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คู่มือส่งเสริมการลงทุน 

ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 

      

สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวตักรรมอวกาศ 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
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คู่มือส่งเสริมการลงทุนภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 

 
1.บทนำ 

ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ รวมถึงเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งข ันและทำให้เศรษฐกิจเติบโตได ้ในระยะยาว โดยการพัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐาน  
ทั้งสาธารณูปโภคและการพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ไทยแลนด์ 
4.0  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern 
Economic Corridor Development (EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยผู้ประกอบการที่ลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย โดยมาตรการหนึ่งคือการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  หรือ สทอภ. ซึ่งมีบทบาทในการ
ผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และ Start Up ให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้งานเชิงอุตสาหกรรม และมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจเติบโตในระยะยาวได ้นอกจากนี้ สทอภ. ยังมีบทบาทในการให้
ความเห็นชอบประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน และผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ขนส่ง ซ่ึงถือเป็นกิจการหรือธุรกิจที่มีมูลค่าสูง และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

ทั้งนี้ สทอภ. ยังมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เรียกว่า “อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ หรือ Space Krenovation Park (SKP) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี” โดยพื้นที ่ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนดให้ SKP เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology 
Park) และประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกำหนดให้ SKP เป็นพ้ืนที่
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)  

สทอภ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว กอรปกับมีที่ทำการอยู่
ภายในพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน รวมถึงมีผู ้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่  
จึงเห็นควรจัดทำคู่มือการส่งเสริมการลงทุน สำหรับผู้ประกอบการภายในพื้นที่ หรือเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการ
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ของผู้ประกอบการ  
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ภาพที่ 1 พื้นที่อุทยานรังสรรค์นวตักรรมอวกาศ (SKP) ได้รับการประกาศเป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และได้รับการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

ที่มา: เอกสารประชาสัมพนัธ์ SKP, Gistda 
 

2. ประเภทกิจการเป้าหมายในพื้นที่ SKP และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ (เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น SKP ได้รับการประกาศให้เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้กิจการ
เป้าหมายดังต่อไปนี้ หากตั้งอยู่ในพื้นที่ SKP จะได้รับการลดหย่อน 50% ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 5 ปี นับแต่
วันที่กำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลพื้นฐาน 8 ปี (ไม่จำกัดวงเงินยกเว้นภาษีฯ) สิ้นสุดลง โดยมีสิทธิ
ประโยชน์ภายในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park)  

- ประเภทกิจการ 5.6    กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ประเภทกิจการ 7.11   กิจการวิจัยและพัฒนา 
  - ประเภทกิจการ 7.12   กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ 
  - ประเภทกิจการ 7.13   กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม 
  - ประเภทกิจการ 7.14   กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 
  - ประเภทกิจการ 7.15   กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน 
  - ประเภทกิจการ 7.19.1 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ 
 นอกจากน ี ้  หากเป ็นก ิจการพ ัฒนาเทคโนโลย ี เป ้ าหมาย ( Biotec, Nanotec, Advance Material 
Technology, Digital Technology) และกิจการประเภท 5.6, 7.11, 7.13 – 7.15, 7.19.1 ที่มีการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย หากตั้งอยู่ในพื้นที่ SKP จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่กำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลพ้ืนฐาน 10 ปี (ไม่จำกัดวงเงินยกเว้นภาษีฯ) สิ้นสุดลง 
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3. กิจการทั่วไปที่มิใช่เป้าหมายเข้ามาตั้งใน SKP จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ BOI กำหนด ดังนี้ 
3.1 สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)  

BOI ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอากร 
หรือการอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งแต่ละประเภทกิจการก็จะได้รับสิทธิพ้ืนฐานแกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
กลุ่มกิจการ สรุปดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงสิทธิประโยชน์พ้ืนฐาน 
ที่มา: ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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3.2 สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 

นอกจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ BOI ให้เป็นพื้นฐานแล้ว หากผู้ประกอบการมีการทำกิจกรรมด้าน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มเติมได้ตามเกณฑ์ท่ี BOI กำหนด ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
อีกด้วย 

 

ภาพที่ 3 แสดงสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 
ที่มา: ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
ให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้มีการลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศ คือ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  
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ภาพที่ 4 แสดงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
ที่มา: ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
4.ประเภทกิจการเป้าหมายในพื้นที่ SKP และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 เนื่องจากพื้นที่ของ SKP ได้รับการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) 
ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ทำให้กิจการ
ที่เป็นเป้าหมายของ EECd หากมาลงทุนในพ้ืนที่ SKP จะได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมจากสิทธิพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์
ที่ BOI กำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดประกอบกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2561 เรื ่อง
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในภาคผนวกท้ายคู่มือนี้) 
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ภาคผนวก  


