
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
      ที ่ ๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะไฟฟ้า 
-------------------------------------------------------- 

 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนผลิตยานพาหนะไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกประเภทตามนโยบาย
รัฐบาล และสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะไฟฟ้าให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญ   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘  มาตรา ๓๑  และมาตรา ๓๑/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศก าหนด ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ในหมวด ๔ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยก าหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

๔.๒๔ กิจการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า  Battery 
Electric Vehicle 
(BEV), Plug-In 
Hybrid Electric 
Vehicle (PHEV) 
และ Hybrid 
Electric Vehicle 
(HEV) 

๑. ต้องเสนอเป็นแผนงานรวม (Package) ที่ประกอบด้วย 
โครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV เป็นอย่างน้อย และ
โครงการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือ
ของผู้ผลิตรายอ่ืน แผนการน าเข้าเครื่องจักรและติดตั้ง 
แผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าปีที่ ๑-๓ แผนการผลิตหรือจัดหา
ชิ้นส่วนอ่ืนๆ แผนการพัฒนาสถานีประจุไฟฟ้า แผนการ
จัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว และแผนการพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบ
หรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู้มีสัญชาติ
ไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ในการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 

๒. รถยนต์ไฟฟ้าที่จ าหน่ายในประเทศต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบส่งก าลังไฟฟ้าตาม

ข้อก าหนด UN R100 
๒.๒ มาตรฐานด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ 

(Active Safety) โดยจะต้องมีระบบ ABS และ ESC 
(UN R13H w/ABS&ESC) เป็นอย่างน้อย 

๒.๓ มาตรฐานการป้องกันผู้โดยสารกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจาก
การชนด้านหน้าและด้านข้าง (UN R94 & UN R95) 

B ๑ 
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

๒.๔ มาตรฐานด้านมลพิษระดับ Euro 5 ขึ้นไป (UN R83)  
(เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า HEV และ PHEV) 

๒.๕ มาตรฐานและข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดโดย
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น 

๓. ต้องเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทตามที่ได้รับอนุมัติ 
โดยต้องมีการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เริ่มจากขั้นตอนการ
ผลิต Module ภายใน ๓ ปีนับจากวันออกบัตรส่งเสริม 

๔. ต้องมีการผลิตชิ้นส่วนส าคัญเพ่ิมเติมอย่างน้อยอีก ๑ ชิ้น  
ใน ๓ ชิ้น ดังนี้  Traction Motor ระบบบริหารจัดการ
แบตเตอรี่ (BMS) และระบบควบคุมการขับขี่ (DCU) ภายใน 
๓ ปี นับจากวันเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 

๕. เฉพาะรถยนต ์HEV และ PHEV ต้องมีการผลิตชิ้นส่วนเพิ่มเติม
อย่างน้อยอีก ๒ ชิ้น ตามประเภทกิจการ ๔.๘.๓ กิจการ
ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะไฟฟ้า ภายใน 
๓ ปี นับจากวันเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 

๖. ไม่ให้ขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักร ยกเว้นกรณีมีเหตุอัน
สมควร 

๗. กรณีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนของ
โครงการรวม (Package) ได้แก่ การผลิตรถยนต์ BEV และ
การผลิตชิ้นส่วนส าคัญ (แบตเตอรี่ไฟฟ้า Traction Motor 
ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และระบบควบคุม
การขับขี่  (DCU))  ทั้ ง ของตน เองและผู้ ผ ลิ ตชิ้ นส่ วน 
(Suppliers) รวมกันไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 
๗.๑ ส าหรับผลิตภัณฑ์รถยนต์ PHEV 
๗.๒ ส าหรับผลิตภัณฑ์รถยนต์ BEV และสามารถขอรับสิทธิ

และประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขัน ในประเภทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
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๘. กรณีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนของ
โครงการรวม (Package) ได้แก่ การผลิตรถยนต์ BEV และ
การผลิตชิ้นส่วนส าคัญ (แบตเตอรี่ไฟฟ้า Traction Motor 
ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และระบบควบคุม
การขับขี่  (DCU))  ทั้ งของตนเองและผู้ ผลิ ตชิ้ นส่ วน 
(Suppliers) รวมกันน้อยกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 
๘.๑ ส าหรับผลิตภัณฑ์รถยนต์ PHEV  
๘.๒ ส าหรับผลิตภัณฑ์รถยนต์ BEV   

สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม  
(๑) หากมีการผลิตรถยนต์ BEV ภายในปี ๒๕๖๕  

ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม ๒ ปี 
(๒) หากมีการผลิตชิ้นส่วนส าคัญส าหรับรถยนต์ BEV 

