
    
 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ป.  1 /2563 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ทั้งคัน (CBU) โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า 
เพ่ือทดลองตลาด ส าหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle - BEV) 

--------------------------------------------- 
 อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560   
เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์   และประกาศกระทรวงการคลัง     
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2560 เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่ง 
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 18  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 และมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 เห็นชอบหลักเกณฑ์การน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ทั้งคัน (CBU) โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพ่ือทดลองตลาด ส าหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric 
Vehicle - BEV)  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 “ผู้ได้รับการส่งเสริม” หมายความว่า ผู้ได้รับบัตรส่งเสริมในกิจการประเภท 4.18 กิจการ

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle - BEV) และชิ้นส่วน 
 “รถยนต์ CBU” หมายความว่า รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ส าเร็จรูปทั้งคัน  
 “โครงการ” หมายความว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

แบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle - BEV) 

 ข้อ 2 การน าเข้ารถยนต์ CBU ที่จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเพ่ือทดลองตลาด ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) จะต้องเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม  
(2) จะต้องน าเข้ารถยนต์ภายใน 2 ปีนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม ทั้งนี้ จะต้องติดตั้งสายการ

ประกอบและทดสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว   
(3) การก าหนดปริมาณการน าเข้าสูงสุดจะพิจารณาจากองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่  

(3.1) ค่าเฉลี่ยต่อปีของปริมาณการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ภายใต้โครงการ 
ในช่วงเวลาสองปีแรกนับจากวันที่เริ่มผลิต (นับวันชนวัน) 
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(3.2) ปีที่เริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่คันแรกเพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
ภายใต้โครงการ 

(3.3) ขนาดการลงทุนจริงไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนนับถึงวันครบ 2 ปี 
หลังจากออกบัตรส่งเสริม 

(3.4) การใช้ชิ้นส่วนส าคัญที่ผลิตในประเทศในช่วงสองปีแรกของการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่  โดยชิ้นส่วนส าคัญ ได้แก่ แบตเตอรี่ Traction Motor 
ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และระบบควบคุมการขับขี่ (DCU)     

 (4) สูตรการค านวณปริมาณสูงสุดในการน าเข้ารถยนต์ CBU ที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า  

ปริมาณน าเข้าสูงสุด = ค่าเฉลี่ยต่อปีของปริมาณการผลิตจริงในช่วงสองปีแรก x (คะแนน             
ด้านปีที่เริ่มผลิต + คะแนนด้านขนาดการลงทุน+ คะแนนด้านชิ้นส่วน
ส าคัญในประเทศ) / 100 (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) 

    
การก าหนดคะแนนในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
 

- คะแนนด้านปีที่เริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่คันแรกเพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
ภายใต้โครงการ  

ปีที่เริ่มผลิตรถยนต์ คะแนน 
ปี พ.ศ. 2563 5.0 
ปี พ.ศ. 2564 3.0 
ปี พ.ศ. 2565 1.0 

- คะแนนด้านขนาดการลงทุนจริงไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนนับถึงวันครบ 2 ปี 
หลังจากออกบัตรส่งเสริม 

ขนาดการลงทุน (ล้านบาท) คะแนน 
ตั้งแต่ 3,200 ขึ้นไป 10.0 
ตั้งแต่ 1,600 – น้อยกว่า 3,200 8.0 
ต้ังแต่ 800 – น้อยกว่า 1,600 6.0 
ตั้งแต่ 400 - น้อยกว่า 800 4.0 
ตั้งแต่ 200 - น้อยกว่า 400  2.0 
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- คะแนนด้านชิ้นส่วนส าคัญในประเทศในช่วงสองปีแรกของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 
แบตเตอรี่ โดยชิ้นส่วนส าคัญ ได้แก่ แบตเตอรี่ Traction Motor ระบบบริหารจัดการ
แบตเตอรี่ (BMS) และระบบควบคุมการขับขี่ (DCU) 

จ านวนชิ้นส่วนส าคัญ 
ที่ผลิตหรือใช้ในประเทศ (ชิ้น) 

คะแนน 

4 5.0 
3 3.5 
2 2.0 
1 1.0 

 

(ตัวอย่างการค านวณปริมาณการน าเข้าสูงสุดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

