหมาะสม 
โดยให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า และให้นับเป็นเงินลงทุนส าหรับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล 

ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด   

๕.๑.๔ โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป 
ต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 
14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเท่าภายใน ๒ ปี นับแต่วันครบเปิดด าเนินการ 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล ๑ ปี 
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๕.๒  การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๕.๒.๑ ต้องมีแนวทางและมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ส าหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องสถานที่ตั้งและ 
วิธีจัดการมลพิษ 

๕.๒.๒ กรณีกิจการใดที่มีรายละเอียดโครงการ หรือกิจกรรมต่อเนื่อง ที่อยู่ในข่ายตาม
ประเภทและขนาดโครงการที่ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ให้โครงการหรือกิจการนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องนั้นๆ ด้วย 

๕.๒.๓ โครงการที่ตั้งในจังหวัดระยอง ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  

๕.๓  เงินลงทุนขั้นต่ า และความเป็นไปได้ของโครงการ 
๕.๓.๑   ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน

และทุนหมุนเวียน  เว้นแต่กรณีที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการ 
ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ทั้งนี้ ส าหรับประเภทกิจการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการด าเนิน
ธุรกิจ ให้พิจารณาเงินลงทุนขั้นต่ าจากเงินเดือนบุคลากรต่อปี ซึ่งจะก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

๕.๓.๒ ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน ๓ ต่อ ๑ ส าหรับโครงการริเริ่ม  
ส่วนโครงการขยาย จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี 

๕.๓.๓ โครงการที่มีเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเกิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท  
ต้องเสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๖  หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการสัมปทาน  
ส าหรับกิจการที่ได้รับสัมปทาน และกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการจะใช้แนวทางการ

พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ และวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ดังนี้ 

(๑) โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.  ๒๕๔๒ จะไม่
อยู่ในข่ายที่จะได้รับการส่งเสริม 
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(๒) โครงการที่ได้รับสัมปทานที่เอกชนด าเนินการ โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐ (Build 
Transfer Operate หรือ Build Operate Transfer) หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของ
โครงการดังกล่าวที่ประสงค์จะให้ผู้ได้รับสัมปทานได้รับสิทธิและประโยชน์การส่งเสริม
การลงทุน ต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนออกประกาศเชิญชวน
เอกชนเข้าร่วมประมูล และในขั้นการประมูลต้องมีประกาศระบุโดยชัดเจนว่าเอกชนจะ
ได้รับสิทธิและประโยชน์ใดบ้าง โดยในหลักการคณะกรรมการจะไม่ให้การส่งเสริมกรณี
เอกชนต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่รัฐในการรับสัมปทาน เว้นแต่เป็นผลตอบแทนที่
สมเหตุสมผลกับการลงทุนที่รัฐใช้ไปในโครงการนั้น 

 ทั้งนี้ โครงการที่ต้องเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติหลักการนั้น ต้องปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติที่ส านักงานประกาศก าหนด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑)  เป็นโครงการสัมปทานที่เอกชนด าเนินการ โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์              
ให้แก่รัฐ (Build Transfer Operate หรือ Build Operate Transfer)  

(๒)  เป็นการคัดเลือกเอกชนด้วยวิธีการประมูล และ 
(๓)  เป็นกิจการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ และอยู่ใน 

บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน  
หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะพิจารณาให้การ

ส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ท่ัวไป โดยไม่ต้องขออนุมัติหลักการก่อนยื่นขอรับการส่งเสริม 
(๓) โครงการของรัฐที่ให้เอกชนลงทุนและเป็นเจ้าของ (Build Own Operate) รวมทั้งให้

เอกชนเช่าหรือบริหาร โดยจ่ายผลตอบแทนให้รัฐในลักษณะค่าเช่า คณะกรรมการ            
จะพิจารณาให้การส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ท่ัวไป 

(๔) การแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจ ากัดตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หากต้องการขยายงาน จะขอรับการส่งเสริมได้เฉพาะส่วนที่ลงทุนเพ่ิม โดยจะได้รับสิทธิ
และประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ทั่วไป 

