
 

  
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  ๑๗/๒๕๖๕ 

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
-----------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่  ๘/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์ 
การส่งเสริมการลงทุน และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

 เพ่ือให้ เกิดการลงทุนในกิจการเป้ าหมายในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC)  
อย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๑/๑ และมาตรา ๓๕ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ก าหนดให้พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน  

ข้อ ๒ ก าหนดให้กิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ กิจการในกลุ่ม 
A1+ A1 A2 A3 และ A4   

ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามที่ส านักงาน
ก าหนด เช่น กิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการชัดเจน กิจการที่มีเงื่อนไขบังคับเรื่องที่ตั้งสถานประกอบการ
ซึ่งไม่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นต้น  

ข้อ ๓ ก าหนดการให้สิทธิและประโยชน์และเงื่อนไขส าหรับกิจการเป้าหมายตาม ข้อ ๒ ดังนี้  
๓.๑ กรณีโครงการด าเนินการตามข้อ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์

เพ่ิมเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๓.๑.๑ กรณีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

 สิทธิและประโยชน์  
(๑) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีกเป็นระยะเวลา ๒ ปี 

ส าหรับกิจการในกลุ่ม A1+  
(๒) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ

ลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกิจการ
ในกลุ่ม A1 A2 A3 และ A4  



๒ 
 

   
  

เงื่อนไข 
    ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด ได้แก่ 

ความร่วมมือในโครงการ Work-integrated Learning (WiL) โครงการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการสหกิจศึกษา หรือความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
บุคลากรไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
เห็นชอบ โดยจะต้องยื่นแผนความร่วมมือในการรับนักเรียนหรือนักศึกษาเข้า
ฝึกอาชีพ โดยมีจ านวนนักเรียนหรือนักศึกษาที่จะรับเข้าฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนพนักงานทั้งหมดในโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุน หรือไม่น้อยกว่า ๔๐ คน แล้วแต่จ านวนใดต่ ากว่า  

๓.๑.๒  กรณกีารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  สิทธิและประโยชน์  

(๑) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีกเป็นระยะเวลา ๒ ปี 
ส าหรับกิจการใน กลุ่ม A1+  

(๒) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ 
  ลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับจาก  
  วันสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับกิจการ  
  ในกลุ่ม A1 A2 A3 และ A4 

เงื่อนไข 
ต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ทั้งการด าเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อ่ืนในประเทศ หรือ
การร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านบาท แล้วแต่
มูลค่าใดต่ ากว่า 

ทั้งนี้  ไม่สามารถน าจ านวนนักเรียนหรือนักศึกษาที่จะรับเข้าฝึกอาชีพ  
หรือการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ตามมาตรการนี้ ไปขอรับสิทธิและประโยชน์ซ้ าซ้อนกับมาตรการอ่ืนได้ 

 
 
 
 
 



๓ 
 

   
  

๓.๒ กรณีที่ตั้งโครงการอยู่ในพ้ืนที่ตามข้อ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์
เพ่ิมเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
๓.๒.๑ กรณีตั้งโครงการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกิจการพิเศษในเขตพัฒนา 

 พิเศษภาคตะวันออก ดังนี้  

- เมืองการบินภาคตะวันออก  

- เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

- เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  

- ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา)  

- เขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) 

- ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 สิทธิและประโยชน์  

(๑)  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี 
ส าหรับกิจการในกลุ่ม A1+  

(๒) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับจากวัน 
สิ้นสุดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับกิจการ  
ในกลุ่ม A1 A2 A3 และ A4 

๓.๒.๒ กรณีตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 
 ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  
 สิทธิและประโยชน์  

ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๑ ปี ตามหลักเกณฑ์ของ 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๘/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายและ
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน 

๓.๓ ให้โครงการที่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ สามารถ  
   ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมควบคู่กันได้  

ข้อ ๔ กรณีโครงการใดได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมแล้วเกิน ๘ ปี  
จะไม่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา ๓๕ (๑) เพ่ิมเติมอีก  

ข้อ ๕ กรณีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ออกประกาศก าหนดการ 
ให้สิทธิและประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกิจการพิเศษแห่งใดมีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ถือว่าระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการพิเศษนั้นๆ ได้สิ้นสุดลง 



๔ 
 

   
  

ข้อ ๖ มอบอ านาจให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด าเนินการออกประกาศ แนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนส าหรับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการพิเศษ  
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประกาศก าหนด 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   

  

     พลเอก      ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

                  (ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
         นายกรัฐมนตรี 
                                   ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 