ยกเว้นแบตเตอรี่ไฟฟ้า เพ่ิมเติมจากข้อก าหนด
พ้ืนฐาน ภายใน ๓ ปี นับจากวันเริ่มผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม
ชิ้นละ ๑ ปี 

(๓) หากมีปริมาณการผลิตจริง (Actual Production) 
ส าหรับรถยนต์ BEV มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คันต่อปี
ในปีใดปีหนึ่ง ภายใน ๓ ปีนับจากวันเริ่มผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพ่ิมเติม ๑ ปี 

(๔) สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันในประเภท 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๙. ไม่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 

๑๐. กรณีผู้ ได้รับส่งเสริมในกิจการผลิตรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล (Eco-Car) ให้สามารถนับ
ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทภายใต้โครงการ เป็น
ปริมาณการผลิตจริง (Actual Production) ของกิจการ
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลได้  ทั้งนี้ 
ส าหรับรถยนต์ที่ผลิตเ พ่ือตลาดในประเทศจะต้องมี
คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
กิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 

๔.๒๕ กิจการผลิต
รถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 

๑. ต้องเสนอเป็นแผนงานรวม (Package) ที่ประกอบด้วย 
โครงการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่และ
โครงการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือ
ของผู้ผลิตรายอ่ืน แผนการน าเข้าเครื่องจักรและติดตั้ง 
แผนการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ปีที่ ๑-๓ แผนการผลิต
หรือจัดหาชิ้นส่วนอ่ืนๆ แผนการพัฒนาสถานีประจุไฟฟ้า
หรือสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้า แผนการจัดการ
แบตเตอรี่ใช้แล้ว และแผนการพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือ
ชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู้มีสัญชาติไทย
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ในด้านการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 

๒. ต้องผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ และการผลิต
แบตเตอรี่ไฟฟ้าภายใน ๓ ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริม  

๓. รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่จ าหน่ายในประเทศ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบส่งก าลังไฟฟ้า  

ตามข้อก าหนด UN R136 
๓.๒ มาตรฐานยางล้อตามข้อก าหนด มอก. 2720 หรือ  

UN R75 
๓.๓ มาตรฐานระบบเบรก ABS หรือ CBS ตามข้อก าหนด 

UN R78 
๓.๔ มาตรฐานและข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดโดย

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น 

๔. ไม่ให้ขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักร ยกเว้นกรณีมี เหตุ 
อันสมควร 
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
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๕. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม 
๕.๑ หากมีการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี ๒๕๖๕ 

ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม ๑ ปี 
๕.๒ หากมีการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เริ่มจากขั้นตอนการ 

ผลิต Module ภายใน ๓ ปี นับแต่วันออกบัตรส่งเสริม 
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม ๑ ปี  

๕.๓ หากมีการผลิตชิ้นส่วนส าคัญอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ 
Traction Motor ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่  
(BMS) และระบบควบคุมการขับขี่ (DCU) ภายใน ๓ ปี 
นับแต่วันออกบัตรส่งเสริม ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพ่ิมเติมชิ้นละ ๑ ปี 

๕.๔ สามารถยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันในประเภทการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด        

๖. ไม่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 

๔.๒๖ กิจการผลิต
รถสามล้อไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ 

๑. ต้องเสนอเป็นแผนงานรวม (Package) ที่ประกอบด้วย 
โครงการผลิตรถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ และโครงการ
ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของผู้ผลิต
รายอ่ืน แผนการน าเข้าเครื่องจักรและติดตั้ง แผนความ
เชื่อมโยงสถานีประจุไฟฟ้า แผนการผลิตรถสามล้อไฟฟ้า           
ปีที่ ๑-๓ แผนการผลิตหรือจัดหาชิ้นส่วนอ่ืนๆ แผนการ
จัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว และแผนการพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบ
หรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู้มีสัญชาติ
ไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ในด้านการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 

๒. ต้องมีการผลิตรถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ และการผลิต
แบตเตอรี่ไฟฟ้าภายใน ๓ ปี นับแต่วันออกบัตรส่งเสริม  

 
 

A ๔ 
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
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๓. รถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่จ าหน่ายในประเทศต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบส่งก าลังไฟฟ้า  

ตามข้อก าหนด UN R136 
๓.๒ มาตรฐานและข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดโดย

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น 

๔. ไม่ ให้ ขยายเวลาน าเข้ าเครื่ องจั กร ยกเว้นกรณีมี เหตุ 
อันสมควร 

๕. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม 
๕.๑ หากมีการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เริ่มจากขั้นตอนการ

