
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส�ำนักพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2553 8221
โทรสาร:  0 2553 8321
อีเมล:  facility@boi.go.th

ศูนย์อำชีวศึกษำทวิภำคี (ศอศท.)
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ถนนราชด�าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์:  0 2281 5555 ต่อ 1013, 1014
โทรสาร:  0 2280 2967
อีเมล:  dvec.vec05@gmail.com

สมำคมสหกิจศึกษำไทย
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต�าบลสุรนารี 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:  0 4422 3105
โทรสาร:  0 4422 3104
อีเมล:  tace@sut.ac.th

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)
319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์:  0 2460 5432
โทรสาร:  0 2160 5438
อีเมล:  Info@sti.or.th

ส�ำนักประสำนและส่งเสริมกิจกำรอุดมศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:  0 2610 5340
โทรสาร:  0 2354 5607

การให้บริการ

 ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นความประสงค์ ได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนซึ่งจะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
ต่างๆ ที่เหมาะสมให้

 ให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้สนใจยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการ 
สหกิจศึกษา ทวิภาคี WiL และ Talent Mobility

สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขัน

การขอรับสิทธิและประโยชน์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทสามารถน�าค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน
จากการเข้าร่วมโครงการเหล่านี้ ไปขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

1.  ต้องเป็นกำรลงทุนหรือค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมต่อไปนี้
(1) การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งการด�าเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อื่นในระเทศ 

หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ
(2)  การสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม

เฉพาะทาง สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานของภาครัฐในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ (เช่น โครงการ สหกิจศึกษา ทวิภาคี WiL Talent Mobility เป็นต้น)

(3)  ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ
(4)  การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
(5)  การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และ
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

(6)  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งการด�าเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ ตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ

2.  ค่ำใช้จ่ำยหรือเงินลงทุนในกิจกรรมข้ำงต้นรวมกันแล้วต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ 
ขั้นต�่ำต่อไปนี้

1% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือ 200 ล้านบาท ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 1 ปี

2% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือ 400 ล้านบาท ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 2 ปี

3% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือ 600 ล้านบาท ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 3 ปี

โครงกำร
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำนประกอบกำรกับ
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย 
หรือ ศูนย์ควำมเป็นเลิศ 

BOI Thailand Application 
available for download



ความเป็นมา

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่มี
ค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุนจากการเข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ให้สามารถรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีสูง และยกระดับอุตสาหกรรมและ
บริการของไทย รวมท้ังช่วยผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมจากภาคเอกชนสู่บุคลากรไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้แก่

1.  กำรขอรับสิทธิและประโยชน์เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

กรณีขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถ
ขอรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติมได้ โดยน�าค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุนจากการเข้าร่วมโครงการตาม
รูปแบบที่ก�าหนด ไปขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนา ขีดความ
สามารถในการแข่งขัน

2.  กำรขอรับสิทธิและประโยชน์ตำมนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

การย่ืนขอรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
ก�าหนดเงื่อนไขต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of 
Excellence) ที่อยู่ในพื้นที่คลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี เช่น ความร่วมมือในโครงการ
สหกิจศึกษา ทวิภาคี Work-integrated Learning และ Talent Mobility หรือความร่วมมือเพื่อพัฒนา
บุคลากรหรือเทคโนโลยี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รูปแบบโครงการความร่วมมือ

1.  ควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา คือ ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหา
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work 
integrated Learning) เพื่อเสริมคุณภาพนิสิต นักศึกษา ผ่านประสบการณ์ท�างานในสถานประกอบการ 
รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีได้ตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการด�าเนินงานของ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tace.or.th

ทวิภาคี

ทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและ
การประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างสถานประกอบและสถานศึกษา 
ส�าหรับสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่ได้ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของกระทรวงศึกษาธิการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
www.d-vec.com

WiL (Work-integrated Learning)

WiL คือ รูปธรรมของนโยบายการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความ
ร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อผลิตก�าลังคนระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1-2 ปี 
เป็นการบูรณาการการท�างานในสถานประกอบการเพิ่มเติมจากการเรียนในสถานศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี 
ความพร้อมและมีรายได้ตั้งแต่เรียนอยู่ เมื่อจบออกไปก็สามารถท�างานได้เลย และผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีโอกาสคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะตรงกับความต้องการ

2.  ควำมร่วมมือกับสถำบันวิจัยหรือ
 ศูนย์ควำมเป็นเลิศ (Center of Excellence)

TM (Talent Mobility)

TM คือโครงการที่ช่วยจัดหาบุคคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลาชั่วคราว เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค การวิเคราะห์ทดสอบ
และระบบมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยี และยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมส�าหรับผู ้ประกอบการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://
talentmobility.or.th/home/


