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 บโีอไอใหก้ารสง่เสรมิการลงทนุในอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว เศรษฐกจิชวีภาพ 
และเศรษฐกจิสเีขยีว 

 บโีอไอใหก้ารสง่เสรมิการลงทนุอุตสาหกรรมระบบราง 

 

บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนในอตุสาหกรรมการท่องเที�ยว 
เศรษฐกิจชีวภาพ และเศรษฐกิจสีเขียว 

เมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุไดอ้อกประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุที� ส. 1/2562 เรื�อง การแกไ้ขเพิ�มเตมิ และปรบัปรงุบญัชี
ประเภทกจิการที�ใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที� 
2/2557 เพื�อสง่เสรมิการลงทุนในอตุสาหกรรมการท่องเที�ยว เศรษฐกจิชวีภาพ และเศรษฐกจิสี
เขยีว โดยมเีนื5อหาสาํคญัสรปุไดด้งันี5 

 

ประเภทกิจการที�ให้การส่งเสริมการลงทนุ สิทธิประโยชน์ 

เพิ�มประเภทกจิการ 1.11.1 กจิการผลติสารสกดัจากวตัถุดบิ
ทางธรรมชาตทิี�ใชเ้ทคโนโลยขี ั 5นสงู หรอืการผลติผลติภณัฑจ์าก
สารสกดัจากวตัถุดบิทางธรรมชาตทิี�ใชเ้ทคโนโลยขีั 5นสงูที�
ต่อเนื�องในโครงการเดยีวกนั 

A2 

 



 

 

 

ประเภทกิจการที�ให้การส่งเสริมการลงทนุ สิทธิประโยชน์ 

เพิ�มประเภทกจิการ 1.11.2 กจิการผลติสารสกดัจากวตัถุดบิ
ทางธรรมชาต ิหรอืการผลติผลติภณัฑจ์ากสารสกดัจากวตัถุดบิ
ทางธรรมชาตทิี�ต่อเนื�องในโครงการเดยีวกนั 

A3 

เพิ�มประเภทกจิการ 1.11.3 กจิการผลติผลติภณัฑจ์ากสารสกดั
จากวตัถุดบิทางธรรมชาตทิี�ไม่มกีารผลติสารสกดัจากวตัถุดบิ
ทางธรรมชาต ิ

B1 

เพิ�มสทิธปิระโยชน์ในประเภทกจิการ 1.13 กจิการฟอกหนังสตัว ์
หรอืแต่งสาํเรจ็หนงัสตัว ์

A3 

เพิ�มประเภทกจิการ 6.10.1 กจิการผลติยาตามบญัชยีามุ่งเป้า 

 

A2 

เพิ�มประเภทกจิการ 6.10.2 กจิการผลติยาแผนปัจจบุนั และ
แผนโบราณ 

A3 

เพิ�มประเภทกจิการ 7.22.9 กจิการทา่เรอืท่องเที�ยวขนาดใหญ่ 

 

A3 

โดยจะไดร้บัยกเวน้ภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลเฉพาะ
รายไดจ้ากคา่บรกิารจอด
เรอื และบรกิารที�เกี�ยวกบั
การรบัสง่ผูโ้ดยสาร และ
สมัภาระเท่านั 5น 

เพิ�มประเภทกจิการ 7.22.10 กจิการสรา้งแหล่งท่องเที�ยวขนาด
ใหญ่ที�มคีณุภาพ 

A3 

 

ประกาศนี5มผีลใชบ้งัคบักบัคาํขอที�ยื�นตั 5งแต่วนัที� 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

 

 

บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนอตุสาหกรรมระบบราง 

เมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ ์2562 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (“คณะกรรมการฯ”) ไดอ้อก
ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุที� ส. 2/2562 เรื�อง การใหก้ารสง่เสรมิกจิการ
อตุสาหกรรมระบบราง (“ประกาศฯ”) เพื�อกระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนในกจิการผลติรถไฟ 
ชิ5นสว่น หรอือปุกรณ์สาํหรบัอตุสาหกรรมระบบรางโดยเรว็ โดยมเีนื5อหาสาํคญัสรปุไดด้งันี5 

1. เพิ�มประเภทกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิ 



ประเภทกิจการที�ให้การส่งเสริมการลงทนุ สิทธิประโยชน์ 

ประเภทกจิการ 4.10.1.1 กจิการผลติขบวนรถ และ/หรอื ตู้
รถที�มกีารออกแบบทางวศิวกรรม เชน่ ตูร้ถโดยสาร ตู้
สนิคา้  

A1 

ประเภทกจิการ 4.10.1.2 กจิการผลติขบวนรถและ/หรอืตู้
รถ เชน่ ตูร้ถโดยสาร ตูส้นิคา้ 

A2 

ประเภทกจิการ 4.10.2 กจิการซ่อมรถไฟ หรอืชิ5นสว่น 
หรอือปุกรณ์สาํหรบัระบบราง  

A3 

ประเภทกจิการ 4.10.3 กจิการผลติชิ5นส่วนหรอือปุกรณ์ 
สาํหรบัระบบราง เช่น โครงสรา้ง ตูโ้ดยสาร หอ้งควบคมุรถ
และอุปกรณ์ โบกี5 ระบบหา้มลอ้และ/หรอืชิ5นสว่นสาํคญั 
เป็นตน้  

A2 

 

2. มาตรการพเิศษเพื�อสง่เสรมิการลงทุนอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี�ยวเนื�อง
สาํหรบัคาํขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนที�ยื�นต่อสาํนักงานตั 5งแต่วนัที� 11 มกราคม 2562 
ถงึวนัที� 30 ธนัวาคม 2564 
2.1 กาํหนดใหพ้ื5นที�ทุกจงัหวดัยกเวน้กรงุเทพมหานคร เป็นเขตสง่เสรมิการลงทุน 

2.2 สทิธแิละประโยชน์เพิ�มเตมิ  

 สาํหรบัโครงการลงทุนที�ตั 5งในจงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดันครราชสมีาใหไ้ดร้บั
ลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอ้ยละ 50 เพิ�มเตมิจากประกาศ 2/2557 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัสิ5นสดุการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของโครงการ 

 สาํหรบัโครงการลงทุนในทุกพื5นที�ยกเวน้กรุงเทพมหานคร จงัหวดัขอนแกน่และ
จงัหวดันครราชสมีา ใหไ้ดร้บัสทิธลิดหยอ่นภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลรอ้ยละ 50 เพิ�มเตมิ
จากประกาศ 2/2557 เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัสิ5นสดุการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลของโครงการ 

ประกาศนี5มผีลใชบ้งัคบักบัคาํขอที�ยื�นตั 5งแต่วนัที� 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
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