ผลิต Module ภายใน ๓ ปี นับแต่วันออกบัตรส่งเสริม 
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม ๑ ปี  

๕.๒ หากมีการผลิตชิ้นส่วนส าคัญอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ 
Traction Motor ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่  
(BMS) และระบบควบคุมการขับขี่ (DCU) ภายใน ๓ ปี 
นับตั้งแต่วันออกบัตรส่งเสริม ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมชิ้นละ ๑ ปี 

๕.๓ สามารถยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันในประเภทการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ ตามหลักเกณฑ ์
ที่ก าหนด        

๖. ไม่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 

๔.๒๗ กิจการผลิตรถ
โดยสารไฟฟ้าและ
รถบรรทุกไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ 

๑. ต้องเสนอเป็นแผนงานรวม (Package) ที่ประกอบด้วย 
โครงการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าหรือรถบรรทุกไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ และโครงการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น
ของตนเองหรือของผู้ผลิตรายอ่ืน แผนการน าเข้าเครื่องจักร
และติดตั้งแผนการผลิตรถยนต์ปีที่ ๑-๓ แผนการผลิตหรือ
จัดหาชิ้นส่วนอ่ืนๆ แผนการพัฒนาสถานีประจุไฟฟ้า 
แผนการจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว และแผนการพัฒนาผู้ผลิต
วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู้มี

A ๔ 



๗ 
 

 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

สัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ในด้านการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค 

๒. ต้องมีการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าหรือรถบรรทุกไฟฟ้า 
แบบแบตเตอรี่ และการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าภายใน ๓ ปี 
นับแต่วันออกบัตรส่งเสริม  

๓. รถโดยสารไฟฟ้าหรือรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่
จ าหน่ายในประเทศต้อง เป็น ไปตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบส่งก าลังไฟฟ้าตาม

ข้อก าหนด UN R100 
๓.๒ มาตรฐานและข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดโดย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม และกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น 

๔. ไม่ให้ขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักร ยกเว้นกรณีมีเหตุอัน
สมควร 

๕. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม 
๕.๑ หากมีการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เริ่มจากขั้นตอนการ

ผลิต Module ภายใน ๓ ปี นับแต่วันออกบัตรส่งเสริม 
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม ๑ ปี  

๕.๒ หากมีการผลิตชิ้นส่วนส าคัญอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ 
Traction Motor ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่  
(BMS) และระบบควบคุมการขับขี่ (DCU) ภายใน ๓ ปี 
นับตั้งแต่วันออกบัตรส่งเสริม ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมชิ้นละ ๑ ปี 

๕.๓ สามารถยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันในประเภทการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด        

๖. ไม่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 

  



๘ 
 

 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในประเภทกิจการในหมวด ๔ ประเภท ๔.๘.๓ และ ๔.๙ และหมวด ๕ 
ประเภท ๕.๒.๖ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓  ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

๔.๘.๓ กิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์
 ส าหรับยานพาหนะไฟฟ้า ได้แก ่

๔.๘.๓.๑  กิจการผลิตแบตเตอรี่ 
 

 
 
๑. กรณมีีขั้นตอนการผลิต Cell  
๒. กรณีมีขั้นตอนการผลิต Module  
๓. กรณีมีขั้นตอนการ Pack Assembly เท่านั้น      

 
 

A ๑ 
A ๒ 
A ๓ 

๔.๘.๓.๒  กิจการผลิต Traction    
 Motor  

 A ๒ 
 

๔.๘.๓.๓  กิจการผลิตระบบปรับ 
 อากาศด้วยไฟฟ้า ได้แก่  
 คอมเพรสเซอร์ส าหรับ 
 ยานพาหนะไฟฟ้าแบบ 
 แบตเตอรี่ 

 A ๒ 
 

๔.๘.๓.๔  กิจการผลิตระบบบริหาร 
 จัดการแบตเตอรี่ (BMS)  

 A ๒ 

๔.๘.๓.๕  กิจการผลิตระบบควบคุม 
 การขับขี่ (DCU) 

 A ๒ 

๔.๘.๓.๖  กิจการผลิต On-Board  
 Charger 

๔.๘.๓.๗  กิจการผลิตอุปกรณ์อัด 
 ประจุไฟฟ้าส าหรับ 
 ยานพาหนะไฟฟ้า เช่น  
 เต้ารับ-เต้าเสียบ Wallbox  
 เป็นต้น 

