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คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไดกําหนดมาตรการพิเศษอ่ืนๆ สําหรับสนับสนุน

อุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศในทุกระดับ ซึ่งหมายรวมถึงอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางนอกเหนือจาก

นโยบายสงเสริมการลงทุน ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. พ.ศ. 2520 รายละเอียดมาตรการตางๆ 

มีดังน้ี  

 

 

ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ 1/2557 เรื่อง มาตรการสงเสริมการลงทุน

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

เพ่ือการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา 

และการออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ  
 

มาตรการน้ีใชกับ 

1. กิจการที่ดําเนินการอยูแลว ไมวาจะไดรับสงเสริมหรือไมก็ตาม หากไมไดรับการสงเสริมตองเปนประเภท

กิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประกาศใหการสงเสริมการลงทุน 

2. โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนอยูเดิมสามารถย่ืนขอรับการสงเสริมภายใตมาตรการน้ีได 

เมื่อระยะเวลาการยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ันสิ้นสุดลงแลว หรือเปนโครงการที่ไมไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

เง่ือนไข 

1. ตองมีขนาดการลงทุนไมนอยกวา 1 ลานบาท โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน ยกเวนโครงการ

ลงทุนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตองมีขนาดลงทนุไมนอยกวา 500,000 บาท

โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน 

2. ผูประกอบการที่จะเขาขายเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตองมีหลักเกณฑดังน้ี 

    1) เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ไดรับการสงเสริมและไมไดรับการสงเสริมแลว ผูขอรบัการสงเสริม

ตองมีสินทรัพยถาวรสุทธิหรือขนาดลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมเกิน 200 ลานบาท 

    2) ตองมีบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

3. จะตองยื่นคําขอรับการสงเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจะตองดําเนินการให

แลวเสร็จภายใน 3 ป นับจากวันที่ออกบัตรสงเสริม 
 

สิทธิและประโยชน 

1. ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป เปนสัดสวนรอยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุน 

หมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งน้ี ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรายไดของกิจการที่ 

ดําเนินการอยูเดิม 
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3. ระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหนับจากวันที่มีรายไดภายหลังไดรับบัตรสงเสริม 

 

อานเพ่ิมเติมไดที่: คูมือการขอรับการสงเสริมการลงทุน 2558  

http://nakhonnayok.go.th/download/BOI-A%20Guide%202015-TH-V2.pdf 

 

 

 ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ 3/2557 เร่ือง นโยบายสงเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรมในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไดกําหนดหลักเกณฑการใหการสงเสริม

การลงทุนไวดังตอไปน้ี  

จังหวัดชายแดนภาคใตหมายถึง จ.นราธิวาส จ.ปตตานี จ.ยะลา และ จ.สตูล  

 

1. กรณีทั่วไป  

กําหนดใหทุกประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีอากรสูงสุด ไดแก 

1) ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

2) ลดหยอนอากรขาเขารอยละ 75 สําหรับวัตถุดิบนําเขามาผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ 

เปนเวลา 5 ป 

3) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป (ไมจํากัดวงเงินยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล) 

4) ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 เปนเวลา 5 ป 

5) หักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทาของคาใชจายดังกลาวเปนเวลา 15 ป 

6) หักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน 
 

เง่ือนไข 

1) ลงทุนขั้นตํ่า 500,000 บาท ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน 

2) อนุญาตใหนําเขาเครื่องจักรใชแลวในประเทศมาใชได มีมลูคาไมเกิน 10 ลานบาท และลงทุน

เครื่องจักรใหมมีมูลคาไมนอยกวา 1 ใน 4 ของมูลคาเครื่องจักรใชแลว  

3)  ตองยื่นคําขอรับการสงเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

2. กรณีพเิศษ  

ผูประกอบการรายเดิมไมวาจะอยูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตหรือไม จะไดรับสิทธิทั้งโครงการ 

เดิม และโครงการลงทุนใหมที่ลงทุนใน 4 จงัหวัด และ 4 อําเภอใน จ.สงขลา 
 

     โครงการเดิม หมายถึง โครงการที่ดําเนินการอยูแลวไมวาจะไดรับการสงเสริมการลงทุนหรือไม 

โดยจะต้ังอยูในพ้ืนที่อ่ืนหรือในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตก็ได ทั้งน้ีประเภทกิจการดังกลาวตองอยูในขายที่จะ

