ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๒/๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
-------------------------------------------------------ด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น จึ ง เห็ น สมควรให้ ป รับ ปรุง นโยบายและหลั กเกณฑ์ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการพัฒนาภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการของประเทศ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ ดังนี้
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
๑.๒ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (Skill, Technology and Innovation: STI)
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง นโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสาหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟูา
๑.๔ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง นโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวที่มีการลงทุนสูงและมีความสาคั ญ
เป็นพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา
๑.๕ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม – สถาบันการศึกษา
๑.๖ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม การให้ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ส าหรั บ การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill, Technology and Innovation: STI)

๒
๑.๗ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่ อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิ ทธิประโยชน์ของแต่ล ะประเภทกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน
๑.๘ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๑๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (Skill, Technology and Innovation: STI)
ข้อ ๒ บรรดาประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๓ วิสัยทัศน์ของการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการได้กาหนดวิสัยทัศน์ของการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
“ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่มี คุ ณค่ า ทั้ง ในประเทศและการลงทุน ของไทยในต่า งประเทศ เพื่อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และ
เติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อ ๔ นโยบายส่งเสริมการลงทุน
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ คณะกรรมการจึงได้กาหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
๔.๑ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการ
แข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
๔.๒ ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน
เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
๔.๓ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า
๔.๔ ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูล
ต่อการสร้างความมั่นคงในพื้นที่
๔.๕ ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอก
นิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับ
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๔.๖ ส่งเสริ มการลงทุน ของไทยในต่างประเทศ เพื่อ พัฒ นาความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

๓
ข้อ ๕ ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
๕.๑ ให้ประเภทกิจการตามที่กาหนดไว้ในบัญชีประเภทกิจการท้ายประกาศนี้เป็นกิจการที่ให้การ
ส่งเสริมการลงทุน
๕.๒ ให้กาหนดเงื่อนไข สิทธิและประโยชน์สาหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามที่ระบุไว้
ในแต่ละประเภทกิจการนั้น
๕.๓ ให้กาหนดกิจการที่มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ ซึ่งจะได้รับ การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่กาหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น
ดังนี้
- ประเภท ๑.๓
กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยูคาลิปตัส)
- ประเภท ๓.๙
กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
- ประเภท ๔.๑๑.๑ กิจการผลิตลาตัวอากาศยาน ชิ้นส่วนลาตัวอากาศยาน ชิ้นส่วนสาคัญ
เช่น เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ใบพัด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- ประเภท ๕.๖
กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประเภท ๕.๗
กิจการซอฟต์แวร์
- ประเภท ๗.๑.๑.๑ กิจการผลิตพลังงานไฟฟูาหรือพลังงานไฟฟูาและไอน้าจากขยะหรือ
เชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel)
- ประเภท ๗.๘
กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)
- ประเภท ๗.๙.๒ กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
- ประเภท ๗.๑๐ กิจการ Cloud Service
- ประเภท ๗.๑๑ กิจการวิจัยและพัฒนา
- ประเภท ๗.๑๒ กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
- ประเภท ๗.๑๓ กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
- ประเภท ๗.๑๔ กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
- ประเภท ๗.๑๕ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
- ประเภท ๗.๑๙ กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ในการอนุมัตโิ ครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
๖.๑ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
๖.๑.๑ ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและ
ผลิตผลจากการเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วน และกิจการ ตัดโลหะ
ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของรายได้
๖.๑.๒ ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย

๔
๖.๑.๓ ต้องใช้เครื่องจักรใหม่ กรณีการใช้เครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ มีหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) เครื่องจักรใช้แล้วที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ และให้นับเป็นเงินลงทุน
สาหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ต้องมี
อายุไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่นาเข้า โดยต้องได้รับใบรับรองจาก
สถาบั น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ใ นด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจั ก ร ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน รวมทั้งการประเมินราคาที่เหมาะสม
(๒) สาหรับเครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุเกิน ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิต
ถึงปี ที่นาเข้า ที่จะได้รับอนุญาตให้ ใช้ในโครงการ และให้ นับเป็นเงินลงทุน
สาหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ได้แก่
เครื่ อ งปั๊ ม เท่ า นั้ น โดยต้ อ งได้ รั บ ใบรับ รองจากสถาบั น ที่เ ชื่ อ ถื อ ได้ ในด้ า น
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน
รวมทั้งการประเมินราคาที่เหมาะสม
(๓) สาหรับกิจการขนส่งทางเรือ กิจการขนส่งทางอากาศ และแม่พิมพ์ จะอนุญาต
ให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุเกิน ๑๐ ปีในโครงการได้ตามความเหมาะสม
โดยให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า และให้นับเป็นเงินลงทุนสาหรับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
๖.๑.๔ โครงการที่มเี งินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
ต้องดาเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO
14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน ๒ ปี นับแต่วันครบเปิด
ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิ และประโยชน์การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๑ ปี
๖.๑.๕ ส าหรั บ กิจ การที่ได้รับสั มปทาน และกิจการแปรรูปรัฐ วิ ส าหกิจ คณะกรรมการ
จะใช้แนวทางการพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๔๑ และวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
(๑) โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
จะไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการส่งเสริม
(๒) โครงการที่ได้รับสัมปทานที่เอกชนดาเนินการ โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้
แก่รัฐ (Build Transfer Operate หรือ Build Operate Transfer) หน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการดังกล่าวที่ประสงค์จะให้ผู้ได้รับสัมปทานได้รับ
สิทธิและประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน ต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการ
พิจ ารณาก่อนออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่ว มประมูล และในขั้น การ

