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มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก

นางสาวจันจีรา  โสะประจิน
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการ

4 สิงหาคม 2565
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o เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตหรือให้บริการ 
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมมือและสนับสนุนกิจการขององค์กรท้องถิ่น
ในกิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป กิจการในอุตสาหกรรมเบา 
กิจการท่องเที่ยวชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบองค์รวม และ
ล่าสุด คือ การพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน(ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564) 

o คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ 24/2564 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก  ลงวันที่  17
พฤศจิกายน 2564

วัตถุประสงค์
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก 

A
ผู้สนับสนุน หรือ
ร่วมด าเนินการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 ปี ในวงเงิน

120% ของเงินลงทุน

กิจการเดิม 
• เป็นโครงการที่อยู่ในประเภทกิจการที่ขอรับการ

ส่งเสริมได้ในขณะที่ยื่นขอรับส่งเสริมฯ และหาก
• เป็นโครงการที่ เคยได้รับการส่งเสริมต้องเป็น

โครงการที่ไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล หรือสิทธิฯ ได้สิ นสุดลงแล้ว

กรณีที่ 1

• เพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
120% ของเงินลงทุน

เป็นโครงการที่สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ยังไม่สิ นสุดหรือโครงการใหม่ที่ขอรับการส่งเสริม
อยู่ในข่ายได้ยกเว้นภาษี

กรณีที่ 2

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
ที่ขึ นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องยื่นขอรับการส่งเสริม/ขอรับสิทธิและประโยชน์ภายใต้มาตรการนี  

ภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการเศรษฐกิจฐานราก 
สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการอื่นได้ด้วย

B
ผู้รับ

การสนับสนุน

- เคร่ืองจักรและอุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

เงินลงทุน > 1 ลบ./โครงการ 
และ > 200,000บาท/ราย

• มีความร่วมมือกับท้องถิ่น

• การสนับสนุน

เงินลงทุน
> 200,000 บาท/ราย

เกษตรและเกษตรแปรรูป

อุตสาหกรรมเบา

ท่องเท่ียวชุมชน

การบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง 
และการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

การพัฒนากิจการเกษตรทีย่ั่งยืน

ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริมหรือวันท่ีอนุมัติให้แก้ไขโครงการ แล้วแต่กรณี 
โดยต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับสิทธปิระโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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- การน าเทคโนโลยีหรือนวตักรรมมาใช้ เช่น เครื่องจกัรเทคโนโลยีดิจิทลั 
เครือ่งจกัรอุปกรณ์ เพือ่ยกระดบัการผลติและเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั

- การฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัเทคโนโลยีหรือมาตรฐานผลิต เช่น มาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหาร การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทาง
การเกษตรสูร่ะดบัสากล เช่น มาตรฐาน Good Agricultural Practices: GAP, 
มาตรฐาน Good Manufacturing Practices : GMP การอบรมการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์เป็นตน้

- การพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนให้มีคณุภาพดี แสดงอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน 
เชน่ การออกแบบและผลติบรรจุภณัฑ ์ การวจิยัและพฒันาคุณภาพเสน้ใยใหม้ี
สสีนัสวยงามและทนทานยิง่ขึน้ และการพฒันาลวดลายผลติภณัฑผ์า้ทอทีแ่สดง
ถงึอตัลกัษณ์ของชุมชนเพือ่ท าของทีร่ะลกึ/ของฝาก ยกระดบัผลติภณัฑช์ีบ้่งทาง
ภมูศิาสตรไ์ทย (GI: Geographical Indication) เป็นตน้

ตัวอย่างแนวทางในการสนับสนุนกิจการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเบา
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ตัวอย่างแนวทางในการสนับสนุนกิจการท่องเที่ยวชุมชน
- การสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัแหล่งท่องเท่ียว เช่น ป้ายบอกทาง ห้องน ้า
สาธารณะ ศนูยก์ารเรยีนรูแ้หลง่ท่องเทีย่วชุมชน และหอ้งละหมาด เป็นตน้

- การสนับสนุนเพ่ือยกระดบัมาตรฐานและความปลอดภยั เช่น สนับสนุนอุปกรณ์
ความปลอดภัยส าหรับการท่องเที่ยวทางทะเลหรือการเดินป่า ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
หน่วยกูภ้ยั เป็นตน้

- การสนับสนุนเพ่ือยกระดบัการท่องเท่ียวชุมชนให้ยัง่ยืน เช่น อบรมสรา้งความรูด้า้น
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สนบัสนุน การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังานหรอืรถไฟฟ้าลดมลพษิ

- การสนับสนุนการน าเทคโนโลยี IoT หรือ Big Data มาใชพ้ฒันาแหล่งท่องเทีย่วให้
รองรบันักท่องเทีย่วที่มคีุณภาพและเชื่อมโยงสูแ่หล่งท่องเที่ยวเมอืงรอง เช่น สรา้งระบบ 
Smart Tourism เพือ่ชว่ยบรูณาการขอ้มลูแหล่งทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นระบบยิง่ขึน้
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ตัวอย่างแนวทางในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบองค์รวม

