
เงินอุดหนุน มาตรการบังคับ ผู้ขอรับสิทธิ ข้ันตอนขอรับสิทธิ หมายเหตุ
ประเภท แบบ/รุ่น ราคา SRP ความจุแบตเตอร่ี บาท/คัน การผลิตชดเชย/การใช้แบตเตอร่ี/

(บาท) ในประเทศ น าเข้า การผิดเง่ือนไข
1. รถยนต์น่ัง BEV ไม่เกิน 2 ล้าน ต้ังแต่ 10 kw/ชม 2565-2568 2565-2566 70,000  -ต้องผลิตรถยนต์รุ่นใดก็ได้ชดเชยจน 1.ผปก. 1. ผู้ขอรับสิทธิย่ืนหนังสือแจ้งความประสงค์  -แบบ ยฟ.01-01

น้อยกว่า 30 kw/ซม ครบตามจ านวนท่ีน าเข้าแบบ CBU 2.ผปก.ในเขตFreeZone ขอรับสิทธิ พร้อมเอกสาร ณ พ้ืนท่ีโรงงาน/ พรอ้มเอกสารประกอบค าขอ

ต้ังแต่ 30 kw/ชม 150,000 สัดส่วน 1:1 ภายใน 31 ธค. 67 หาก 3.ผปก.ในเขตเสรี(นิคมฯ) น าเข้าต้ังอยู่ หากมี รง.หลายแห่งย่ืนท้องท่ี
ขยายไป 31 ธค. 68 สัดส่วน 1:1.5 4.ผู้น าเข้าตามข้อ 1-3 สนง.ใหญ่

2-7 ล้าน ต้ังแต่ 30 kw/ชม 2565-2568 2565-2566 -            -ต้องผลิตรถยนต์ชดเชยเฉพาะรุ่นท่ีมี 5.ผู้น าเข้าท่ีได้รับแต่งต้ัง 2. เอกสารถูกต้อง พท.น าส่ง สมฐ.2 
การน าเข้าแบบ CBU สัดส่วน 1:1 จาก ข้อ 2. 3. สมฐ.2น าเสนอคณะกรรมการก าหนด
ภายใน 31 ธค. 67 หากขยายไป 6.ผู้น าเข้าท่ีได้รับแต่งต้ัง หลักเกณฑ์ฯพิจารณาและตรวจสอบฯน าเสนอ
31 ธค. 68 สัดส่วน 1:1.5 จากเจ้าของสินค้าและมี อธิบดีพิจารณาอนุมัติ
 -รถท่ีผลิตในประเทศจดทะเบียน สัญญาจ้างผลิตกับ 4. ผู้ได้รับสิทธิท าข้อตกลง กับอธิบดี แบบขอ้ตกลงฯ

ภายใน 31 ธค. 68 น าเข้า 31 ธค. 66 ผปก.ข้อ 2 (ต้นฉบับเก็บ สมฐ.2 คู่ฉบับให้ผู้ได้รับสิทธิ
 -1 มค. 69 ต้องใช้แบตเตอร่ีหรือ 7.ผู้น าเข้าท่ีมีสัญญาจ้าง (ผู้ประกอบอุตฯ,ผู้ท่ีเก่ียวข้อง), ส าเนาให้

ช้ินส่วนท่ีผลิตในประเทศ ตามสัญญา ผลิตกับบริษัทได้รับบัตร ภาค และพ้ืนท่ี)

ข้อตกลงฯ (ระยะเวลาสามารถ ส่งเสริมลงทุนผลิตรถยนต์ 5. ผู้ได้รับสิทธิวางหนังสือค้ าประกัน (Bank เกณฑ์วงเงิน : ทุนจดทะเบียน บจ.

