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บีโอไอเปดสงเสริมกิจการผลิตรถยนตไฟฟา 
พรอมสงเสรมิกิจการบรกิารทางการแพทย  

  

  บอรดบีโอไอเห็นชอบเปดใหสงเสริมการลงทุนผลิตรถยนตไฟฟาแบบครบหวงโซอุปทาน            
ท้ังรถยนตไฟฟาแบบไฮบริด ปล๊ักอินไฮบริด และแบบแบตเตอร่ี ชิ้นสวนรถยนตไฟฟา และสถานีบริการอัด
ประจุไฟฟา รวมท้ังเปดทางใหเอสเอ็มอีไทยสามารถยื่นขอรับสงเสริมกิจการผลิตรถโดยสารไฟฟาแบบ
แบตเตอร่ี พรอมเปดใหการสงเสริมกิจการดานบริการทางการแพทย 
    

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ เปดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ) ซ่ึงมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เปนประธานวา เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนผลิตรถยนตไฟฟาท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาดานเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย และสอดคลองกับแนวโนมการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยียานยนตของ
โลก ท่ีประชุมจึงเห็นชอบเปดใหการสงเสริมกิจการผลิตรถยนตไฟฟา ตลอดจนกิจการผลิตช้ินสวนรถยนต
ไฟฟา และกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟาสําหรับรถยนตไฟฟา  

โดยในสวนของรถยนตไฟฟานั้น จะใหการสงเสริมรถยนตไฟฟา 3 แบบ ไดแก รถยนตไฟฟาแบบ
ผสมท่ีใชพลังงานเช้ือเพลิงและพลังงานไฟฟา (Hybrid Electric Vehicle: HEV) และ รถยนตไฟฟาแบบผสม
เสียบปล๊ัก (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอร่ี (Battery Electric 
Vehicle: BEV) โดยใหสงเสริมการผลิตท้ังรถยนตนั่ง รถกระบะ และรถโดยสาร และใหไดรับสิทธิและ
ประโยชนท่ีแตกตางกันตามระดับเทคโนโลยีการใชไฟฟาในการขับเคล่ือน 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดกําหนดเง่ือนไขและสิทธิประโยชนของแตละประเภทกิจการดังนี้ กิจการผลิต
รถยนตไฟฟาแบบผสม (Hybrid Electric Vehicle - HEV) ผูสนใจขอรับสงเสริมจะตองยื่นคําขอรับการ
สงเสริมการลงทุนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จะตองเสนอเปนแผนงานรวม (Package) ท่ีประกอบดวย 
โครงการประกอบรถยนต และโครงการผลิตหรือใชช้ินสวนสําคัญๆ สวนสิทธิและประโยชนจะไดรับ
เฉพาะการยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร  
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กิจการผลิตรถยนตไฟฟาแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In Hybrid Electric Vehicle - PHEV) จะตองเสนอ
เ ป น แ ผ น ง า น ร ว ม  (Package) ท่ี ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก อ บ ร ถ ย น ต 
และโครงการผลิตหรือใชช้ินสวนสําคัญ จะตองยื่นคําขอรับการสงเสริมการลงทุนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 จะไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป ท้ังนี้หาก
มีการผลิตช้ินสวนสําคัญมากกวา 1 ช้ิน จะไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มข้ึนช้ินละ 1 ป แตรวม
แลวไมเกิน 6 ป  

กิจการผลิตรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle -BEV) จะตองเสนอเปนแผนงาน
รวม (Package) ท่ีประกอบดวย โครงการประกอบรถยนต และโครงการผลิตหรือใชช้ินสวนสําคัญ จะตอง
ยื่นคําขอรับการสงเสริมการลงทุนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จะไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลต้ังแต 5 – 8 ป ท้ังนี้หากมีการผลิตหรือใชช้ินสวนสําคัญมากกวา 1 ช้ิน จะไดรับสิทธิยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลเพ่ิมข้ึนช้ินละ 1 ป แตรวมแลวไมเกิน 10 ป  

กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟาแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Bus) จะตองเสนอเปนแผนงานรวม 
(Package) ท่ีประกอบดวย โครงการประกอบรถยนต และโครงการผลิตหรือใชช้ินสวนสําคัญ จะตองยื่นคํา
ขอรับการสงเสริมการลงทุนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จะไดรับการยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป และหากมีการผลิตหรือใชช้ินสวนสําคัญมากกวา 1 ช้ิน จะไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเพ่ิมข้ึนช้ินละ 1 ป รวมแลวไมเกิน 6 ป โดยกิจการนี้ ท่ีประชุมเห็นวาผูประกอบการเอสเอ็มอีไทยท่ี
มีศักยภาพท่ีจะทําการผลิตได ก็จะไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรการสงเสริมเอสเอ็มอี ซ่ึงจะไดรับสิทธิ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมากกวาเกณฑปกติ 2 ป  

กิจการผลิตชิ้นสวนสําคัญของรถยนตไฟฟา ไดเพิ่มช้ินสวนอีก 10 รายการท่ีจะใหการสงเสริม     
ใหไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป ไดแก กิจการผลิตแบตเตอร่ี กิจการผลิต Traction Motor กิจการ
ผลิตระบบปรับอากาศดวยไฟฟาหรือช้ินสวน กิจการผลิตระบบบริหารจัดการแบตเตอร่ี กิจการผลิตระบบ
ควบคุมการขับข่ี กิจการผลิต On-Board Charger กิจการผลิตสายชารจแบตเตอร่ีพรอมเตารับ-เตาเสียบ กิจการ
ผลิต DC/DC Converter กิจการผลิต Inverter กิจการผลิต Portable Electric Vehicle Charger กิจการผลิต 
Electrical Circuit Breakerกิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟาอัจฉริยะ (EV Smart Charging System) และ
กิจการผลิตคานหนา/คานหลังสําหรับรถโดยสารไฟฟา และหากต้ังโครงการลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก และยื่นขอรับสงเสริมภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 จะไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติม 
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 เปนเวลา 5 ป   

กิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟาสําหรับรถยนตไฟฟา จะตองเสนอแผนการจัดหาอุปกรณและ
ช้ินสวน จะตองเสนอแผนพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟาอัจฉริยะ (EV Smart Charging System) จะตองยื่นคําขอรับ
การสงเสริมการลงทุนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยใหไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป และ
ยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร 
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เปดใหการสงเสริมกิจการบริการทางการแพทย  
 นางหิรัญญากลาวตอไปวา ท่ีประชุมยังเห็นชอบใหเปดสงเสริมกิจการบริการทางการแพทย        
เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุน ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการบริการทางการแพทยครบวงจร 
โดยจะเปดประเภทใหสงเสริม 4 กิจการ ไดแก 1. กิจการบริการสาธารณสุขดานแพทยแผนไทย เพื่อเปน
ทางเลือกสําหรับการบริการในอนาคต โดยจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 2. กิจการศูนยการแพทย
เฉพาะทาง ดานหัวใจ (โรคหลอดเลือดหัวใจ ผาตัดหัวใจ และหัวใจลมเหลว) ดานมะเร็ง (เคมีบําบัด และรังสี
วิทยา) และดานไต (ศูนยไตเทียม) ซ่ึงเปนโรคที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตในลําดับตนๆของคนไทย ซ่ึงจะ
ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป 
 3. กิจการสถานพยาบาล ใหการสงเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเฉพาะเพื่อเปนการกระจายการใหบริการ
ไปอยางท่ัวถึงสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล โดยใหการสงเสริมกิจการสถานพยาบาลเฉพาะใน 20 
จังหวัดท่ีมีรายไดตอหัวตํ่า หรือใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชายแดน ซ่ึงจะไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป 
 4. กิจการบริการขนสงผูปวย แพทย หรืออุปกรณการแพทย ท้ังทางอากาศ ทางบก ทางเรือ เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงสถานพยาบาลไดรวดเร็ว โดยจะใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป  
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