ไดรับการสงเสริมการลงทุน 
 

http://nakhonnayok.go.th/download/BOI-A%20Guide%202015-TH-V2.pdf
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สิทธิและประโยชนที่จะไดรับ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป (Cap รอยละ 100 ตามเงินลงทุน

ของโครงการใหม)  
 

     โครงการใหม หมายถึง โครงการลงทุนใหมที่ขอรับการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตโดยเปนการลงทุนของนิติบุคคลเดิมหรือนิติบุคคลใหมซึ่งมีกลุมเจาของผูประกอบการของโครงการเดิม

ถือหุนทั้งสิ้น 
 

สิทธิและประโยชนที่จะไดรับ 

1) ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

2) ลดหยอนอากรขาเขารอยละ 75 สําหรับวัตถุดิบนําเขามาผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศเปน 

    เวลา 5 ป  

3) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป (ไมจํากดัวงเงินยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล) 

4) ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 เปนเวลา 5 ป 

5) หักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทาของคาใชจายดังกลาว 15 ป 

6) หักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน 
 

เง่ือนไข 

 1) ลงทุนขั้นตํ่า 500,000 บาท ไมรวมคาทีดิ่นและทุนหมนุเวียน 

  2) อนุญาตใหนําเครื่องจักรใชแลวในประเทศมาใชได มมีลูคาไมเกิน 10 ลานบาท และลงทุน 

        เครื่องจกัรใหมมีมูลคาไมนอยกวา 1 ใน 4 ของมูลคาเครื่องจักรใชแลว  

3) ตองยื่นคําขอสําหรับโครงการใหม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พรอมย่ืนหนังสือยืนยัน 

       การลงทนุในโครงการเดิม 

4) ตองยื่นคําขอของโครงการเดิม เมื่อโครงการใหมแลวเสรจ็พรอมเปดดําเนินการ 

 

3. สงเสริมการลงทนุในกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ต้ังในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

หรือในพื้นทีค่ลัสเตอร เพ่ือรองรับการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหไดรับสิทธิประโยชนสูงสุด ไดแก 

 1) ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

 2) ลดหยอนอากรขาเขารอยละ 75 สําหรับวัตถุดิบนําเขามาผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ 

    เปนเวลา 5 ป 

 3) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป (ไมจํากัดวงเงินยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล) 

 4) ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 เปนเวลา 5 ป 

 5) หักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทาของคาใชจายดังกลาวเปนเวลา 15 ป 

 6) หักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน 
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เง่ือนไข 

1) ถาโครงการแรกยื่นขอรับสงเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีโครงการขยายที่ยื่น 

                ขอรับการสงเสริมและมีรายไดกอนสิ้นสุดเวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของโครงการแรก  

                สามารถรวมโครงการแรกเขากับโครงการขยาย 

  2)  โครงการแรกลงทุนขั้นตํ่า 500,000 บาท ไมรวมคาทีดิ่นและทุนหมนุเวียน 

  3)  โครงการขยายลงทุนไมตํ่ากวารอยละ 25 ของเงินลงทุนโครงการแรก และไมนอยกวา 500,000 บาท 

  4)  อนุญาตใหนําเครื่องจักรใชแลวในประเทศมาใชได มมีลูคาไมเกิน 10 ลานบาท และลงทุน 

                 เครื่องจักรใหมมูลคาไมนอยกวา 1 ใน 4 ของมูลคาเครื่องจักรใชแลว 

  5)  ผอนผันใหใชแรงงานตางดาวไรฝมือ 

          6)  ตองย่ืนคําขอรับการสงเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

 

ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 4/2557 เรื่อง นโยบายสงเสริมการลงทุนในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม 

โดยใหไดรับสิทธิและประโยชนดังน้ี  

 

กรณีกิจการตามบัญชปีระเภทของ BOI 

1. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑปกติ 3 ป แตรวมแลวไมเกิน 8 ป 

2. หากเปนกิจการในกลุม A1 หรือ A2 ซึ่งไดยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ปอยูแลว ใหไดรับการ

ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ป 

3. หักคาขนสง ไฟฟา ประปา 2 เทาเปนระยะเวลา 10 ป 

4. หักคาติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกไดรอยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการ

หักคาเสื่อมราคาตามปกติ 

5. ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

6. ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบที่ใชผลิตเพ่ือสงออก 

7. อนุญาตใหใชแรงงานตางดาวไรฝมือ 

8. สิทธิประโยชนอ่ืนๆที่ไมใชภาษีอากร เชน การถือครอง 

9. ที่ดิน การนําชางฝมือตางดาวมาทํางาน เปนตน  

 