ปรับเปล่ียนได้) BEV Guarantee) ย่ืน ณ สมฐ.2 ภายใน 30 วัน  -รถยนต์น่ัง,โดยสาร และกระบะ
นับแต่ลงนามข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ฯ ทุนน้อยกว่า 5,000 ลบ : 20 ลบ
คณะกรรมการฯทบทวนวงเงินทุก 1 ปี ต้ังแต่5,000 ลบ : 10 ลบ
พิจารณาถัวเฉล่ียจากโครงสร้าง SRP และ  -จยย. น้อยกว่า 500 ลบ : 15 ลบ
ปริมาณยอดขายในภาพรวม ต้ังแต่ 500 น้อยกว่า1,000 ลบ : 10 ลบ

ต้ังแต่ 1,000 ลบ : 5 ลบ
2. รถยนต์โดยสาร BEV ไม่เกิน 2 ล้าน ต้ังแต่ 10 kw/ชม 2565-2568 2565-2566 70,000  -ต้องผลิตรถยนต์รุ่นใดก็ได้ชดเชยจน 6. ผู้ได้รับสิทธิแจ้งราคาขายปลีกแนะน า/ ระบุข้อความ "ยานยนต์ไฟฟ้า" ในช่อง
น่ังไม่เกิน 10 คน น้อยกว่า 30 kw/ซม ครบตามจ านวนท่ีน าเข้าแบบ CBU เปล่ียนแปลง ณ พ้ืนท่ี ก่อนน าออกจาก รง./ "แบบ/รุ่น" ของแบบแจ้งฯ

ต้ังแต่ 30 kw/ชม 150,000 สัดส่วน 1:1 ภายใน 31 ธค. 67 หาก คลังทัณฑ์บน หรือก่อนย่ืนแบบและช าระ
ขยายไป 31 ธค. 68 สัดส่วน 1:1.5 ภาษี ไม่น้อยกว่า 15 วัน

2-7 ล้าน ต้ังแต่ 30 kw/ชม 2565-2568 2565-2566  -ต้องผลิตรถยนต์ชดเชยเฉพาะรุ่นท่ีมี 7. ผู้ได้รับสิทธิท่ีน าเข้ารถยนต์น่ัง/โดยสารฯ  -แบบ ยฟ.01-02 

การน าเข้าแบบ CBU สัดส่วน 1:1 แบบส าเร็จรูปท้ังคัน (CBU)และได้รับสิทธิ พร้อมเอกสารประกอบค าขอ ประกอบด้วย

ภายใน 31 ธค. 67 หากขยายไป ลดอัตราหรือยกเว้นอากรศุลกากร ต้องย่ืน ค าขอฯ(น าหนังสือรับรองแสดงต่อศุลกากร
31 ธค. 68 สัดส่วน 1:1.5 ค าขอหนังสือรับรองได้รับสิทธิฯ (ยฟ.01-02) เพ่ือตรวจปล่อยสินค้า พร้อมย่ืนแบบราย

การและช าระภาษีในเวลาท่ีออกใบขนฯ)
 -รถท่ีผลิตในประเทศจดทะเบียน 8. ผู้ได้รับสิทธิย่ืนแบบค าขอรับเงินอุดหนุนฯ  - แบบ ยฟ.01-03 

ภายใน 31 ธค. 68 น าเข้า 31 ธค. 66 (แบบ ยฟ.01-03) พร้อมเอกสารประกอบค าขอ ประกอบด้วย

ณ พ้ืนท่ี รง./ด่านน าเข้า ต้ังอยู่ ส่ง สมฐ.2 ค าขอรับเงินฯ ประกอบด้วย
 -1 มค. 69 ต้องใช้แบตเตอร่ีหรือ เสนอคณะกรรมการฯ *เอกสารการช าระภาษี อากรขาเข้าและ
ช้ินส่วนท่ีผลิตในประเทศ ตามสัญญา (สคร. อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน เป็นรายไตรมาส) ภาษีท่ีเก่ียวข้อง *ใบเสร็จรับเงินหรือใบ
ข้อตกลงฯ (ระยะเวลาสามารถ ก ากับภาษีซ้ือหรือจ าหน่ายรถ *เอกสาร
ปรับเปล่ียนได้) จดทะเบียนรถฯ

