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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : กรณีพื้นที่ EECmd 
 
๑. รูปแบบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  

การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ มี ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบที่ ๑ : “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการพิเศษ” หมายถึง พ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดท า

โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
โดยสมบูรณ์ พัฒนาพ้ืนที่ให้มีความทันสมัย เช่น เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก 
(EECa) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ : เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เป็นต้น 

รูปแบบที่ ๒ : “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม” หมายถึง พ้ืนที่ส่งเสริมเพ่ือ
รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก และ
บริการที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

๑.๑ รูปแบบนิคมอุตสาหกรรม หมายถึง พ้ืนที่ท าการจัดสรรที่ดินเพ่ือขายหรือให้เช่า ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการ
ที่จ าเป็นต่อการประกอบการอุตสาหกรรม 

๑.๒ รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) 
หมายถึงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือขายหรือให้เช่า ตามกฎหมายอ่ืน ที่ไม่ใช่กฎหมายว่าด้วยการ นิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.๒.๑ กิจการเป้าหมาย : รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) 
ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น และกิจการอ่ืนที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) นั้น 

๑.๒.๒ ขนาดพ้ืนที่ : ขนาดพ้ืนที่มีความเหมาะสม มีศักยภาพรองรับการพัฒนา
ประเภทกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายพเิศษนั้นๆ และมีความต่อเนื่องเป็นแปลงเดียวกัน 

๑๒.๓ มาตรฐานระบบสาธารณูปโภคฯ : จะต้องด า เนินการการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก บริการที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและมีมาตรฐาน
ระบบสาธารณูปโภค สอดคล้องกับมาตรฐาน ระบบสาธารณูปโภคสิ่งอ านวยความสะดวก บริการที่จ าเป็นต่อ
การประกอบกิจการอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าที่ กนอ. ก าหนดหรือ ตามที่ สกพอ. โดยคณะท างานแต่ละ 
clusterก าหนด ภายใต้หลักการออกแบบที่เป็นสากล และมีการน าเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก มา
ประยุกต์ใช้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตในพ้ืนที่ EEC 

๑.๒.๔ การตรวจสอบมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคฯ: สกพอ.มอบหมายให้ กนอ. 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
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ระบบสาธารณูปโภคสิ่งอ านวยความสะดวก บริการที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตามท่ี สกพอ.
ก าหนด 
 
๒. กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตในพื้นที่ EEC 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๒ ประเภทของอีอีซี 
•  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
•  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
•  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
•  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
•  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
•  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
•  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
•  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
•  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
•  อุตสาหกรรมดิจิทัล 
•  อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ 
•  อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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๓. วัตถุประสงค์ของการขอเป็นเขตส่งเสริม EECmd 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก(Eastern Economic Corridor Development : EEC) เพ่ือให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน 
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต (New 
Engine of Growth) มีพ้ืนที่ด าเนินงานใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง โดยด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาเมืองใหม่ ดังนั้น เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และอ านวยความสะดวกในลักษณะบูรณาการ การ
จัดตั้ง ก ากับดูแล และควบคุมการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
มีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงสร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในด้านต่าง ๆ โดยได้มีค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขต
พัฒนา เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ 
อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพ่ือกระจายการพัฒนา ไป
ยังพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ทั่วถึง ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินนโยบายโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จึงได้
ก าหนดให้มีการตราพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในอนาคตส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนที่โครงการ ส่งเสริมการค้าและการลงทุน การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการอันเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยก าหนดให้คณะกรรมการนโยบาย
มีอ านาจประกาศจัดตั้ง “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” ภายในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือเป็น
พ้ืนที่ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาได้รับการประกาศเป็น “ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ธรรมศาสตร์ (พัทยา)” เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
การแพทย์และสุขภาพครบวงจร และกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิ เศษ
การแพทย์และสุขภาพครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือการท าวิจัย
และพัฒนา การฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษา ปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตวิญญาณและทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต การพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย งานวิจัยและนวัตกรรมก้าวล้ าหน้า ผลักดัน
ผลงานด้านวิชาการที่ส าเร็จออกสู่สังคมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งการสนับสนุนและพัฒนาโครงการระเบียง
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
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- ยกระดับขีดความสามารถการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร (Medical Hub) และกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การถ่ายทอดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากกรอบความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยมีกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศผ่านการร่วมวิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานจริง 

- เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ทั้งด้านการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร (Medical Hub) โดยสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตาม
นโยบายภาครัฐและยังรวมถึงการศึกษาด้านสังคมศาสตร์เช่นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการสร้าง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Entrepreneurship) เป็นต้น 

- พัฒนาระบบสุขภาพของผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยเปิดโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ ศูนย์วิจัยด้านยาและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุทยานการแพทย์และ
สุขภาพแบบยั่งยืน (Valley of Wellness) รวมถึงการให้การสนับสนุนด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายใน
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

- ดึงดูดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมยกระดับความร่วมมือให้สู่ความเป็นสากล โดยเน้นด้าน
การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร และอุตสาหกรรมกรรมต่อเนื่องอ่ืน เช่น ยานยนต์อนาคต ดิจิทัล 

- ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอ่ืนๆ ในการสร้างเสริมศักยภาพของผลงานด้านวิชาการและ
นักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรม งานวิจัยและบุคลากร ให้สอดคล้องกับการเติบโตของภาค
ธุรกิจ 

- สนับสนุนนักศึกษาเพ่ือฝึกปฏิบัติงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ได้
ประสบการณ์จริง มีความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมในอนาคต 
 
๔. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC 
 เมื่อได้รับประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการพิเศษ ที่ส่งเสริมศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบ
วงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) ในพ้ืนที่จะมีเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งได้ก าหนดมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้นักลงทุน หน่วยงานภาคเอกชนได้ทราบ
หากสนใจเข้ามาลงทุนในพ้ืน รายละเอียดดังภาพที่ ๒   
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ภาพที่ ๒ มาตรการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ EEC 
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ในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนข้างต้น จะสังเกตได้ว่า ในข้อ ๒ ก าหนดประเภทกิจการที่จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ สามารถขยายความดังต่อไปนี้  
 กลุ่ม A๑ อุตสาหกรรมฐานความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนาและการออกแบบเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของประเทศในการแข่งขัน รายละเอียดดัง รูปที่ ๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓  ค าอธิบายประเภทกิจการ A๑ และสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ 
 

 A๒ กิจกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยมีการลงทุนในประเทศอยู่น้อยหรือไม่มีเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๔ ค าอธิบายประเภทกิจการ A๒ และสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ 
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 A๓ กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยมีการลงทุนในประเทศอยู่น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ ค าอธิบายประเภทกิจการ A๓ และสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ 
 

 กิจการหมวด ๘ กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ได้แก่ กิจการพัฒนา Biotechnology กิจการ
พัฒนา Nanotechnology กิจการพัฒนา Advanced Material Technology และกิจการพัฒนา Digital 
Technology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ ค าอธิบายประเภทกิจการกลุ่ม ๘  และสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ 
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๕. สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
 จากประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ EEC สามารถสรุปสิทธิประโยชน์ในแต่ละด้านตาม
เพ่ือสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย สรุปได้ดังภาพที่ ๗ 

 
ภาพที่ ๗ สรุปสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 
 ข้างต้นเป็นตารางสรุปสิทธิและประโยชน์ได้หน่วยงานภาคเอกชนจะได้รับหากเข้าร่วมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หรือตั้งโครงการในพ้ืนที่ EECmd ซึ่งสามารถอธิการรายละเอียดดังนี้  

๑) สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม พรบ. ส่งเสริมการลงทุน 
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบางกิจกรรมได้นานสูงสุด ๑๓ ปี 
• ยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องจักร 
• ยกเว้นอากรวัตถุดิบน าเข้าส าหรับการผลิตเพ่ือการส่งออก และการวิจัยและพัฒนา 
• เงินกองทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ตาม พรบ. เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

๒) สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประกาศกระทรวงการคลัง 
• อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๑๗% ส าหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่เข้ามาท างานในเขต

ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อัตราภาษีเงินได้ ๑๕% ส าหรับผู้บริหารต่างชาติที่ท างาน โดยมีการจัดตั้งส านักงาน
ใหญ่ หรือส านักงานการค้าระหว่างประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

• สามารถหักค่าใช้จ่ายจากการลงทุน วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ได้สูงสุด ๓๐๐% ผ่านการ 
รับรองโครงการจาก สวทช. รายละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อส านักงานสรรพากรในพ้ืนที่ 

๓) สิทธิพิเศษเฉพาะเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน/อาคารชุด/ระยะเวลาการเช่า 
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• นิติบุคคลต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพ่ือประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ 
• นิติบุคคลต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์อาคารชุด เพื่อประกอบกิจการและอยู่อาศัยในเขตส่งเสริม 

เศรษฐกิจพิเศษได้ 
• การท าสัญญาเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ในเขตส่งเสริม 

เศรษฐกิจพิเศษได้ไม่เกิน ๕๐ ปี และต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน ๔๙ ปี 
การน าคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร 

• สิทธิในการเข้าเมืองของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารหรือผู้ช านาญการ และคู่สมรส 
และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ สามารถอาศัยในประเทศไทยได้สูงสุด ๔ ปี 

ธุรกรรมการเงิน 
• สิทธิได้รับการยกเว้นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และใช้เงินตรา 

ต่างประเทศในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
สิทธิประโยชน์อื่น 

• สิทธิได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณบนฑ์ หรือ 
เขตประกอบการเสรี 

• ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ขออนุญาตได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองให้ประกอบ 
วิชาชีพ เพื่อกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ 

