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บอร์ดบีโอไอหนุนลงทุน “สมาร์ทซิตี”้  
พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานทุกพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 

 

 บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ “สมาร์ทซิตี้”    
เพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยใช้ระบบอัจฉริยะ พร้อมเปิดส่งเสริมกิจการพัฒนาที่พัก
อาศัยส าหรับแรงงานมาตรฐานสากล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวติแรงงานไทยและต่างด้าวทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
และขยายเวลาการให้ส่งเสริมใน 10 เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษชายแดนออกไปส้ินสุดในปี 2563 
 
 นางสาวดวงใจ อศัวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลงั
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ซ่ึงมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการส าคญัหลายเร่ืองท่ีจะส่งผลดีต่อ
ประเทศในหลายมิติ ทั้งเร่ืองคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การพฒันาดา้นเทคโนโลยีและ
นวตักรรมของประเทศ และคุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงานทั้งไทยและต่างดา้วในประเทศไทย 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนกจิการพฒันาเมืองอจัฉริยะ (Smart City)  

ท่ีประชุมเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการพฒันาเมืองอจัฉริยะ (Smart City)เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในดา้นคมนาคมขนส่ง (Smart Mobility) ดา้นการศึกษาและความ
เท่าเทียมกนัในสังคม (Smart People) ดา้นความปลอดภยั (Smart Living) ดา้นความสะดวกในการท าธุรกิจ 
(Smart Economy) ดา้นบริการจากภาครัฐ (Smart Governance)  และดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (Smart 
Energy & Environment) โดยการส่งเสริมการลงทุนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. กิจการพฒันาพื้นท่ีเมือง
อจัฉริยะ ซ่ึงจะให้ส่งเสริมแก่ผูท่ี้จะเขา้มาพฒันาและบริหารจดัการพื้นท่ีเมืองอจัฉริยะซ่ึงตอ้งลงทุนในดา้น
โครงสร้างพื้นฐานดา้นการส่ือสารท่ีรองรับระบบอจัฉริยะดา้นต่างๆ เช่น Fiber Optic, Public Wifi ดา้นการ
บริหารจดัการขอ้มูล (Open Data Platform) และตอ้งจดัให้มีบริการระบบอจัฉริยะพื้นฐานทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance และ Smart Energyและ 
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2. ให้ส่งเสริมแก่ผูท่ี้จะมาพฒันาระบบอจัฉริยะในดา้นต่างๆ ซ่ึงตอ้งพฒันา ติดตั้ง และให้บริการระบบเมือง
อจัฉริยะท่ีเหมาะสมอยา่งนอ้ย 1 ดา้นจาก 6 ดา้นขา้งตน้ โดยทั้งสองกิจการน้ีจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลเป็นเวลา 8 ปี (มูลค่ายกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวยีน) 

“รัฐบาลมีเป้าหมายท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใน 6 ด้าน จึงให้
ส่งเสริมแก่นกัลงทุนท่ีจะเขา้มาลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของการเป็นเมืองอจัฉริยะ และให้ส่งเสริมนกั
ลงทุนท่ีเข้ามาลงทุนระบบต่างๆ ซ่ึงประชาชนจะได้รับประโยชน์ในหลายๆ ด้าน อาทิ มีระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงกนัทั้งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศมีความเท่าเทียมกนัในสังคมทั้งผู ้
พิการและผูสู้งอายุมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีความคล่องตวัในการท าธุรกิจและการติดต่อ
ขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ มีการใช้พลงังานอย่างคุ้มค่า และการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี” 
เลขาธิการบีโอไอกล่าว 

 

ยกระดับเทคโนโลยแีละนวตักรรม  
 ท่ีประชุมยงัเห็นชอบให้บีโอไอปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก โดยเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการพฒันาเทคโนโลยี เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยมีากข้ึน แบ่งเป็น 1. หากลงทุนในเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EECi)หรือ 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั (EECd) จะไดรั้บสิทธิประโยชน์สูงสุดยกเวน้ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 13 ปี 2. หากลงทุนในพื้นท่ีนิคมหรือเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) 
นอกพื้นท่ีอีอีซี จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไม่เกิน 12 ปี 
 