กรณีกิจการตามเปาหมาย (13 กลุมอุตสาหกรรม)  

1. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงสุด 8 ป 

2. ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ป 

3. หักคาขนสง ไฟฟา ประปา 2 เทาเปนระยะเวลา 10 ป 
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4. หักคาติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกไดรอยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการ

หักคาเสื่อมราคาตามปกติ 

5. ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

6. ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบที่ใชผลิตเพ่ือสงออก 

7. อนุญาตใหใชแรงงานตางดาวไรฝมือ 

8. สิทธิประโยชนอ่ืนๆที่ไมใชภาษีอากร เชน การถือครอง 

9. ที่ดิน การนําชางฝมือตางดาวมาทํางาน เปนตน  

 

 

ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดที่ 5/2558 เรื่อง มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยไดกําหนดประเภท

กิจการที่ผูประกอบการ SMEs ไทยมีศักยภาพ จํานวน 38 ประเภท (ซึ่งรวมถึงผูประกอบการประเภทกิจการ

ผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ) โดยใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังน้ี  
 

เง่ือนไข 

1. จะตองมีขนาดการลงทุนไมนอยกวา 500,000 บาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

2. จะตองมีคนไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

3. จะตองมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนไมเกิน 3:1  

4. อนุญาตใหนําเครื่องจักรใชแลวในประเทศมาใชในโครงการที่ขอรับการสงเสริมไดมีมูลคาไมเกิน  

       10 ลานบาท และตองลงทุนใหมในเคร่ืองจักรหลักไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาเครื่องจักรที่ใช   

      ในโครงการ 

5. เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ไดรับและไมไดรับการสงเสริมแลว มีสินทรัพยถาวรสุทธิหรือขนาด 

   ลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมเกิน 200 ลานบาท 

6. จะตองย่ืนขอรับการสงเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 

สิทธิประโยชน 

1. จะไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เพ่ิมขึ้น 2 ปจากเกณฑปกติ 

2. กรณีสิทธิและประโยชนเพ่ิมเติมตามคุณคาของโครงการ (Merit-based Incentives) จะไดรับการผอนปรน    

   สัดสวนรอยละลงครึ่งหน่ึงของเกณฑปกติ  

 

 

ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการสงเสริมการลงทุนทองถิ่น 

(Local Investment) ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น 

ทั้งในดานการสรางมูลคาเพ่ิมแกผลผลิตการเกษตรในทองถิ่นซึ่งรวมถึงยางธรรมชาติ แบงออกเปน 3 แนวทาง คือ  
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แนวทางที่ 1 การสงเสริมใหเกิดโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร โดยเนนกิจการที่จะชวยสราง

มูลคาเพ่ิมใหแกผลผลิตทางการเกษตรในทองถ่ิน ซึ่งทําไดงายและใชเงินลงทุนไมสูง แบงวิธีการลงทุนเปน  

2 กรณี คือ  

1. กรณีลงทุนโดยบริษัทขนาดใหญจะใหสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ปกับกิจการที่

ดําเนินการอยูเดิมของบริษัทแม วงเงินไมเกินมูลคาเงินลงทุนของโครงการแปรรูปเกษตรที่ลงทุน   

2. กรณีลงทุนโดยสหกรณ วิสาหกิจชุมชน หรือผูประกอบการทั่วไปที่ลงทุนต้ังโรงงานจะไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป รวมถึงการผอนปรนลดขนาดการลงทุนขั้นตํ่าจาก 1 ลานบาท เหลือ 1 แสนบาท 

และอนุญาตใหนําเครื่องจักรใชแลวในประเทศบางสวนมาใชในโครงการได 
 

แนวทางที่ 2 การสงเสริมกิจการศูนยจําหนายผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรและโรงงาน

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในทองถิ่น รวมทั้งผูผลิตสินคา OTOP และผลิตภัณฑชุมชน มีชองทางการจัดจําหนาย

สินคาที่มีประสิทธิภาพและเปนแหลงสนับสนุนการทองเที่ยว โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป 
        

แนวทางที่ 3 การสงเสริมกิจการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน เพ่ือสนับสนุนการสรางจุดขายใหมๆ 

ดานการทองเที่ยว โดยยกระดับแหลงทองเที่ยวในทองถ่ินใหมีคุณภาพ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ได

มาตรฐาน จะใหไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3-5 ป  
 

โดยใหกิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (รวมถึงกิจการผลิตผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ ยกเวน 