๔) ศูนย์การให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกการลงทุนในการอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย ดังนี้ 
• กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและการถมดิน 
• กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
• กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร 
• กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
• กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
• กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
• กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
• กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
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๖. การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามประการคณะกรรมการ BOI ๒/๒๕๖๓ 

หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิประโยชน์
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 

คุณสมบัติของรูปแบบความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษท่ีคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบ 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ย่ืนขอรับสิทธิ
และประโยชน์เพิ่มเติมาตรการการ

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC 

กิจการที่ไม่เข้าข่ายมาตรการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 
๑. กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์มีความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์จะต้อง
ยื่น “แบบค าขอรับสิทธิและประโยชน์
เพ่ิมเติมภายใต้มาตรการการส่งเสริม
การลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาฯ” และ
บันทึกข้อตกลง (MOU) หรือสัญญา
ความร่วมมือ” ต่อส านักงานภายในวัน
ท าการสุดท้ายของปี ๒๕๖๔  

๑. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับ
การท างานหรือการเรียนรู้ควบคู่กับการ
ท างานในระดับอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  
  

๑. แบบค าขอรับสิทธิและประโยชน์
เพ่ิมเติมภายใต้มาตรการการส่งเสริม
การลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
  
   
 

๑ .  กิ จ กา รที่ จั ด ว่ า ไม่ มี ที่ ตั้ ง ส ถาน
ประกอบการชัดเจน เช่น กิจการประมง
น้ าลึก กิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพ้ืนน้ า 
กิจการขนส่งทางราง กิจการขนส่งทาง
เรือ กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการเรือ
เฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยว กิจการบริ
การขนส่งผู้ป่วย แพทย์ หรืออุปกรณ์
ทางการแพทย์    
  

๒ .  แ ผ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
สถาบันการศึกษาจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานส่งเสริมการ
ลงทุนหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แผนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่

๒. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับ
การท างานหรือการเรียนรู้ควบคู่กับ
ท างานในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 
โครงการสหกิจศึกษาที่ เป็นการจัด

๒. บันทึกข้อตกลง (MOU) หรือสัญญา
ความร่วมมือรเหว่างสาถนประกอบการ
และสถานบันการศึกษาในการรับ
นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ (กรณีแผน WIL

๒. กิจการในกลุ่มที่มีเงื่อนไขบังคับเรื่อง
ที่ตั้งสถานประกอบการที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เช่น 
กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงาน
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หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิประโยชน์
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 

คุณสมบัติของรูปแบบความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษท่ีคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบ 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ย่ืนขอรับสิทธิ
และประโยชน์เพิ่มเติมาตรการการ

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC 

กิจการที่ไม่เข้าข่ายมาตรการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 
ได้รับความเห็นชอบในสามารถส าคัญ 
เช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความ
ร่วมมือ การแก้ไขหลักสูตรการฝึกอาชีพ
และการลดระยะเวลาการฝึกอาชีพเป็น
ต้น ต้องยื่นขอแก้ไขโครงการไปยัง BOI 
เพ่ือเห็นชอบต่อไป 

การศึกษาที่ด าเนินการร่วมกันระหว่าง
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า กั บ ส ถ า น
ประกอบการ เน้นให้นักศึกษาได้มีการ
เรียนร็ โดยใช้ประสบการณ์จาการ
ท างานจริงเป็นหลักหรือโครงการพิเศษ
ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการโดย
บูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติผ่าน
โครงการหรืองานประจ า ซึ่งนักศึกษา
ต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
รวมระยเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ 

ต้องได้รับการรับรองจาก สวทช.ก่อน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ชื่อสถาบันการศึกษาและคณะหรือ
สาขาวิชาที่จะร่วมมือ 
- จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าฝึกอาชีพ 
หรือการจัดเตรียมอาจารย์ประจ าระบบ
โรงเรียนในโรงงาน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามมาตการส่งเสริม
การลงทุนในพ้ืนที่ EEC 
- หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการและการ
ฝึกปฏิบัติงานโดยสังเขป 
- ระยะเวลาของโครงการและแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

สาธารณูปโภค กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่ง
ส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระ
ผม ยาสีฟัน เครื่องส าอาง กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค 
เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก กิจการผลิต
สิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ กิจการ
พั ฒ น า อ า ค า ร ส า ห รั บ โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า และ
กิจการสถานพยาบาล 

๓. ต้องด าเนินงานตามแผนความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ได้ตามเงื่อนไขของ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่  
EEC ก่อนสิ้ นสุดสิทธิประโยขน์การ

๓. จัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการ
ท างานหรือการเรียนรู้ควบคู่การท างาน
ร่วมกันทั้ งในระดับอาชีวศึกษาและ
อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เช่น