(5) รถยนต์ CBU ที่น าเข้าต้องเป็น Brand และ Segment เดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ที่จะผลิตตามโครงการ โดยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน Type Approval ของ UN Regulations 
ตามมาตรฐานของประเภทรถ L M หรือ N และสามารถจดทะเบียนรถได้ตามท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด 

(6) ราคาจ าหน่ายภายในประเทศของรถยนต์ CBU ที่น าเข้าจะต้องไม่เกินเพดานราคาที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

 ข้อ 3 การน าเข้ารถยนต์ CBU โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเพ่ือทดลองตลาด มีขั้นตอนการ       
ขออนุญาต ดังนี้ 
 (1) การยื่นขออนุมัตปิริมาณการน าเข้ารถยนต์ CBU 

(1.1) ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องยื่นขออนุมัติปริมาณการน าเข้ารถยนต์ CBU ต่อ
ส านักงานภายในวันท าการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2563 โดยมีเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 1) แผนการลงทุนภายใต้โครงการ ในระยะเวลาสองปีแรกนับจากวันออกบัตรส่งเสริม 
 2) แผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ภายใต้โครงการ ในระยะเวลา  

 สองปีแรกนับจากวันที่เริ่มผลิตเพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งระบุข้อมูล 
 ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ เดือนที่เริ่มการผลิตรถยนต์ ปริมาณการผลิต 
 รถยนต์ และรุ่นของรถยนต์ที่จะผลิต 

 3) แผนการใช้ชิ้นส่วนส าคัญที่ผลิตในประเทศ ได้แก่ แบตเตอรี่ Traction Motor  
 ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่  (BMS) และระบบควบคุมการขับขี่  (DCU) 
 ในระยะเวลาสองปีแรกนับจากวันที่เริ่มผลิตเพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 

 4) รายละเอียดรถยนต์ที่คาดว่าจะน าเข้า และ/หรือ ที่คาดว่าจะผลิตในประเทศไทย 
 รวมทั้งราคาจ าหน่ายของรถยนต์ดังกล่าวในประเทศต้นทาง 

 ๕) เอกสารอื่นๆ ตามท่ีส านักงานขอเพ่ิมเติมเป็นรายกรณีไป 
(1.2) ส านักงานจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 และออกหนังสือรับรองปริมาณ

การน าเข้ารถยนต์ CBU ที่จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้า 
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(2) การยื่นขอหนังสือแสดงการรับรองให้ได้รับการยกเว้นอากรส าหรับรถยนต์ CBU 
 (2.1) เมื่อจะน าเข้ารถยนต์ CBU  ในแต่ละครั้ง ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องยื่นขอหนังสือ

แสดงการรับรองให้ได้รับการยกเว้นอากรส าหรับรถยนต์ CBU โดยมีเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1) หนังสือแสดงรายละเอียดของรถยนต์ CBU ที่จะน าเข้า เช่น ชื่อรุ่นรถยนต์ 

Specification ของรถยนต์ ก าลังของมอเตอร์ไฟฟ้า และความจุ ของแบตเตอรี่ 
เป็นต้น 

2) ส าเนาใบก ากับสินค้าที่แสดงรายละเอียดของรถยนต์ CBU และปริมาณที่จะ
น าเข้า จ านวน 2 ชุด 

3) เอกสารแสดงการได้รับอนุมัติป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco 
Sticker) ส าหรับรถยนต์ CBU ที่น าเข้าจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

4) เอกสารอื่นๆ ตามท่ีส านักงานขอเพ่ิมเติมเป็นรายกรณีไป 
 (2.2) ส านักงานจะออกหนังสือแสดงการรับรองให้ได้รับการยกเว้นอากร 

(3) ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องแสดงเอกสารรับรองให้ได้รับการยกเว้นอากรจากส านักงานต่อ 
กรมศุลกากรในขณะผ่านพิธีการศุลกากรโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และพิธีการส าหรับการลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

 

ข้อ 4 เมื่อการด าเนินการครบก าหนด 2 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตเพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
ส านักงานจะตรวจสอบขนาดการลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ปริมาณการผลิตจริง ปีที่เริ่มผลิต 
และการใช้ชิ้นส่วนส าคัญที่ผลิตในประเทศ เพ่ือค านวณหาสิทธิที่แท้จริงของการน าเข้ารถยนต์ CBU ที่ผู้ได้รับ
การส่งเสริมพึงได้รับรวมทั้งตรวจสอบปริมาณการใช้สิทธิจริง 