ข้อ ๗  หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ  
คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติส าหรับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้ 
๗.๑    โครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชีหนึ่ง ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒  ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ 
ของทุนจดทะเบียน 

๗.๒    โครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชีสอง และบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒  อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้  
เว้นแต่กรณีท่ีมีกฎหมายอื่นก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

๗.๓    เมื่อมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเป็นการเฉพาะ
ส าหรับกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนบางประเภท 
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ข้อ ๘  สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ  

คณะกรรมการก าหนดสิทธิและประโยชน์ตามล าดับความส าคัญของประเภทกิจการตามที่ก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ  ดังนี้ 

กลุ่ม A ได้แก่ กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลเครื่องจักร วัตถุดิบ 
และสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่ม A 1+ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๑๐ – ๑๓ ปี โดยไม่ก าหนด

วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วน 

ที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี  ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
จะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร  

กลุ่ม A 1  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี  โดยไม่ก าหนด

วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วน 

ที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี  ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
จะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 

กลุ่ม A 2  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 

๑๐๐ ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วน 

ที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี  ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
จะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 

กลุ่ม A 3  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๕ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 

๑๐๐ ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)  
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
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- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วน 
ที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี  ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
จะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 

กลุ่ม A 4  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 

๑๐๐ ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วน 

ที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี  ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
จะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 

กลุ่ม B  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือ 

การส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี  ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร  
ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่ได้ระบุสิทธิและประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การ

ส่งเสริมการลงทุนตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ ๙  เขตส่งเสริมการลงทุน  
คณะกรรมการก าหนดเขตส่งเสริมการลงทุน ดังนี้ 
๙.๑   เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๙.๒   เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๙.๓   พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่โครงการเมืองต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๙.๔   พ้ืนที่ ๒๐ จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ 

พัทลุง แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร 
สระแก้ว สุรินทร์ หนองบัวล าภู อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ 

๙.๕   เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) รวมถึงพ้ืนที่ย่านนวัตกรรม 
ที่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
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ข้อ ๑๐  สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

๑๐.๑ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 
หากตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ                

การส่งเสริม ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๑ ปี  
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงประเภทกิจการที่มีเงื่อนไขบังคับว่าต้องตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือ

เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 

๑๐.๒ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
หากตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุนตามข้อ ๙.๔ ให้ได้รับสิทธิและ

ประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้ 
(๑)  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๓ ปี  ทั้งนี้ หากเป็นกิจการในกลุ่ม A 1 

หรือ A 2 จะให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่
ก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง 

(๒)  อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่า เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี  
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

(๓) อนุญาตให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิ               
ร้อยละ ๒๕ ของเงินที่ลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริม
จะเลือกหักจากก าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายใน ๑๐ ปี นับแต่
วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม  ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่า
เสื่อมราคาตามปกติ 

ทั้งนี้ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับพื้นท่ีเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมในการให้สิทธิและประโยชน์  
(๑)  กรณีที่ผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในโครงการเดียวกัน จะพิจารณาให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ขั้นสูง

ตามประเภทกิจการผลิตวัตถุดิบต้นน้ าตามความเหมาะสม 
(๒)  ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับจากมาตรการที่ให้สิทธิและโยชน์เพ่ิมเติม เมื่อ

รวมกับสิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการและมาตรการอ่ืนๆ แล้ว จะให้ได้รับไม่ เกิน ๘ ปี   
เว้นแต่กรณีกิจการกลุ่ม A 1+ และกรณีซึ่งมาตรการหรือเงื่อนไขของประเภทกิจการที่ให้สิทธิและ
ประโยชน์เพิ่มเติมนั้นได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ จะให้ได้รับไม่เกิน ๑๓ ป ี

(๓)  โครงการจะสามารถได้รับสิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา ๓๕ (๑) 
ต่อเมื่อโครงการนั้นได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมกันแล้วไม่เกิน ๘ ปี 