สร้างคุณภาพชีวติแรงงาน  

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมยงัเห็นชอบเปิดส่งเสริมการลงทุนแก่  “กิจการพฒันาท่ีพกัอาศยัส าหรับแรงงาน
มาตรฐานสากล”     ทั้ งส าหรับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว โดยต้องเป็นท่ีพกัท่ีได้มาตรฐานตาม
แนวทางขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ หรือ ILO เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนก่อสร้างอาคารท่ีพกั
อาศยัส าหรับแรงงานท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัสากล แกปั้ญหาความแออดัของชุมชน และ
สภาพของท่ีพกัอาศยัซ่ึงไม่ถูกสุขลกัษณะและเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวติของแรงงาน 
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 ทั้งน้ี กิจการลงทุนก่อสร้างท่ีพกัอาศยัส าหรับแรงงานมาตรฐานสากล สามารถด าเนินการได้ในทุก
พื้นท่ีทัว่ประเทศ หากตั้งกิจการในพื้นท่ีทัว่ไปจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3 ปี (เฉพาะรายไดจ้าก
ค่าเช่าท่ีพกัอาศยั และก าหนดวงเงินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนตามหลกัเกณฑ์)  และหากตั้งใน 10 เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
10 จงัหวดัจะได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 6  ปีโดยผูข้อส่งเสริมจะตอ้งยื่นขอรับการ
ส่งเสริมภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562  
 
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค  
 ท่ีประชุมยงัได้พิจารณาแนวทางส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้ระหว่างประเทศท่ี
ทนัสมัย เพื่อพฒันาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค โดยสามารถรองรับการขยายตวัของธุรกิจ          
E-Commerce และ E-Logistics รวมถึงการปรับเปล่ียนประเทศไทยไปสู่ระบบดิจิทลั ซ่ึงจะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้และการลงทุน จึงเปิดให้ส่งเสริม “กิจการศูนยก์ระจายสินคา้ดว้ย
ระบบอจัฉริยะ” และก าหนดให้เป็นหน่ึงในกิจการเป้าหมายท่ีจะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ทั้งเขตส่งเสริมเพื่อกิจการ
พิเศษเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายและนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม อาทิ 
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี (ก าหนดวงเงินสูงสุดท่ีจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่ากบัร้อยละ100 
ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) ส าหรับรายไดจ้ากการให้บริการกระจายสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ  
 ทั้ งน้ี ก าหนดให้รูปแบบการลงทุนจะต้องมีการจ้างบุคลากรไทยในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์และData Science เป็นตน้       
และตอ้งมีการวเิคราะห์ขอ้มูล (Data Analytics) หรือจดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั Digital Transactions โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงและด าเนินการในประเทศไทย นอกจากน้ี ยงัต้องจัดให้มีการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัขั้นสูง เช่น Big Data และData Analytics เป็นตน้ ทั้งน้ี ตอ้งมีการวิจยัและพฒันาหรือ
ร่วมมือในโครงการวจิยัและพฒันากบัสถาบนัการศึกษาหรือสถาบนัวจิยัของประเทศไทย เป็นตน้ 
 
ขยายเวลาส่งเสริมการลงทุนใน SEZ ถึงส้ินปี 2563 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาขยายระยะเวลาการขอรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้นท่ี 10 จงัหวดั (ตาก ตราด มุกดาหาร สระแกว้ สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรีและ
นราธิวาส) ออกไปจนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 (เดิมส้ินสุดวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2561) เพื่อสนบัสนุนให้เกิด
การลงทุนในพื้นท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจในพื้นท่ีชายแดนมากข้ึน ซ่ึงขณะน้ีมีนกัลงทุนหลายรายก าลงัจะเขา้ไป
พฒันาพื้นท่ีในหลายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จึงควรขยายเวลาเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่นกัลงทุน ทั้งกลุ่ม
ท่ีจะเขา้ไปพฒันาพื้นท่ีและกลุ่มท่ีจะเขา้ไปลงทุนตั้งกิจการ 

******************************************************* 