ต้องด าเนินการในพื นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือพื นที่ที่เกิดปัญหาน  าท่วมซ  าซากเท่านั น 
โดยแผนการด้าเนินการบริหารจัดการน ้าต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
(สทนช.) และสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ
จะค านวณมูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินลงทนุ (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
ที่จ่ายจริงในการสนบัสนุนองคก์รท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน า้ 
การขุดบ่อเพื่อกักเก็บน ้า และการบ้ารุงรักษา/ล้างบ่อบาดาล  เป็นต้น 

ต้องครอบคลุมทั งในส่วนของการบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง 
และการแก้ไขปัญหาน  าท่วม

ตัวอย่างโครงการที่ สทนช. เห็นชอบในพื นที่เสี่ยงภัยแล้งและน  าท่วมซ  าซาก 
เช่น  โครงการพัฒนาระบบกระจายน  าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนา
ระบบเติมน  าใต้ดิน โครงการต่อขยายระบบของสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  า เป็นต้น
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ตัวอย่างแนวทางในการสนับสนุนด้านการพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน

ตัวอย่าง โครงการสนับสนุนการปลูกข้าว Methane ต่ า

แผนร่วมมือต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

จะค านวณมูลคา่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินลงทนุ 
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ที่จ่ายจริงในการสนับสนนุองค์กรท้องถิ่น 
เช่น ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ การอบรม การตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว 
และการติดตามผลการด้าเนินการและการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการพื นที่ เช่น ปรับหน้าดิน 
การจัดการฟางข้าวและตอซัง การวิเคราะห์น ้าและดิน เป็นต้น 

มีผลบังคับใช้นับตั งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564
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การพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน1/2
กระทรวงเกษตรและสหกรณม์ีนโยบายส่งเสริมการเกษตรทีย่ั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาตแิละยุทธศาสตร์ชาติ 2020 ปี

1. ข้าวยั่งยืน (Sustainable rice)  : มกษ. 44088-2565
วัตถุประสงค์และข้อก าหนด

ปัจจุบันสินค้าเกษตรยั่งยืนมี 3 ชนิด

มาตรฐานนี ครอบคลุมข้าวเปลือก 
และสินค้าข้าวประเภทข้าวซ้อมมือ 
ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่ได้จาก
ระบบการผลิตข้าวยั่งยืน
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2. ปาล์มน  ามันยั่งยืน (Sustainable Palm oil)  : มกษ. 5909
หลักการผลิตปาลม์นามันและนามันปาล์มอย่างยั่งยืน (ฉบับทบทวน 
ปี 2565)

3. กุ้งยั่งยืน (Sustainable Shrimp)

การพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน 2/2

เตรียมการประเมินความ
เท่าเทียมกับ GSSI เพื่อให้
สินค้ากุ้งทะเลของไทยเป็น
ที่ยอมรับจากประเทศคู่ค้า 
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โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง

12

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เศรษฐกิจฐานราก
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ก าหนดเงื่อนไข: มีแผนความร่วมมือกับองค์กรท้องถ่ิน
(วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ที่ขึ นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประกอบกิจการด้าน
เกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเบา การท่องเที่ยวชุมชน การบริหารจัดการน  าแบบองค์รวมในพื นที่แล้งหรือน  า
ท่วมซ  าซากตามหลักเกณฑ์ของส านักงานทรัพยากรน  า แห่งชาติ (สทนช.) และการพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน) โดย
• การบริหารจัดการน  าแบบองค์รวมฯ แผนความร่วมมือและพื นที่แล้งและน  าท่วมซ  าซาก ต้องได้รับความเห็นชอบ/

รับรองจาก สทนช. เท่านั น
• การพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน แผนร่วมมือต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มกอช.
*การสนับสนุนฯ เช่น อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์กรท้องถิ่น*

แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับส่งเสริม

สรุปมาตรการส่งเสริมการลงทนุเศรษฐกิจฐานราก
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โครงการน าร่องที่ประสบผลส าเร็จในภาคเกษตร: Smart Farm
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บริษัทที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ขึ นทะเบียนเป็นองค์กรท้องถิ่น สามารถมาขอรับ
ส่งเสริมการลงทุนมาตรการเศรษฐกิจฐานรากได้หรือไม่ ?

บริษัทมีหุ้นต่างชาติ 100 % สามารถขอรับส่งเสริมมาตรการเศรษฐกิจฐานรากได้หรือไม?่

ค าถามที่ยอดฮิต

หากบริษัทสนใจเข้าร่วมโครงการมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สามารถหารายชื่อ
องค์กรท้องถิ่นได้จากที่ใดบ้าง? 

Q & A
5 หลังจากบริษัทสนับสนุนองคก์รทอ้งถิ่นแล้ว BOI มีการตรวจติดตามหรือไม่ อย่างไร?

4

เทศบาลถือเป็นองค์กรท้องถิ่นหรอืไม่?
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BOI : ยกระดับฐานราก พาชาติยั่งยืน

ส านักงานคณะกรรมกรรมส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2553-8111 โทรสาร 0-2553-8222
e-mail : head@boi.go.th Website :www.boi.go.th

หรือ : ecosystem@boi.go.th
กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน

mailto:ecosystem@boi.go.th


ขอบคุณคะ