คุณลักษณะรถยนต์/จักรยานยนต์ ท่ีได้รับสิทธิ
ปีท่ีผลิต

แนวปฎิบัติการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ตามประกาศกรมสรรพสามติ ลว. 21 มนีาคม 2565

http://192.168.3.239:16200/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndc4/~edisp/uatucm478095.pdf
http://192.168.3.239:16200/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndc4/~edisp/uatucm478090.pdf
http://192.168.3.239:16200/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndc4/~edisp/uatucm478087.pdf
http://192.168.3.239:16200/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndc4/~edisp/uatucm478089.pdf
http://192.168.3.239:16200/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndc4/~edisp/uatucm478088.pdf


เงินอุดหนุน มาตรการบังคับ ผู้ขอรับสิทธิ ข้ันตอนขอรับสิทธิ หมายเหตุ
ประเภท แบบ/รุ่น ราคา SRP ความจุแบตเตอร่ี บาท/คัน การผลิตชดเชย/การใช้แบตเตอร่ี

(บาท) ในประเทศ น าเข้า
3. รถยนต์กระบะ BEV ไม่เกิน 2 ล้าน ต้ังแต่ 30 kw/ชม 2565-2568 150,000  -รถท่ีผลิตในประเทศจดทะเบียน
ไม่เกิน 4000 กก. ภายใน 31 ธค. 68

 -1 มค. 69 ต้องใช้แบตเตอร่ีหรือ
ช้ินส่วนท่ีผลิตในประเทศ ตามสัญญา
ข้อตกลงฯ (ระยะเวลาสามารถ
ปรับเปล่ียนได้)

4. รถจักรยานยนต์ BEV ไม่เกิน 150,000  -แบตลิเธียมไอออน 2565-2568 2565-2566 18,000  -ต้องผลิตรถรุ่นใดก็ได้ชดเชยจนครบ
ต้ังแต่ 48V (มีเอกสาร ตามจ านวนท่ีน าเข้าแบบ CBU
รับรอง) สัดส่วน 1:1 ภายใน 31 ธค. 67 หาก
 -แบตต้ังแต่ 3 kw ขยายไป 31 ธค. 68 สัดส่วน 1:1.5
หรือว่ิงได้ 75 กม.  -รถท่ีผลิตในประเทศจดทะเบียน
(มีเอกสารรับรอง) ภายใน 31 ธค. 68 น าเข้า 31 ธค. 66     
 -ยาง มอก.2720-2560  -1 มค. 69 ต้องใช้แบตเตอร่ีหรือ
หรือสูงกว่า/UN No.75 ช้ินส่วนท่ีผลิตในประเทศ ตามสัญญา
 -ผ่านมาตรฐานความ ข้อตกลงฯ (ระยะเวลาสามารถ
ปลอดภัย มอก.2952- ปรับเปล่ียนได้)
2561 หรือ UN No.136 การผิดเง่ือนไข
หรือสูงกว่า หรือหนังสือ  1. กรณีการผลิตชดเชย
รับรองตามประกาศ  - คืนเงินอุดหนุน
กรมการขนส่งทางบก  - คิดดอกเบ้ีย 7.5

 - เสียภาษีสรรพสามิต
 - เบ้ียปรับ
 - เงินเพ่ิม
 2.กรณีไม่ใช่แบตเตอร่ีตามหลักเกณฑ์ฯ
ต้องเสียค่าปรับ 2 เท่าของจ านวนภาษี
ท่ีต้องเสียจากการผลิตรถยนต์น่ัง, รถ
โดยสารฯ และรถกระบะ (แบบ BEV)

สามารถศึกษาดูรายละเอียดของ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กฎ ระเบียบ และดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง
ได้ทางเว็ปไซด์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th หัวข้อ กฎหมายระเบียบค าส่ัง และดาวน์โหลด

นางวราภรณ์  วรทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

ปีท่ีผลิต

 -2-
คุณลักษณะรถยนต์/จักรยานยนต์


