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มาตรการให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์เพิมเติมของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน
Single Window for Visa and Work Permit

มาตรการให้ได้ร บั สิ ทธิ แ ละประโยชน์ เพิ มเติ ม ของคณะกรรมการ
ส่งเสริ ม การลงทุน
เมือวันที ;< ตุลาคม ;=>? คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที E?/;=>? เรือง มาตรการให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์
เพิมเติมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที ;/;==G เรือง นโยบายและ
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน เพือส่งเสริมให้มกี ารลงทุนและการใช้จ่ายในการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขันL สูง รวมถึงการวิจยั และพัฒนา ซึงมี
รายละเอียดดังต่อไปนีL
1.

กําหนดให้กจิ การในกลุ่ม AE และ A; ได้รบั สิทธิและประโยชน์เพิมเติมตามคุณค่าของ
โครงการ (Merit-based Incentives) โดยให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิมเติม
แต่รวมแล้วไม่เกิน E\ ปี

2.

เพือสนับสนุนให้มกี ารใช้เครืองจักรทีมีระบบทีทันสมัย และมีการนําระบบหุน่ ยนต์มา
ใช้ในการผลิต บีโอไอจึงให้สทิ ธิและประโยชน์เพิมเติมสําหรับกิจการในกลุม่ B ดังนีL
2.1 กรณีมกี ารนําระบบอัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์มาใช้ เพือเป็ นการสนับสนุนให้มกี ารใช้
เครืองจักรทีทันสมัย ใช้ระบบอัตโนมัตใิ นการผลิต ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล \ ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ =? ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าทีดินและทุน
หมุนเวียน) และ
2.2 กรณีมกี ารใช้เครืองจักรทีมีการเชือมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
เครืองจักรระบบอัตโนมัตใิ นประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ \? ของมูลค่าเครืองจักร
ทีใช้ในโครงการ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล \ ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ
E?? ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียน)

สิทธิและประโยชน์เพิมเติมข้างต้นนีL จะไม่รวมไปถึงกิจการในกลุม่ B ในประเภทกิจการทีมี
นโยบายเฉพาะ ทีจะไม่ให้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลตามทีสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“สํานักงานฯ”) กําหนด
ทังL นีL จะต้องยืนคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนต่อสํานักงานฯ ภายในวันที \? ธันวาคม ;=>\

Single Window for Visa and Work Permit
ระบบงานเชือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window for Visa and Work
Permit) เป็ นความร่วมมือของ \ หน่วยงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(“บีโอไอ”) สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน เพืออํานวยความสะดวกให้กบั
คนต่างชาติททํี างานให้กบั บริษทั ทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ในการยืนคําขอวี
ซ่าและใบอนุญาตทํางานแบบออนไลน์ครบวงจร ณ จุดเดียว นอกจากนีLคนต่างชาติทยืี นคํา
ขอผ่านระบบดังกล่าว จะได้รบั ใบอนุญาตทํางานในรูปแบบ Digital Work Permit บน
โทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ แทนใบอนุญาตทํางานแบบเดิม
ซึงเป็ นเล่มเอกสาร
ในเบือL งต้นระบบดังกล่าวจะเริมดําเนินการตังL แต่เดือนตุลาคม ;=>? นีL ในพืนL ทีนําร่อง ได้แก่
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต และมีแผนขยายการให้บริการให้ครบทุกจังหวัดภายในปี
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