 ๓ .  กิ จ ก า ร ที่ ก า ห น ด ใ ห้ สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์เพ่ิมเติมกรณีตั้งโครงการสน
เขตพัฒนาพิเศภาคตะวันออกเป็นการ
เฉพาะ เช่น กิจการพัฒนาพ้ืนที่ เมือง
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หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิประโยชน์
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 

คุณสมบัติของรูปแบบความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษท่ีคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบ 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ย่ืนขอรับสิทธิ
และประโยชน์เพิ่มเติมาตรการการ

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC 

กิจการที่ไม่เข้าข่ายมาตรการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ว่าจะเป็น
ระยะเวลาหรือวงเงินที่ได้รับการยกเว้น
ภาษีฯ ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน  ๕ ปีนับตั้งแต่
ออกบัตรส่งเสริม 

โครงการ Work-integrated Learning 
โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก เ ป็ น
ระยะเวลาตามหลักสูตรเป็นการบูรณา
การการท างานในสถานประกอบการ
เพ่ิมเติมจากการเรียนในสถานศึกษา  
 

อัจฉริยะและกิจการพัฒนาระบบเมือง
อัจฉริยะ 

๔. เอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบการ
ตรวจสอบการด าเนินการได้ตามแผน
ความร่วมมือได้แก่ หลักฐานที่แสดงถึง
ผลการด าเนินการจริงตามแผนความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน โดยยื่นหลักฐานตาม
ก าหนดตามข้อ ๓ เช่น การลงทะเบียน
ของรักศึกษาที่เข่าวมฝึกอาชีพเป็นต้น 

๔. ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการกับการท างานหรือการ
เรียนรู้ควบคู่การท างานเพ่ือพัฒนา
บุคลากรไทยแบบอ่ืนๆ  
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๗. มาตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ประเภท รายละเอียด สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข 
๑. ประเภทกิจการด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์์ 

บีโอไอได้้ให้้ส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์้ ดังนี้ 
• กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ*  
• กิจการสถานศึกษาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง** 
• กิจการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม 
(Innovation Incubation Center) 
 

•ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็น
ระยะเวลา ๘ ปี (ไม่จ ากัดวงเงิน) 
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร เช่น 
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม 
• สิทธิและประโยชน์อื่นๆ ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 
๒/๒๕๕๗ 

 * ทั้งนี้ หากโครงการตั้งอยู่้ในเขตวิทยา
ศาสตร์้และเทคโนโลยีทีได้้รับการ
ส่งเสริม หรือท่ีได้้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจะได้้รับการลดหย่อน
ภาษี้เงินได้้นิติ้บุคคลเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 
๕๐ เป็นระยะเวลา ๕ ปี้ 
** ส าหรบักิจการสถานศึกษาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่มี้ศักยภาพสูงต้อง
ตั้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) หรือพ้ืนที่อ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี้
เห็นชอบ เท่านั้น 

๒. ประเภทกิจการที่สนับสนุน 
ให้์เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

(๑) กลุ่มกิจการพัฒนาเทคโนโลยี
เป้าหมาย* ได้แก่ 
• กิจการพัฒนา Biotechnology 
• กิจการพัฒนา Nanotechnology 
• กิจการพัฒนา Advanced Material 
Technology 
• กิจการพัฒนา Digital Technology 

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
ระยะเวลา ๑๐ ปี  
• สิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 
๒/๒๕๕๗ 

* ทั้งนี้ หากโครงการตั้งอยู่้ในเขตวิทยา
ศาสตร์้และเทคโนโลยีที่้ได้รับการ
ส่งเสริมหรือที่้ได้้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจะได้้รับการลดหย่อน
ภาษี้เงินได้นิติ้บุคคลเพ่ิมเติม 
อีกร้อยละ ๕๐ เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
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ประเภท รายละเอียด สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข 
(๒) กลุ่มกิจการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีเป้าหมาย ได้แก่ 
• กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• กิจการวิจัยและพัฒนา 
• กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม 
• กิจการบริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ 
• กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน 
• กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ (เฉพาะ
การฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี) 

๓. มาตรการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-
based Incentives)  
กรณี้โครงการมี้การลงทุนหรือค่าใช้้จ่าย
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์้ 

๓.๑ เพ่ือจูงใจและกระตุ้นให้้มี้การลงทุน
หรือการใช้้จ่ายในกิจกรรมด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่้จะเป็นประโยชน์้ ต่อ
ประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมมาก
ขึ้น คณะกรรมการส่้งเสริมการลงทุนได้้
ให้สิทธิ้และประโยชน์้เพ่ิมเติมตาม
คุณค่าของโครงการ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
โดยบริษัทสามารถน ามูลค่าเงินลงทุน

๑) การสนับสนุนกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีและบุ้คลากร 
สถาบันการศึกษา ศูนย์้ฝึกอบรมเฉพาะ
ทาง สถาบันวิจัยหน่วยงานรัฐด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามท้่ี 
คณะกรรมการเห็นชอบ 
สิทธิ้ประโยชน์้  
• เพ่ิมระยะเวลายกเว้้นภาษี้เงินได้้นิติ้
บุคคลสูงสุด ๓ ปี้  