๕
ประมูล ต้องมีประกาศระบุโดยชัดเจนว่าเอกชนจะได้รับสิทธิและประโยชน์
ใดบ้าง โดยในหลักการคณะกรรมการจะไม่ให้การส่งเสริม กรณีเอกชนต้อง
จ่ า ยผลตอบแทนให้ แ ก่ รั ฐ ในการรั บ สั ม ปทาน เว้ น แต่ เ ป็ น ผลตอบแทนที่
สมเหตุสมผลกับการลงทุนที่รัฐใช้ไปในโครงการนั้น
(๓) โครงการของรัฐที่ให้เอกชนลงทุนและเป็นเจ้าของ (Build Own Operate)
รวมทั้งให้เอกชนเช่าหรือบริหาร โดยจ่ายผลตอบแทนให้รัฐในลักษณะค่าเช่า
คณะกรรมการจะพิจารณาให้การส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
(๔) การแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจากัด ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๒ หากต้องการขยายงาน จะขอรับการส่งเสริมได้เฉพาะส่วนที่
ลงทุนเพิ่ม โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
๖.๒ การปูองกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๖.๒.๑ ต้องมีแนวทางและมาตรการในการปูองกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส าหรั บ โครงการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องสถานที่ตั้งและวิธี
จัดการมลพิษ
๖.๒.๒ กรณีกิจ การใดที่มีรายละเอียดโครงการ หรือกิจกรรมต่อเนื่อง ที่อยู่ในข่ายตาม
ประเภทและขนาดโครงการที่ต้องทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้โครงการหรือกิจการนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ด้วย
๖.๒.๓ โครงการที่ตั้งในจังหวัดระยอง ต้องปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ ป.๑/๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
ระยอง ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.๓ เงินลงทุนขั้นต่า และความเป็นไปได้ของโครงการ
๖.๓.๑ ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) เว้นแต่กรณีที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้
การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ สาหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัย หลักในการดาเนิน
ธุรกิจ ให้พิจารณาเงินลงทุนขั้นต่าจากเงินเดือนบุคลากรต่อปี ซึ่งจะกาหนดไว้เป็น
การเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศนี้
๖.๓.๒ ต้องมี อัตราส่ว นหนี้สิ นต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน ๓ ต่อ ๑ สาหรับโครงการริเริ่ม
ส่วนโครงการขยาย จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
๖.๓.๓ โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) มากกว่า ๗๕๐ ล้านบาท ต้อง
เสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามที่คณะกรรมการกาหนด

๖
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ
คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติสาหรับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุน ดังนี้
๗.๑ โครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชีหนึ่ง ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑
ของทุนจดทะเบียน
๗.๒ โครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชี สอง และบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้
เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอื่นกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
๗.๓ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจกาหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเป็นการ
เฉพาะสาหรับกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนบางประเภท
ข้อ ๘ เขตส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการกาหนดเขตส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
๘.๑ พื้นที่ ๒๐ จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่า ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์
แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว
สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวลาภู อุบลราชธานี และอานาจเจริญ
๘.๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๘.๓ เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) ที่ได้รับการส่งเสริม
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
คณะกรรมการกาหนดรูปแบบของการให้สิทธิและประโยชน์เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๙.๑ สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)
คณะกรรมการกาหนดสิทธิและประโยชน์ตามลาดับความสาคัญของประเภทกิจการ ๒ กลุ่ม ดังนี้
๙.๑.๑ กลุ่ม A ได้แก่ กลุ่มกิจการที่จะได้รับ สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
เครื่องจักร วัตถุดิบ และสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม
ดังนี้
กลุ่ม A ๑ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี โดยไม่กาหนดวงเงินภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร

๗
- ยกเว้นอากรขาเข้า สาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจาเป็น สาหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
กลุ่ม A ๒ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของ
เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจาเป็น สาหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
กลุ่ม A ๓ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๕ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของ
เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) เว้นแต่กรณีที่ได้ระบุไว้เป็นการ
เฉพาะในบัญ ชีป ระเภทกิ จการที่ใ ห้ การส่ ง เสริม การลงทุน ว่ า ให้ ไ ด้รั บการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่กาหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับ
การยกเว้น
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจาเป็น สาหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
กลุ่ม A ๔ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของ
เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจาเป็น สาหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

๘
๙.๑.๒ กลุ่ ม B ได้แก่ กลุ่ มกิจ การที่จ ะได้ รับสิ ทธิแ ละประโยชน์ เฉพาะด้า นเครื่องจัก ร
วัตถุดิบ และสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
กลุ่ม B ๑ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจาเป็น สาหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มใิ ช่ภาษีอากร
กลุ่ม B ๒ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจาเป็น สาหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
๙.๒ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้ มีการลงทุนหรือการใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือ
อุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น คณะกรรมการจึงกาหนดสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ ดังนี้
๙.๒.๑ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
กรณีที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
(๑) การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งการดาเนินการเอง หรือการ
ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ
(๒) การสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานของภาครัฐในประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
(๓) ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ
(๔) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
(๕) การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มผี ู้มีสัญชาติ
ไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือ
(๖) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งการดาเนินการเอง หรือการว่าจ้าง
ผู้อื่นในประเทศ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด

๙
สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้ จ่ายข้ างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของ
ยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใด
ต่ากว่า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก ๑ ปี แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน ๘ ปี
(๒) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้ างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๒ ของ
ยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใด
ต่ากว่า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก ๒ ปี แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน ๘ ปี
(๓) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้ างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของ
ยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใด
ต่ากว่า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก ๓ ปี แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน ๘ ปี
ทั้งนี้ จานวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐
ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙.๒.๑ (๑) และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเงิน
ลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙.๒.๑ (๒ – ๖)
๙.๒.๒ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
หากตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุนตามข้อ ๘.๑ ให้ได้รับ
สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
(๑) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก ๓ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี ทั้งนี้
หากเป็นกิจการในกลุ่ม A ๑ หรือ A ๒ ซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี จะให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตรา
ปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสิ้นสุดลง
(๒) อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟูา และค่าประปา ๒ เท่า เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
(๓) อนุ ญาตให้ หั กค่ าติด ตั้งหรือก่ อสร้ างสิ่ งอานวยความสะดวกจากกาไรสุ ท ธิ
ร้อยละ ๒๕ ของเงินที่ล งทุนในกิจการที่ได้รับการส่ งเสริม โดยผู้ ได้รับการ
ส่งเสริมจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายใน ๑๐
ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือไปจาก
การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

๑๐
๙.๒.๓ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
หากตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่
ได้รับการส่งเสริม ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก ๑ ปี แต่รวม
แล้วไม่เกิน ๘ ปี
ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง ประเภทกิ จ การที่ มี เ งื่ อ นไขบั ง คั บ ว่ า ต้ อ งตั้ ง ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
๙.๒.๔ ผู้ที่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ
(๑) สาหรับกิจการกลุ่ม A ผู้ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสามารถ
ขอรับสิทธิและประโยชน์ เพิ่มเติมพร้อมกับการยื่นคาขอรับการส่งเสริม หรือ
ภายหลังจากทีไ่ ด้รับการส่งเสริมแล้วก็ได้
ในกรณีที่ยื่นเรื่องภายหลังจากที่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมสามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ไม่ว่าจะมีรายได้จากการ
ประกอบกิ จ การนั้ น แล้ ว หรื อ ไม่ โดยในวั น ที่ ยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์
เพิ่มเติม ต้องมีสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา
๓๑ เหลืออยู่ ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(๒) สาหรับกิจการกลุ่ม B สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ตามคุณค่า
ของโครงการ เฉพาะสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันตามข้อ ๙.๒.๑ และสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาคตามข้อ ๙.๒.๒ โดยต้องขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมพร้อม
กับการยื่นคาขอรับการส่งเสริม เท่านั้น เว้นแต่เป็นกิจการที่มีเงื่อนไขระบุไว้
เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ว่าไม่ให้รับ
สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์นี้
ข้อ ๑๐ สิทธิและประโยชน์กรณีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
เพื่อปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ าพการผลิ ตและพัฒ นาความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจึ ง
อนุญาตให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมสามารถนาเข้าเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม โดยได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๐.๑ เครื่องจักรที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา
๑๐.๒ เครื่องจักรที่ใช้ในการปูองกันหรือกาจัดมลพิษ
๑๐.๓ เครื่องจั กรที่ใช้ในโครงการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์อิเล็ กทรอนิกส์ และชิ้นส่ว น เพื่อปรับปรุงและ
ทดแทนเครื่องจักรเดิม หรือเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตในโครงการเดิม ไม่ว่า จะได้รับอนุญาตให้
เปิดดาเนินการแล้วหรือไม่ก็ตาม

