
 
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที ่  ๒ /๒๕๖๓ 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 
   อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน  
 เพ่ือให้เกิดการลงทุนในกิจการเป้าหมายในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากยิ่งขึ้น 
และกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 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) มีดังนี ้
  ๒.๑ กิจการในกลุ่ม A๑  A๒ และ A๓   
  ๒.๒ กิจการในหมวด ๘ การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย  
  ๒.๓ กิจการดังต่อไปนี้ที่มีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายในหมวด ๘ 

- ประเภท ๕.๖ กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ประเภท ๗.๑๑ กิจการวิจัยและพัฒนา 
- ประเภท ๗.๑๓  กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม 
- ประเภท ๗.๑๔  กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 
- ประเภท ๗.๑๕  กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน 

 - ประเภท ๗.๑๙.๑ กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ  

 ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการนี้
ตามที่ส านักงานก าหนด เช่น กิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการชัดเจน กิจการที่มีเงื่อนไขบังคับเรื่องที่ตั้งสถาน
ประกอบการซึ่งไม่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  เป็นต้น 
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 ข้อ ๓  ก าหนดการให้สิทธิและประโยชน์ และเงื่อนไข ส าหรับกิจการเป้าหมายตามข้อ ๒ ดังนี้ 
๓.๑ กรณีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

สิทธิและประโยชน์  

(๑) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตรา
ร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับกิจการในกลุ่ม A๑ A๒ และ A๓ 

(๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๒ ปี ส าหรับกิจการในหมวด ๘   
การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย และกิจการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี  
เป้าหมายในหมวด ๘ ตามข้อ ๒.๓ 

เงื่อนไข 
ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด ได้แก่ ความร่วมมือใน 

โครงการ Work-integrated Learning (WiL) สหกิจศึกษาและทวิภาคี หรือความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรไทยใน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยจะต้องยื่น  
แผนความร่วมมือในการรับนักเรียนหรือนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ โดยมีจ านวนนักเรียนหรือนักศึกษาที่จะรับเข้าฝึก 
อาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนพนักงานทั้งหมดในโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่น้อย  
กว่า ๔๐ คน แล้วแต่จ านวนใดต่ ากว่า  

๓.๒ กรณีที่ตั้งโครงการอยู่ในพ้ืนที่ตามข้อ 3.2.1, ๓.๒.๒ และ ๓.๒.๓ ให้ได้รับสิทธิและ  
ประโยชน์เพ่ิมเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ กรณีตั้งโครงการในเขตส่งเสริมเพ่ือกิจการพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษภาค  
ตะวันออก ดังนี้ 

   - เมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City หรือ EEC-A)   
         - เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic    

 Corridor of Innovation หรือ EECi) 
-  เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand หรือ EECd) 

   - ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) (EECmd) 

สิทธิและประโยชน์  

(๑) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน
ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับกิจการใน
กลุ่ม A๑ A๒ และ A๓ 

(๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๑ ปี ส าหรับกิจการใน
หมวด ๘ การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย และกิจการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายในหมวด ๘ 

 



๓ 

 

 ๓.๒.๒  กรณีตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
ส่งเสริมในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

สิทธิและประโยชน์  

 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๑ ปี ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที ่๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓.๓ ให้โครงการที่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ สามารถได้รับ 
สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมควบคู่กันได้ 

ข้อ ๔  ผ่อนผันที่ตั้งโครงการลงทุนในกิจการเป้าหมายตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่   
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมกรณีตั้งโครงการในเขตนวัตกรรม 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้สามารถตั้งอยู่ในพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ โดยจะต้องย้ายไปตั้งอยู่ในเขต 
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ ๕ กรณีโครงการใดได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมแล้วเกิน ๘ ปี  
จะไม่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา ๓๕ (๑) เพ่ิมเติมอีก 

ข้อ ๖ มาตรการนี้ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับค าขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันท าการสุดท้ายของปี ๒๕๖๔ ยกเว้นสิทธิและประโยชน์ตามที่ตั้งในเขตส่งเสริมเพ่ือกิจการ 
พิเศษ ๔ แห่ง ได้แก่ EECi, EECd, EECa และ EECmd  สามารถยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้ได้
โดยไม่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการยื่นค าขอ  
  
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓     

 

พลเอก   ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

      (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
                นายกรัฐมนตรี                     

              ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
 