๔.๘.๓.๘  กิจการผลิต DC/DC  
 Converter 

๔.๘.๓.๙  กิจการผลิต Inverter 
๔.๘.๓.๑๐ กิจการผลิต Portable 

Electric Vehicle 
Charger 

๔.๘.๓.๑๑ กิจการผลิต Electrical 
Circuit Breaker 

 
 

 
 
 
 

A ๒ 
 

A ๒ 
 
 
 
 

A ๒ 
 

A ๒ 
A ๒ 

 
 

A ๒ 
 
 
 
 



๙ 
 

 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

๔.๘.๓.๑๒ กิจการพัฒนาระบบอัด
ประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV 
Smart Charging 
System) 

๔.๘.๓.๑๓ กิจการผลิตคานหน้า/คาน
หลังส าหรับรถโดยสาร
ไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้า 

๔.๘.๓.๑๔ กิจการผลิตชุดสายไฟ
แรงดันสูง (High Voltage 
Harness) 

๔.๘.๓.๑๕ กิจการผลิต Reduction 
Gear 

๔.๘.๓.๑๖ กิจการผลิต Battery 
Cooling System 

๔.๘.๓.๑๗ กิจการผลิต 
Regenerative Braking 
System 

A ๒ 
 
 
 

A ๒ 
 

 

A ๒ 
 

 

A ๒ 
 

A ๒ 
 

A ๒ 

๔.๙ กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ 
 

๔.๙.๑ กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือขนาด
ตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส 

ต้องได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 14000 ภายใน ๒ ปีนับแต่
วันครบเปิดด าเนินการ 

 
 

A ๒ 

๔.๙.๒ กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือขนาด
ต่ ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส (เฉพาะ
เรือโลหะหรือไฟเบอร์กลาสที่มี
การติดตั้งเครื่องยนต์หรือระบบ
ขับเคลื่อน และอุปกรณ์) 

 
 

A ๒ 
 
 

 

๕.๒.๖ กิจการผลิตอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าที่มีความจุสูง (High Energy 
Density Storage) 
๕.๒.๖.๑ กิจการผลิตแบตเตอรี่ (High 

Energy Density Battery) 
                  
   

 
 
 
ต้องมีคุณสมบัติ Specific Power และ
จ านวนรอบการอัดประจุไฟฟ้าตามท่ี
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
๑) กรณีมีข้ันตอนการผลิต Cell  
๒) กรณีมีขั้นตอนการผลิต Module  
๓) กรณีมีขั้นตอน Pack Assembly เท่านั้น 

 

 
 
 
 
 
 

A ๑ 
A ๒ 
A ๓ 



๑๐ 
 

 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

๕.๒.๖.๒ กิจการผลิต 
Supercapacitor 

ต้องมีคุณสมบัติ Specific Power และ
จ านวนรอบการอัดประจุไฟฟ้าตามท่ี
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
 

A ๒ 

  
 ข้อ ๓ ก าหนดให้ประเภทกิจการ ๔.๘.๓.๑ กิจการผลิตแบตเตอรี่ กรณีมีขั้นตอนการผลิต  

Cell และกรณีมีขั้นตอนการผลิต Module และประเภทกิจการ ๕.๒.๖.๑ กิจการผลิตแบตเตอรี่ (High Energy 
Density Battery) กรณีมีขั้นตอนการผลิต Cell และกรณีมีข้ันตอนการผลิต Module ได้รับสิทธิและประโยชน์
ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นตามมาตรา ๓๐ ในอัตราร้อยละ ๙๐ ส าหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จ าเป็นที่ไม่มีการผลิตในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ทั้งนี้ จะอนุมัตใิห้คราวละ ๑ ปี นับจากวันที่น าเข้าวัตถุดิบ
ครั้งแรก 

 ข้อ ๔ ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามประเภทกิจการ ๔.๘.๓.๑ กิจการผลิตแบตเตอรี่  
และประเภทกิจการ ๕.๒.๖.๑ กิจการผลิตแบตเตอรี่ (High Energy Density Battery) รายเดิม กรณีมีขั้นตอน
การผลิต Cell และกรณีมีขั้นตอนการผลิต Module ภายในโครงการ ขอรับสิทธิและประโยชน์ลดหย่อนอากร 
ขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น ตามมาตรา ๓๐ ในอัตราร้อยละ ๙๐ ส าหรับชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่ไม่มีการผลิตใน
ประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ได ้ทั้งนี้ จะอนุมัติให้คราวละ ๑ ปี นับจากวันที่น าเข้าวัตถุดิบครั้งแรก  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   
      

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
       พลเอก      ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

                   (ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
          นายกรัฐมนตรี 
                                     ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 