 
 



๙ 
 

(๔)  ระยะเวลาการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา ๓๕ (๑) ที่จะได้รับจากมาตรการที่ให้สิทธิ
และประโยชน์เพิ่มเติม เมื่อรวมกับมาตรการอ่ืนๆ แล้ว จะให้ได้รับไม่เกิน ๕ ปี 

(๕)  การลงทุน ค่าใช้จ่าย และการด าเนินการใด ที่จะต้องกระท าเพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมตามประเภท
กิจการ หรือเพ่ือให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามมาตรการใดแล้ว การลงทุน ค่าใช้จ่าย 
หรือการด าเนินการเดียวกันนั้น ไม่สามารถน ามาใช้เพ่ือรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมอ่ืนๆ ได้อีก 

ข้อ ๑๒  สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจึงอนุญาตให้โครงการ

ที่ได้รับการส่งเสริมสามารถน าเข้าเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร ในกรณีดังต่อไปนี้  

๑๒.๑  เครื่องจักรที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา 
๑๒.๒  เครื่องจักรที่ใช้ในการป้องกันหรือก าจัดมลพิษ 
๑๒.๓  เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน เพ่ือปรับปรุงและ

ทดแทนเครื่องจักรเดิม หรือเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตในโครงการเดิม ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้
เปิดด าเนินการแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ ๑๓  สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการจึงให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีขั้นตอน  

การวิจัยและพัฒนาในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่น าเข้า
มาเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง โดยจะอนุมัติให้คราวละ ๑ ปี ซึ่งของน าเข้า 
ที่จะได้รับการยกเว้นอากร จะต้องไม่ใช่เครื่องจักรหรือวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่สามารถน าเข้าโดยได้รับสิทธิ
ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรหรือวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น ทั้งนี้ ตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เงื่อนไข  
และวิธีการที่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๔ การสนับสนุนการขยายกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม   
เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุน  

ให้มีการขยายกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม คณะกรรมการจึงอนุญาตให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริม  
อยู่เดิมที่ไม่อยู่ในประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนได้ตามประกาศฉบับนี้ สามารถเพ่ิมก าลังผลิต  
ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมในที่ตั้งเดิมได้ โดยส่วนที่เ พ่ิมก าลังการผลิตให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่ระบุ
ในบัตรส่งเสริมเดิมเท่าที่เหลืออยู่  ทั้งนี้ ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องยื่นค าขอแก้ไขโครงการตามหลักเกณฑ์ 
ที่ส านักงานก าหนด 

 
 
 
 



๑๐ 
 

ข้อ ๑๕ การขอใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล  
เนื่องจากการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ

ตรวจสอบได้ว่าการใช้สิทธิและประโยชน์มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไขการให้การส่งเสริม และสามารถ
ประเมินความคุ้มค่าของการส่งเสริมการลงทุนได้อย่างชัดเจน จึงก าหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องรายงาน 
ผลการด าเนินงานของโครงการต่อส านักงาน เพ่ือให้ส านักงานได้มีการตรวจสอบก่อนการพิจารณาอนุญาต  
ให้ใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีนั้นๆ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะถือเป็นแนวทางในการ
พิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนและการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร 

ข้อ ๑๗ โครงการที่ยื่นค าขอรับการส่งเสริม หรือได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม หรือเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม ภายใต้

นโยบายให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศฉบับเดิมก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ โครงการที่ยื่นค าขอรับการส่งเสริม หรือได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมหรือเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมก่อนวันที่ 

๓ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ หากยังไม่ได้ใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร จะขอรับสิทธิและประโยชน์

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดตามประกาศฉบับนี้ก็ได้ โดยให้ยื่นขอภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ข้อ ๑๙ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับกับค าขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

              พลเอก      ประยุทธ์ จันทร์โอชา          

                                                                   (ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
                                                                       นายกรัฐมนตรี 
                                                            ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 