* กรณี้ SMEs จะผ่อนผันสัดส่วนเงิน
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายต่อยอดขายรวมใน ๓ ปี
แรกลงก่ึงหนึ่งเป็น ๐.๕%, ๑%, ๑.๕% 
ตามล าดับ 
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ประเภท รายละเอียด สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข 
หรือค่าใช้้จ่ายในกิจกรรมด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์้ มาเพ่ิมวงเงินในการ
ค านวณเพื่อยกเว้้นภาษี้เงินได้นิติ้บุคคล
ที่มี้อยู่้เดิมได้้ รวมถึงขยายระยะเวลายก
เว้้นภาษี้เงินได้นิติ้บุคคลเพิ่มเติม ซึ่ง
ประกอบด้วย 

• เพ่ิมวงเงินยกเว้้นภาษี้เงินได้นิติ้บุคคล 
ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนฯ 
๒) การฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง 
สิทธิ้ประโยชน์้  
• เพ่ิมระยะเวลายกเว้้นภาษี้เงินได้นิติ้
บุคคลสูงสุด ๓ ปี้ 
• เพ่ิมวงเงินยกเว้้นภาษี้เงินได้นิติ้บุคคล 
ร้อยละ ๒๐๐ ของเงินลงทุนหรือค่าใช้้
จ่ายในการฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง 

 ๓.๒ เพ่ือสนับสนุนให้้ผู้้ประกอบการ
พัฒนาทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้้ออก 
“มาตรการสนับสนุนการฝึกอบรม” โดย
ไม่้ก าหนดเงื่อนไขเกณฑ์ข้ันต่ าของ
สัดส่วนของเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่อ
ยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก ในการ
สนับสนุนการฝึกอบรม  
 

(๑) ฝึกอบรมหรือฝึกการท า งานให้กับ
นักศึกษา ตามโครงการ Work-
Integrated Learning (WIL) หรือ
โครงการสหกิจศึกษา หรือโครงการ
อาชีวศึกษาระบบทวิ้ภาคี้ ในด้าน 
วิทยาศาสตร์้และเทคโนโลยี 
เพ่ิมวงเงินยกเว้้นภาษี้เงินได้นิติ้บุคคล
อีก ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุน (ไม่้รวม
ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามท่ี

• ต้องยื่นค า ขอรับสิทธิ้และประโยชน์้
เพ่ิมเติมก่อนสิ้นสุดการยกเว้้นภาษี้เงิน
ได้นิติ้บุคคล ทั้งระยะเวลาและวงเงิน  
• ต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ที่้เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกความร่วมมือ 
กับสถาบันการศึกษา และหลักสูตรการ
ฝึกอบรม เป็นต้น  
• เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่จะน า้ ไปค า 
นวณรวมในวงเงินยกเว้้นภาษี้เงินได้้ 
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ประเภท รายละเอียด สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้้
ความเห็นชอบ 

นิติ้บุคคล ต้องเกิดขึ้นก่อนสิ้นสุดสิทธิ้
การยกเว้้นภาษี้เงินได้นิติ้บุคคลเท่านั้น 

  (๒) การฝึกอบรมให้้กับบุ้คลากรภายใน
บริษัท ในหลักสูตรด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
หรือทักษะพิเศษท้่ีเป็นเป้าหมายซึ่งได้้
รับการรับรองจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์้ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) หรือจากส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาค 
ตะวันออก (สกพอ.) ในกรณี้ที่้
สถานศึกษาตั้งอยู่้ในพ้ืนที่้เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ต้อง
เป็นการฝึกอบรมภายในบริษัทเองหรือ
การส่งไปฝึกอบรมที่้หน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกก็้ได้้ แต่้ต้องเป็นการ
ฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น และต้อง
เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
• เพ่ิมวงเงินยกเว้้นภาษี้เงินได้นิติ้บุคคล
อีก ร้อยละ ๒๐๐ ของเงินลงทุน (ไม่้รวม
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ประเภท รายละเอียด สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข 
ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) และ/หรือค่า
ใช้้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามที่้
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้้
ความเห็นชอบ 

๔. มาตรการสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์้อ่ืนๆ นอกจาก
มาตรการข้างต้นแล้ว คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได้้ออก มาตรการเพ่ือ
กระตุ้นการลงทุนด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์้อ่ืนๆ  

๔.๑ มาตรการสนับสนุนการจัดตั้ง
สถาบันเพื่อพัฒนาบุ้คลากร 
ทักษะสูงโดยภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้้
ผู้้ประกอบการในภาค 
อุตสาหกรรมมี้การลงทุนจัดตั้ง
สถานศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมในการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์้ในด้านวิทยา
ศาสตร์้ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ 
คณิตศาสตร์้ (STEM) ระดับสูง ใน
หลักสูตรที่ได้้รับความเห็นชอบจาก 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์้ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้้
ออก “มาตรการสนับสนุนการ 
จัดตั้งสถาบันเพ่ือพัฒนาบุ้คลากรทักษะ
สูงโดยภาคเอกชน”  

