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• มาตรการใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์เพิ�มเตมิของคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน 

• Single Window for Visa and Work Permit 

 

 

มาตรการให้ได้รบัสิทธิและประโยชน์เพิ�มเติมของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  

 

เมื�อวนัที� ;< ตุลาคม ;=>? คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (“บโีอไอ”) ไดอ้อกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ที� E?/;=>? เรื�อง มาตรการใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์
เพิ�มเตมิตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ที� ;/;==G เรื�อง นโยบายและ
หลกัเกณฑ์การสง่เสรมิการลงทนุ เพื�อสง่เสรมิใหม้กีารลงทุนและการใชจ้่ายในการพฒันาขดี
ความสามารถดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมขั Lนสงู รวมถงึการวจิยัและพฒันา ซึ�งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนีL 

1. กาํหนดใหก้จิการในกลุ่ม AE และ A; ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์เพิ�มเตมิตามคณุคา่ของ
โครงการ (Merit-based Incentives) โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิ�มเตมิ 
แต่รวมแลว้ไมเ่กนิ E\ ปี 



2. เพื�อสนบัสนุนใหม้กีารใชเ้ครื�องจกัรที�มรีะบบที�ทนัสมยั และมกีารนําระบบหุ่นยนตม์า
ใชใ้นการผลติ บโีอไอจงึใหส้ทิธแิละประโยชน์เพิ�มเตมิสาํหรบักจิการในกลุม่ B ดงันีL 

2.1 กรณมีกีารนําระบบอตัโนมตัหิรอืหุ่นยนตม์าใช ้เพื�อเป็นการสนับสนุนใหม้กีารใช้
เครื�องจกัรที�ทนัสมยั ใชร้ะบบอตัโนมตัใินการผลติ ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคล \ ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ =? ของเงนิลงทุน (ไม่รวมคา่ที�ดนิและทุน
หมุนเวยีน) และ 

2.2 กรณมีกีารใชเ้ครื�องจกัรที�มกีารเชื�อมโยงหรอืสนบัสนุนอตุสาหกรรมการผลติ
เครื�องจกัรระบบอตัโนมตัใินประเทศ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ \? ของมลูค่าเครื�องจกัร 
ที�ใชใ้นโครงการ ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล \ ปี เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
E?? ของเงนิลงทนุ (ไม่รวมคา่ที�ดนิและทนุหมุนเวยีน) 

สทิธแิละประโยชน์เพิ�มเตมิขา้งตน้นีL จะไม่รวมไปถงึกจิการในกลุม่ B ในประเภทกจิการที�มี
นโยบายเฉพาะ ที�จะไม่ใหส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลตามที�สานกังาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“สาํนกังานฯ”) กาํหนด 

ทั LงนีL จะตอ้งยื�นคาํขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนต่อสาํนกังานฯ ภายในวนัที� \? ธนัวาคม ;=>\ 

 

Single Window for Visa and Work Permit 

ระบบงานเชื�อมโยงขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดยีว (Single Window for Visa and Work 
Permit) เป็นความรว่มมอืของ \ หน่วยงาน ประกอบดว้ยคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
(“บโีอไอ”) สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและกรมการจดัหางาน เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บั
คนต่างชาตทิี�ทาํงานใหก้บับรษิทัที�ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนจากบโีอไอ ในการยื�นคาํขอวี
ซ่าและใบอนุญาตทาํงานแบบออนไลน์ครบวงจร ณ จุดเดยีว นอกจากนีLคนต่างชาตทิี�ย ื�นคาํ
ขอผา่นระบบดงักล่าว จะไดร้บัใบอนุญาตทาํงานในรปูแบบ Digital Work Permit บน
โทรศพัท์มอืถอืแบบสมารท์โฟน หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ แทนใบอนุญาตทาํงานแบบเดมิ
ซึ�งเป็นเล่มเอกสาร 

ในเบืLองตน้ระบบดงักล่าวจะเริ�มดาํเนินการตั Lงแตเ่ดอืนตุลาคม ;=>? นีL ในพืLนที�นํารอ่ง ไดแ้ก่ 
กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่และภเูกต็ และมแีผนขยายการใหบ้รกิารใหค้รบทุกจงัหวดัภายในปี 
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