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บีโอไอเปิ ดสั มมนาใหญ่ แห่ งปี 4 มี.ค.นี้
จับมือ 4 กระทรวงเศรษฐกิจเดินหน้ ากระตุ้นการลงทุน
บีโอไอเผยสั มมนาใหญ่ แห่ งปี วันที่ 4 มีนาคม 2562 เตรี ยมแจงมาตรการต้ อนรั บปี แห่ งการลงทุน
พร้ อมประกาศเดิ น หน้ า เข้ า สู่ องค์ ก รดิ จิ ทั ล เต็ ม รู ป แบบ ขณะที่ 4 กระทรวงเศรษฐกิ จ ทั้ ง คมนาคมวิทยาศาสตร์ -ดีอ-ี อุตสาหกรรม รวมพลังแจงหลากหลายมาตรการสนับสนุนยกระดับประเทศไทย พร้ อมจับ
มือ 8 หน่ วยงานรัฐ เปิ ดโต๊ ะให้ คาปรึกษาไขข้ อข้ องใจทุกเรื่ องทีเ่ กีย่ วกับการลงทุน
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น (บี โอไอ) เปิ ดเผยว่า
วันที่ 4 มีนาคม 2562 นี้ บีโอไอ มีกาหนดจัดสัมมนาใหญ่ “THAILAND INVESTMENT YEAR - What’s
New?” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยนายสมคิด จาตุ ศรี พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกี ยรติเป็ นประธาน
เปิ ดสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ปี แห่งการลงทุน: เปลี่ยนความท้าทายให้เป็ นโอกาส”
ภายในงาน บี โอไอจะให้ข ้อมู ล “มาตรการบี โอไอ ต้อนรั บ ปี แห่ ง การลงทุ น ” ซึ่ งประกอบด้ว ย
มาตรการที่สาคัญใน 2 ด้าน คือ มาตรการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการเพื่อลดความ
เหลื่ อมล้ า อาทิ มาตรการปี แห่ งการลงทุน มาตรการระบบราง มาตรการเศรษฐกิ จฐานราก เป็ นต้น และ
บีโอไอจะใช้โอกาสนี้ ประกาศเดินหน้า “BOI DIGITAL TRANSFORMATION” โดยเป็ นการยกระดับ
ระบบบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบีโอไอ ซึ่ งจะอานวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้นกั ลงทุน
ในการขอรับการส่ งเสริ มการลงทุน
ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา บีโอไอได้ใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยให้บริ การอานวยความสะดวก
แล้วในหลายด้าน อาทิ การยื่นขอรับการส่ งเสริ มการลงทุนออนไลน์ การใช้สิทธิ ประโยชน์ดา้ นเครื่ องจักร
และวัตถุดิบออนไลน์ การใช้สิทธิ ประโยชน์ดา้ นช่างฝี มือออนไลน์ เป็ นต้น
“ ภายในงานสัมมนาครั้งนี้ บีโอไอจะแนะนาเปิ ดตัวบริ การผ่านระบบออนไลน์เพิ่มเติมในหลายส่ วน
อาทิ การบริ การค้นหาสิ ทธิ ประโยชน์สาหรับโครงการที่จะขอรับการส่ งเสริ มการลงทุน การบริ การแจ้งผล
การอนุ มตั ิให้การส่ งเสริ มผ่านช่ องทางอิเล็กทรอนิ กส์ การขออนุ ญาตถื อกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินออนไลน์ และยังมี
เป้ าหมายเพิ่มการให้บริ การไปยังส่ วนอื่นในอนาคตด้วย อาทิ การยื่นรายงานตามเงื่ อนไข ISO การยื่นขอ
อนุญาตเปิ ดดาเนินการ การตรวจสอบสถานะการดาเนิ นการ การตรวจสอบข้อมูลการเริ่ มต้นใช้และสิ้ นสุ ด
สิ ทธิประโยชน์ เป็ นต้น” นางสาวดวงใจ กล่าว
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นางสาวดวงใจ กล่าวเพิ่มเติมถึงงานสัมมนาว่า ภายในงานยังมีเวทีการเสวนา “รวมพลังมาตรการ
สนับ สนุ น เพื่ อ ยกระดับ ประเทศไทย” โดยได้รั บ เกี ย รติ จาก 4 กระทรวงเศรษฐกิ จ ส าคัญ จะให้ข้อ มู ล
มาตรการสนับ สนุ น การลงทุ นและผูป้ ระกอบการได้แก่ “การเปลี่ ย นโฉมไทยด้วย Connectivity” โดย
ปลัดกระทรวงคมนาคม “มาตรการสนับสนุนนวัตกรรมและ Startup” โดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี “การปฏิวตั ิดิจิทลั : กระจายโอกาสให้คนไทยทั้งประเทศ” โดยปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และ “การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยสู่ ยคุ 4.0” โดยผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
สาหรับในช่ วงบ่าย ยังมีคลิ นิกให้คาปรึ กษาแบบครบวงจรแก่ผูป้ ระกอบการจาก 8 หน่ วยงาน คือ
บีโอไอ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงาน
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั (องค์การมหาชน) ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย และอีอีซีไอ
เพื่อตอบคาถามด้านการลงทุนแก่ผูป้ ระกอบการ เช่ น การจัดตั้งบริ ษทั และการขอรับการส่ งเสริ มการลงทุน
มาตรการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา การนาผลงานวิจยั ไปพัฒนาต่อยอดในเชิ งพาณิ ชย์ รวมถึงมาตรการ
สนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงิน เป็ นต้น
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