• ส าหรับบริษัทที่้ลงทุนจัดตั้ง
สถานศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรม  
- ได้้รับยกเว้้นภาษี้เงินได้นิติ้บุคคลใน
ส่วนกิจการที่้ด าเนินการอยู่้แล้ว 
 เป็นระยะเวลา ๕ ปี้ (ร้อยละ ๑๐๐ 
ของวงเงินที่ใช้้ในการลงทุนจัดตั้ง 
สถานศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรม) 
- สิทธิ้และประโยชน์้อ่ืนๆ ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที๒่/๒๕๕๗ 
• ส าหรับสถานศึกษาหรือสถาบัน
ฝึกอบรมที่ได้้รับการจัดตั้ง  
- ได้้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
เช่น เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่้
ใช้้ในการเรียนการสอนหรือการกอบรม 

• ด าเนินกิจการที่้อยู่้ในประเภทที่ให้้การ
ส่งเสริมการลงทุนในขณะที่้ยื่นขอรับ
การส่งเสริม (ยกเว้นกิจการสถานศึกษา
และสถาบันการฝึกอบรมที่ด าเนินการ
อยู่ก่อนแล้ว) 
• กรณีกิจการเดิมเป็นโครงการที่้ได้้รับ
การส่งเสริม ระยะเวลาและวงเงินการ
ยกเว้้นภาษี้เงินได้นิติ้บุคคลจะต้อง
สิ้นสุดก่อนการยื่นขอตามมาตรการนี้
หรือเป็นโครงการที่้ไม่้ได้รับยกเว้้นภาษี้
เงินได้นิติบุคคล 
• มี้เงินลงทุน (ไม่้รวมค่าที่ดินและเงินทุน
หมุนเวียน) ในการจัดตั้งสถานศึกษา
หรือสถาบันฝึกอบรมไม่้ต่ า กว่า ๑ ล้าน
บาท 



20 
 

ประเภท รายละเอียด สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข 
 - สิทธิ้และประโยชน์้อ่ืนๆ ตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่้ ๒/
๒๕๕๗ 

 ๔.๒ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่้
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
กรณี้มี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์้ เพ่ือ
กระตุ้นให้้ภาคเอกชนในพ้ืนที่้ EEC มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์้ ส าหรับโครงการที่้ลงทุนในพื้นท้่ี
๓ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุ้รี้  
และระยอง หากมี้การลงทุนด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์้ จะได้้รับการ 
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี้เงินได้้นิติ้
บุคคลเพิ่มเติมแตกต่างกันตามประเภท 
กิจการ  

- กลมุกิจการพัฒนาเทคโนโลยี
เป้าหมาย (หมวด ๘) และกิจการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
เป้าหมาย  
สิทธิและประโยชนพ้ืนฐาน 
ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล๑๐ ปี 
ประโยชน์เพ่ิมเติม* 
เพ่ิมระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ๒ ป 
- กลมุกิจการ A๑ และ A๒  
สิทธิและประโยชนพ้ืนฐาน 
ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล ๘ ป ี
ประโยชน์เพ่ิมเติม* 
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ๕๐% 
เพ่ิมเติม ๓ ปี 
- กลุ่มกิจการ A๓ 
สิทธิและประโยชนพ้ืนฐาน 

* กรณี้ตั้งโครงการในพ้ืนที่เขตส่งเสริม
เพ่ือกิจการพ้ิเศษ หรือในนิคม/เขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม จะได้้
รับสิทธิ้และประโยชน์้ยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษี้เงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
อีก 
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ประเภท รายละเอียด สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข 
ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล ๕ ป ี
ประโยชน์เพ่ิมเติม* 
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ๕๐% 
เพ่ิมเติม ๓ ปี 

 ๔.๓ มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือสนับสนุนให้้ผู้้
ประกอบการที่้มี้ศักยภาพเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนกิจการขององค์้กร
ท้องถิ่นและยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้้กับเศรษฐกิจในระดับ
ฐานรากมากยิ่งขึ้น รวมถึงจูงใจให้้ผู้้
ประกอบการมี้การลงทุนหรือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก้่วิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์ในระดับท้องถิ่น 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้้
ออก “มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เศรษฐกิจฐานราก” 

ไดร้บัยกเว้้นภาษี้เงินได้้นิติ้บุคคลเป็น
ระยะเวลา ๓ ปี้ สัดส่วนไม้่เกินร้อยละ  
๑๒๐ ของเงินสนับสนุน หรือ ได้รับ
วงเงินยกเว้้นภาษี้เงินได้นิติ้บุคคล 
เพ่ิมเติมในสัดส่วนไม้่เกินร้อยละ ๑๒๐ 
ของเงินสนับสนุน แล้วแต่้กรณี้ 