(1) กรณีผู้ได้รับการส่งเสริมได้น าเข้ารถยนต์ CBU เกินสิทธิที่พึงได้รับ ส านักงานจะยกเลิก
หรือเพิกถอนหนังสือแสดงการรับรองการได้รับการยกเว้นอากรตามรายการรถยนต์ CBU ส าหรับส่วนที่น าเข้า
เกินสิทธิและแจ้งให้กรมศุลกากรด าเนินการเรียกเก็บภาษี โดยจะเรียกเก็บอากรขาเข้าส าหรับรถยนต์ CBU ที่มี
ราคาสูงสุดก่อนและราคารองลงมาเป็นล าดับถัดไป  และให้ถือว่าของนั้นไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรตั้งแต่วัน
น าเข้าและผู้น าเข้ามีหน้าที่ติดต่อกรมศุลกากรเพ่ือขอช าระอากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สิทธิสิ้นสุดหรือวันที่
ถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ (ตัวอย่างการตรวจสอบและเพิกถอนสิทธิปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

(2) กรณีผู้ได้รับการส่งเสริมไม่สามารถติดตั้งสายการประกอบและทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า
แบบแบตเตอรี่ให้แล้วเสร็จ ภายในสองปีนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม  จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การ
ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับรถยนต์ CBU ที่น าเข้ามาทั้งหมด  

 

ประกาศ ณ วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2563 
    

 ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 
 

        (นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์) 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

ตัวอย่างการก าหนดปริมาณน าเข้ารถยนต์ CBU ที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า 

 บริษัท A ระบุว่าจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ได้ 2,๕๐๐ คันในปีที่ 1 และ ๔,๐๐๐ คันในปีที่ 2 
โดยรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่คันแรกผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียนประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท และจะใช้ชิ้นส่วนส าคัญที่ผลิตในประเทศ จ านวน 1 ชิ้นภายในสอง
ปีแรกของการผลิต  

ผู้ยื่นขอจะมีสิทธิน าเข้ารถยนต์ CBU โดยได้รับการยกเว้นอากรได้ไม่เกิน 
          = ค่าเฉลี่ยต่อปีของปริมาณการผลิตจริงในช่วงสองปีแรก x (คะแนนด้านปีที่ เริ่มผลิต + 

คะแนนด้านขนาดการลงทุน+ คะแนนด้านชิ้นส่วนส าคัญในประเทศ) / 100  
= [(2,๕๐๐ + ๔,๐๐๐) / 2] x (3.0 + ๔.๐ + 1.0) /100 = ๒๖๐ คัน (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) 

ตัวอย่างการตรวจสอบและการเพิกถอนสิทธิ 

 จากการตรวจสอบบริษัท A (รายเดิม) พบว่า 
- ปริมาณการผลิตจริงในปีแรก = 1,5๐๐ คัน ปีที่สอง = ๓,๐๐๐ คัน 
- ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่คันแรกในเดือนพฤษภาคม 2564 
- ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน = ๖๐๐ ล้านบาท 
-   ใช้ชิ้นส่วนส าคัญท่ีผลิตในประเทศ 1 ชิ้น  
-   น าเข้ารถยนต์ CBU โดยใช้สิทธิยกเว้นอากรเข้ามาจ านวน ๒00 คัน 

ดังนั้น สิทธิที่แท้จริงของการน าเข้า CBU  
   = ค่าเฉลี่ยต่อปีของปริมาณการผลิตจริงในช่วงสองปีแรก x (คะแนนด้านปีที่เริ่มผลิต + คะแนนด้าน

ขนาดการลงทุน+ คะแนนด้านชิ้นส่วนส าคัญในประเทศ) / 100  
   = [(1,5๐๐+๓,๐๐๐) / 2] x (3.0 + ๔.๐ + 1.0) /100 = ๑๘๐ คัน (เศษปัดทิ้ง) 

ส านักงานจะด าเนินการแจ้งกรมศุลกากรให้เรียกเก็บอากรขาเข้าส าหรับรถยนต์ CBU ที่บริษัท A น าเข้า
มาท่ีมีราคาสูงที่สุด ๒๐ อันดับแรก 

 
 
 


