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 การสง่เสรมิการลงทุนกจิการผลติรถยนตไ์ฟฟ้า 

 

การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า 

เมื�อวนัที� � พฤษภาคม พ.ศ. �&'� คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดอ้อกประกาศที� �/�&'� 
เรื�อง การสง่เสรมิการลงทุนกจิการผลติรถยนต์ไฟฟ้า (“ประกาศฯ”) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อเร่งรดั
ใหเ้กดิการผลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรี� (Battery Electric Vehicles - BEV) และการผลติ
ชิFนสว่นรถยนตไ์ฟฟาที�เป็นเทคโนโลยหีลกั (Core technology) โดยการใชแ้พลตฟอรม์รว่มกนั
ระหวา่งการผลติรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทต่าง ๆ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีF 

1. ผอ่นผนัใหโ้ครงการลงทุนตามประเภทกจิการ N.OP กจิการผลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรี� 
(BEV) และชิFนสว่น ที�ย ื�นขอรบัการสง่เสรมิการลงทนุตั Fงแต่วนัที� O มกราคม พ.ศ. �&'O ถงึ
วนัที� SO ธนัวาคม พ.ศ. �&'O สามารถผลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสมและชิFนสว่น (Hybrid 
Electric Vehicles – HEV) ในโครงการเดยีวกนัได ้โดยมเีง ื�อนไข ดงัต่อไปนีF  
 ตอ้งมกีารผลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม (HEV) ภายใน S ปี นบัแต่วนัออกบตัรสง่เสรมิ 

โดยตอ้งมกีารผลติหรอืใชช้ิFนส่วนสาํคญัของรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสมอยา่งน้อย O ชิFน 
พรอ้มกบัการผลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม 

 ตอ้งมกีารผลติหรอืใชช้ิFนสว่นสาํคญัของรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม (HEV) อยา่งน้อย N ชิFน
ภายใน S ปี หลงัจากเริ�มผลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม โดยชิFนส่วน N ชิFน ดงักล่าว ตอ้ง 
 
 



ประกอบไปดว้ย � ใน N ชิFนสว่นสาํคญั ไดแ้ก่ Battery, Traction motor, Drive control 
unit (DCU) และ Battery management system (BMS) และอกี � ใน N ชิFน ตาม
ประเภทกจิการ N.P.S กจิการผลติอุปกรณ์สาํหรบัรถยนต ์Hybrid, Battery Electric 
Vehicles (BEV) และ Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) ในบญัชปีระเภท
กจิการที�ใหก้ารสง่เสรมิการลงทุน 

 ตอ้งมกีารผลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรี� (BEV) ภายในปีที� S หลงัจากการผลติ
รถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม (HEV) โดยตอ้งมกีารผลติหรอืใชช้ิFนสว่นสาํคญัของรถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี�อยา่งน้อย O ชิFน พรอ้มกบัการผลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรี� 

2. รถยนตไ์ฟฟ้าที�เขา้ขา่ยไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ตอ้งเป็นรถยนตไ์ฟฟ้าที�ผลติโดยใช้
เครื�องจกัรในโครงการที�ไดร้บัการสง่เสรมิ และมกีรรมวธิกีารผลติตามที�คณะกรรมการสง
เสรมิการลงทุนใหค้วามเหน็ชอบ ทั FงนีFจะตอ้งไม่เป็นรถยนตร์ุ่นที�ผลติก่อนวนัที�ไดร้บัอนุมตัิ
ใหก้ารสง่เสรมิ ทั FงนีFถา้เป็นกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งมนียัสาํคญัของโครงรถ และ
จะตอ้งมกีารประกอบรถยนต์และการผลติหรอืใชช้ิFนสว่นสาํคญั เชน่ แบตเตอรี� ระบบบรหิาร
จดัการแบตเตอรี�  

3. ผูข้อรบัการสง่เสรมิในกจิการผลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรี� (BEV) สามารถยื�นขอแกไ้ข
โครงการเพื�อผลติรถยนต์ ไฟฟ้าแบบผสม (HEV) ในโครงการเดยีวกนัไดภ้ายใตม้าตรการนีF 
ภายในวนัที� Sh ธนัวาคม พ.ศ. �&'� 

ทั FงนีF ประกาศฯดงักล่าวใหม้ผีลบงัคบัตั Fงแต่วนัที� �& กุมภาพนัธ์ พ.ศ. �&'� เป็นตน้ไป 
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