กรณี้ตั้งโครงการในพ้ืนที่้เขตส่งเสริมเพ่ือ
กิจการพ้ิเศษ หรือในนิคม/เขต
อุตสาหกรรมที่้ได้รับการส่งเสริม จะได้้
รับสิทธิ้และประโยชน์้ยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษี้เงินได้นิติ้บุคคล 
เพ่ิมเติมอีก  

๕. การอ านวยความสะดวก 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันและ
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่้
ระบบเศรษฐกิจที่้ขับเคลื่อนด้วย

สิทธิ้ประโยชน์้ส าหรับผู้้ถือ Smart Visa 
• ตนเองและคู่้สมรสได้รับอนุญาตให้้
พ านักและท างานในประเทศโดยไม่

เมื่อผ่านการรับรองเป็นผู้้มีสิทธิ้ได้้รับ 
Smart Visa จากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนแล้ว ชาวต่างชาติ้สามารถ
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ประเภท รายละเอียด สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านการ
ยกระดับอุตสาหกรรม 
เป้าหมายตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 
สมาร์ทวี้ซ่า (Smart Visa) จึงได้รับการ 
ออกแบบขึ้นมา เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก้่ชาวต่างชาติ้ที่มีคุณสมบัติ้
ตามท้่ีก าหนด ๕ ประเภท ให้้สามารถ
เข้ามาท างาน ลงทุน หรือประกอบธุรกิจ
ที่้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
ประเทศไทย คือ  
๑) ผู้้เชี่ยวชาญทักษะสง (Smart “T”)  
๒) นักลงทน (Smart “I”)  
๓) ผู้้บริหารระดับสง (Smart “E”)  
๔) ผู้้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Smart “S”)  
๕) คู่้สมรสและบุตรที่้ชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้้มีสิทธิ้ได้รับสมาร์ทวีซ่า  
(Smart “O”) 

ต้องมี้ใบอนุญาตท า งานสูงสุดครั้งละไม่้
เกิน ๔ ปี (ขยายได้้)  
• บุตรของผู้ถือ Smart T (ผู้้เชี่ยวชาญ
ทักษะสูง) ซึ่งมี้อายุ้ตั้งแต่้ ๑๘ ปีบริบูรณ์้ 
ขึ้นไป สามารถท างานได้้โดยไม่ต้องมี้
ใบอนุญาตท างาน 
• รายงานตัวทุก ๑ ปี้ (จากเดิมทุก ๙๐ 
วัน) ต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
โดยสามารถใช้บริการที่้ศูนย์บริการวีซ่า
และใบอนุญาตท างานได้้  
• สามารถเดินทางเข้า-ออก
ราชอาณาจักรอีกได้้ไม่้จ ากัดจ านวนครั้ง  
• สามารถใช้้ช่องทางพิเศษ (Fast 
Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร  
ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่้มี้
ให้บริการช่้องทางพิเศษ  
 

เลือกติดต่อขอรับประทับตรา Smart 
Visa ได้้ ณ ศูนย์้บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างาน อาคารจัตุรัสจามจุ้รี้ 
กรุงเทพฯ หรือศูนย์้บริหารแรงงานเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัด
ชลบุ้รี้ หรือสถานทูตหรือสถานกงสุล
ไทยในตา่งประเทศ 
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สรุปผลประเมินความพึงพอใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : กรณีพื้นที่ EECmd 

  
๑. กลุ่มเป้าหมาย 
 - บุคลากรกองบริหารศูนย์พัทยา จ านวน ๑๐ คน 

- ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๐ คน  
๒. ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : กรณีพื้นที่ EECmd  
 ระดับรู้ความเข้าใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการก่อนและหลังการอบรมก าหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้  

  ช่วงคะแนน    ความหมาย 
    ๔.๕๑-๕.๐๐    มากที่สุด 

   ๓.๕๑-๔.๕๐     มาก  
  ๒.๕๑-๓.๕๐   ปานกลาง  
   ๑.๕๑-๒.๕๐   น้อย  
   ๑.๐๐-๑.๕๐   น้อยที่สุด 

 
 ๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจก่อนอบรม 
  - มีความรู้เรื่องที่ KM ระดับ ๐ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 
  - มีความรู้เรื่องที่ KM ระดับ ๑ จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
  - มีความรู้เรื่องที่ KM ระดับ ๓ จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
  - มีความรู้เรื่องที่ KM ระดับ ๔ จ านวน  ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
 ๒.๒ ความรู้ ความเข้าใจหลังอบรม 
  - มีความรู้เรื่องที่ KM ระดับ ๑ จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
  - มีความรู้เรื่องที่ KM ระดับ ๓ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
  - มีความรู้เรื่องที่ KM ระดับ ๗ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 
  - มีความรู้เรื่องที่ KM ระดับ ๘ จ านวน  ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐  
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  สรุป   
ก่อนอบรม จากผลส ารวจระดับความรู้ก่อนเข้าอบรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๑.๓๐)  
หลังอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐)   
 