ยางรัดของ ลูกโปง และแหวนยาง) ไดรับสิทธิและประโยชนตามมาตรการสงเสริมการลงทุนทองถิ่น (Local 

Investment) ซึ่งมีเง่ือนไขดังน้ี  

 

1. สําหรบัผูประกอบการที่สนบัสนนุหรือรวมดําเนนิการกับองคกรทองถ่ินเพื่อดําเนนิการในกิจการ

แปรรูปผลผลติทางการเกษตร  
 

    เง่ือนไข  

1) ตองมีเงินลงทุนขั้นตํ่าของแตละโครงการไมนอยกวา 1,000,000 บาท (ไมรวมคาที่ดินและทุน

หมุนเวียน) ในการสนับสนุนหรือรวมดําเนินการกับองคกรทองถ่ินเพ่ือต้ังโรงงานแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 

2) มาตรการน้ีใชบังคับกับผูประกอบการทั่วไปที่มีกิจการที่ดําเนินอยูแลว ไมวาจะไดรับการสงเสริม

หรือไมก็ตาม หากไมไดรับการสงเสริมตองเปนประเภทกิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ประกาศใหสงเสริม  

3) โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนอยูเดิมสามารถยื่นขอรับการสงเสริมภายใตมาตรการน้ี 

เมื่อระยะเวลาการยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสิ้นสุดลงแลง หรือเปนโครงการที่

ไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  

4) ตองมีความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสหกรณ หรือวิสาหกิจชุมชนใน

ทองถิ่น  
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สิทธิและประโยชน 

1) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 3 ป เปนสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของ

เงินลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) สําหรับรายไดจากกิจการที่ดําเนินการอยูเดิม 

โดยจะยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมูลคาไมเกินเงินลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)  

ที่จายจริงในการสนับสนุนหรือรวมดําเนินการกับองคกรทองถ่ินเพ่ือต้ังโรงงานแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร  

2) สิทธิประโยชนที่ไมภาษีอากรใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริม 

การลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557  

 

2. สําหรบัผูประกอบการที่ลงทุนในกิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

เง่ือนไข  

1) ตองมีเงินลงทุนขั้นตํ่าของแตละโครงการไมนอยกวา 100,000 บาท (ไมรวมคาที่ดินและทุน 

    หมุนเวียน)  

2) ตองมีบุคคลสญัชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจนทะเบียน  

3) อนุญาตใหนําเครื่องจักรใชแลวในประเทศมาใชได มีมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท โดยจะ 

     คํานวณราคาเครื่องจักรใชแลวในประเทศโดยใชมูลคาตามบัญชีและตองลงทุนใหมใน 

     เครื่องจักรหลักเปนสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาเครื่องจักรที่ใชในโครงการ  

4) เมื่อรวมกิจการทั้งหมดที่ไดรับการสงเสริมและไมไดรับการสงเสริมแลว ผูขอรับการสงเสริม 

  ตองมีสินทรัพยถาวรสุทธิหรือเงินลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมเกิน 50 ลานบาท  
 

สิทธิและประโยชน 

1) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 5 ป เปนสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของ

เงินลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)  

2) ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร  

3) สิทธิประโยชนที่ไมภาษีอากรใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 

 

ทั้งน้ี กิจการทีจ่ะลงทุนภายใตมาตรการสงเสริมการลงทุนทองถิ่นน้ี จะตองย่ืนขอรับสงเสริมการลงทนุ

ภายในป 2559 และจะตองเริ่มการผลิตหรอืใหบริการภายในป 2560  

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

ที่มา:  1. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ (บีโอไอ)  

    เว็บไซต: http://www.boi.go.th)  

2. พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 

http://www.boi.go.th/
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3. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ (บีโอไอ) ที่ 1/2557 เรื่อง มาตรการสงเสริมการลงทุน

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลงวันที ่16 กันยายน พ.ศ.2557 

4. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที ่3/2557 เรื่อง นโยบายสงเสรมิการลงทนุเพ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557  

5. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ (บีโอไอ) 4/2557 เรื่อง นโยบายสงเสริมการลงทุนในเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ลงวันที ่18 ธันวาคม พ.ศ. 2557  

6. ประกาศของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดที่ 5/2558 เรื่อง มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถ

ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 

7. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการสงเสริมการลงทุนทองถิ่น 

(Local Investment) ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 

8. คูมือขอรับการสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2558  
 