๑๑
ข้อ ๑๑ การขอใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าการใช้สิ ทธิและประโยชน์มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไขการให้ การส่ งเสริม และ
สามารถประเมินความคุ้มค่าของการส่งเสริมการลงทุนได้อย่างชัดเจน จึงกาหนดให้ผู้ได้รับการส่งเส ริมต้อง
รายงานผลการดาเนิน งานของโครงการต่อส านักงาน เพื่อให้ สานักงานได้มีการตรวจสอบก่อนการพิจารณา
อนุญาตให้ใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๑๒ บทเฉพาะกาล
ผู้ ได้รั บ การส่ ง เสริ มที่ ได้ยื่ น ค าขอรับ การส่ ง เสริม ตามประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริมการลงทุ น
ที่ ๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง นโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสาหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ และเครื่ องใช้ไฟฟูา หรือประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนที่ ๘/๒๕๔๙
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง นโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวที่มีการลงทุนสูงและ
มีความสาคัญเป็นพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา ภายหลัง ที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ ให้ยังคงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามประกาศดังกล่าวต่อไปแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ ประกาศฉบั บ นี้ ให้ มีผ ลใช้ บังคับ กับคาขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๑๒

บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
หมวด ๑ เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๑.๑ กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์
๑. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ปุย๋ อินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารปูองกันกาจัด
เคมีนาโน ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและ
ศัตรูพืชชีวภัณฑ์
ใบอนุญาตผลิตปุย๋ เพื่อการค้าจากกรมวิชาการ
เกษตร
๒. ผลิตภัณฑ์สารปูองกันกาจัดศัตรูพืช ต้องได้รับการ
ขึ้นทะเบียน และใบอนุญาตผลิตสารปูองกันกาจัด
ศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร
๓. ต้องใช้หัวเชื้อ หรือนวัตกรรมที่มีเอกสารเชิง
วิชาการสนับสนุน
๑.๒ กิจการปรับปรุงพันธุ์พชื หรือสัตว์ (ที่ไม่เข้า ๑. ต้องมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในโครงการ
ข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ)
๒. สาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มคี วามอ่อนไหว
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องมี
ผู้มีสัญชาติไทยถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของ
ทุนจดทะเบียน
๓. รายได้จากการขยายพันธุ์พืช อันเกิดจากการ
ปรับปรุงพันธุ์พชื ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ถือเป็นรายได้ทไี่ ด้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การขยายพันธุ์มนั สาปะหลัง
๑.๓ กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยูคาลิปตัส) ๑. ต้องมีพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณใกล้เคียงกันไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ ไร่ โดยมีพนื้ ที่ตดิ กันไม่น้อยกว่า
๕๐ ไร่
๒. ต้องมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในโครงการ
๓. ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๔ กิจการอบพืชและไซโล
๑.๕ กิจการขยายพันธุ์สตั ว์หรือเลี้ยงสัตว์
๑.๕.๑ กิจการขยายพันธุป์ ศุสัตว์หรือ
๑. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปิด
สัตว์นา้
มีระบบระบายอากาศ เพื่อทาให้อากาศในโรงเรือน
อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา มีระบบการให้
น้าและอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการและระบบ
ปูองกันพาหะนาโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์
การตรวจนับจานวนสัตว์ เป็นต้น
๒. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability)
๓. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่นาไข่พันธุ์มาฟักให้
เป็นลูกสัตว์ โดยไม่มีกระบวนการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓

A๓

A๑

B๑
A๔

๑๓
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๑.๕.๒ กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์นา้
(ยกเว้นกุ้ง)