๓. ด้านประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ 
 ระดับความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ก าหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้  

  ช่วงคะแนน  ความหมาย 
    ๔.๕๑-๕.๐๐   มากที่สุด 

  ๓.๕๑-๔.๕๐    มาก  
  ๒.๕๑-๓.๕๐  ปานกลาง  
  ๑.๕๑-๒.๕๐  น้อย  
  ๑.๐๐-๑.๕๐  น้อยที่สุด 

 
 

๓.๑ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ที่เพ่ิมข้ึน เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : กรณีพ้ืนที่ EECmd 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมาก จ านวน ๙ คน  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมากที่สุด จ านวน ๑ คน 
 สรุป ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยมาก ว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : กรณี
พ้ืนที่ EECmd (ค่าเฉลี่ย ๔.๑)   

๓.๒ ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมาก จ านวน ๗ คน  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมากที่สุด จ านวน ๒ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบไม่แน่ใจ ๑ คน 

สรุป ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยมาก ว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ (ค่าเฉลี่ย ๔.๑) 
๓.๓ กิจกรรมช่วยกระตุ้นให้ท่านเห็นความส าคัญและต้องการมีส่วนร่วมในประเด็นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมาก จ านวน ๗ คน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมากที่สุด จ านวน ๓ คน 
สรุป ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยมาก ว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมช่วยกระตุ้น

ให้ท่านเห็นความส าคัญและต้องการมีส่วนร่วมในประเด็นที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๐) 
๓.๔ เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมาก จ านวน ๕ คน  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมากที่สุด จ านวน ๕ คน 

สรุป ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยมาก ว่าเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐) 

๓.๕ เอกสาร/สื่อ ประกอบการอบรมช่วยให้ท่านเข้าใจมากขึ้น 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมาก จ านวน ๗ คน  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมากที่สุด จ านวน ๓ คน 

สรุป ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยมาก ว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสาร/สื่อ 
ประกอบการอบรมช่วยให้ท่านเข้าใจมากข้ึน (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๐) 
 ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นด้วยมาก ว่าได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ 
(ค่าเฉลี่ย ๔.๒๖) 
 
๔. ด้านการบริการ 
 ระดับความคิดเห็นก าหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้  

  ระดับคะแนน  ความหมาย 
    ๔.๕๑-๕.๐๐   มากที่สุด 

  ๓.๕๑-๔.๕๐    มาก  
  ๒.๕๑-๓.๕๐  ปานกลาง  
  ๑.๕๑-๒.๕๐  น้อย  
  ๑.๐๐-๑.๕๐  น้อยที่สุด 

 

 
 

 
๔.๑ รูปแบบและขั้นตอนการจัดโครงการอบรม 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมาก จ านวน ๖ คน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
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 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมากที่สุด ๔ คน 
สรุป ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยมาก ในประเด็นรูปแบบและขั้นตอนการจัดโครงการอบรมเหมาะสม

กับเนื้อหาที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐) 
๔.๒ ความสะดวกในการอบรมออนไลน์ผ่าน MS TEAMS 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมากที่สุด ๗ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมาก จ านวน ๓ คน 

สรุป ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๗๐) ในประเด็นความสะดวกในการอบรม
ออนไลน์ผ่าน MS TEAMS  
๔.๓ กิจกรรมช่วยกระตุ้นให้ท่านเห็นความส าคัญและต้องการมีส่วนร่วมในประเด็นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วย จ านวน ๖ คน  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมากที่สุด  จ านวน ๔ คน 

สรุป ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยมาก ในประเด็นกิจกรรมช่วยกระตุ้นให้ท่านเห็นความส าคัญและ
ต้องการมีส่วนร่วมในประเด็นที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐) 
๔.๔ เสียงบรรยายมีความชัดเจน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมาก จ านวน ๖ คน  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมากที่สุด จ านวน ๔ คน 

สรุป ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยมาก ในประเด็นเสียงบรรยายมีความชัดเจน(ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐) 
๔.๕ สัญญาณภาพมีความชัดเจน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมาก จ านวน ๖ คน  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมากที่สุด จ านวน ๔ คน 

สรุป ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยมาก ในประเด็นสัญญาณภาพมีความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐) 
๔.๖ ระยะที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมาก จ านวน ๕ คน  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบเห็นด้วยมากที่สุด จ านวน ๔ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบไม่แน่ใจ ๑ คน 

สรุป ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยมาก ในประเด็นระยะที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสมในการจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี ้(ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐) 

 ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๗) กับวิธีการ รูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ครั้งนี้  
๕. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัด KM ในครั้งต่อไป 

ควร จัดส่งเอกสาร ประกอบการประชุม ให้อ่านก่อนได้เข้าใจมากข้ึน  
๖. สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไปจากการ KM ครั้งนี้คือ จัดท า Work Flow กระบวนงานการจัดท าความร่วมมือ
เพื่อการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : กรณีพื้นที่ EECmd 
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๗. ภาพการอบรม 
 
 