๑.๖

๑.๗

๑.๘

๑.๙

๑. ต้องมีการขยายพันธุส์ ัตว์ในโครงการด้วย
๒. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบ
ปิด มีระบบระบายอากาศเพื่อทาให้อากาศ
ในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา
มีระบบการให้น้าและอาหารอัตโนมัติ และมี
มาตรการและระบบปูองกันพาหะนาโรคเข้าสู่
ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจนับจานวนสัตว์
และระบบปูองกันและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
๓. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability)
กิจการฆ่าและชาแหละสัตว์
๑. ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทนั สมัย เช่น มีระบบ
ทาให้สัตว์สลบ ราวแขวนสัตว์ ห้องเย็น ระบบลด
อุณหภูมิ การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ และ
การตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น
๒. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability)
กิจการประมงน้าลึก
๑. เรือประมงอวนล้อมจับ ต้องมีขนาด ๕๐๐ ตัน
กรอสขึ้นไป
๒. เรือประมงเบ็ดราว ต้องมีขนาด ๑๕๐ ตันกรอส
ขึ้นไป
๓. ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเดินเรือ อุปกรณ์หาฝูงปลา
และอุปกรณ์ติดตามตาแหน่งเรือ
กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ๑. กรณีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การใช้ระบบ
ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้
เซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อในผลไม้ การใช้คลื่น
ความถี่วิทยุในการกาจัดแมลง การใช้ Nuclear
Magnetic Resonance เป็นต้น
๒. กรณีใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เช่น การใช้เครื่องคัด
แยกสีเมล็ดพืช การอบไอน้าฆ่าไข่แมลงวันผลไม้
การเคลือบผิวเมล็ดพืช เป็นต้น
๓. กิจการคัดคุณภาพข้าวต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เท่านั้น
กิจการผลิตแปูงแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช)
หรือแปูงจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ

๑.๑๐ กิจการผลิตน้ามันหรือไขมันจากพืชหรือ
สัตว์ (ยกเว้นน้ามันจากถัว่ เหลือง)

๑. ผลิตภัณฑ์นามั
้ นดิบและน้ามันกึ่งบริสุทธิจ์ ากพืช
ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทางการเกษตร
๒. ผลิตภัณฑ์นามั
้ นบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้นจาก
ผลิตผลทางการเกษตร หรือน้ามันดิบ

สิทธิและ
ประโยชน์
A๔

A๔

A๓

A๒

A๓

A๓
A๓

๑๔
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๑.๑๑ กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ (ยกเว้นยา
สบู่ ยาสระผม ยาสีฟนั และ
เครื่องสาอาง)
๑.๑๒ กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ (Active
Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ

สิทธิและ
ประโยชน์
A๔

ต้องมีการสนับสนุนด้านการศึกษาทางวิชาการเรื่อง
การออกฤทธิ์ และความเป็นพิษ

A๒

๑. ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เช่น
ลดการใช้สารเคมี หรือนาเอนไซม์ หรือตัวเร่ง
ชีวภาพ (Biological Catalyst) มาใช้ทดแทน
การใช้สารเคมี เป็นต้น
๒. เฉพาะกิจการฟอกหนังสัตว์ ต้องตั้งในนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

A๓

๑.๑๓ กิจการฟอกหนังสัตว์ หรือแต่งสาเร็จหนัง
สัตว์

๑.๑๔ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
(ยกเว้นยางรัดของ ลูกโปุง และแหวนยาง)
๑.๑๔.๑ กิจการแปรรูปยางขั้นต้น
๑.๑๔.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติ
๑.๑๕ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้
หรือเศษวัสดุทางการเกษตร (ยกเว้นที่มี
ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน เช่น อบแห้ง
ตากแห้ง เป็นต้น)
๑.๑๖ กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิต
การเกษตร รวมทั้งเศษวัสดุ หรือขยะ
หรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทาง
การเกษตร
๑.๑๖.๑ กิจการผลิตเชื้อเพลิงจาก
ผลผลิตการเกษตร
๑.๑๖.๒ กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษ
วัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ได้
จากผลผลิตทางการเกษตร
(เช่น Biomass to Liquid
(BTL) ก๊าซชีวภาพจากน้าเสีย)
๑.๑๖.๓ กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด

A๔
A๒
A๔

A๒
A๒

A๓

๑๕
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๑.๑๗ กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม
วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive)
หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food
Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีทที่ ันสมัย
(ยกเว้น น้าดื่ม ไอศกรีม ลูกอม
ช็อคโกแลต หมากฝรั่ง น้าตาล น้าอัดลม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีน แปูงจากพืช เบเกอรี่ บะหมี่กึ่ง
สาเร็จรูป ซุปไก่สกัด และรังนก)
๑.๑๘ กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์
(Medical Food) หรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร (Food Supplement)

๑. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะ
กระบวนการผสม หรือทาให้เจือจางเท่านั้น
๒. สาหรับโครงการที่มีกระบวนการหมัก ต้องใช้
หัวเชื้อที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว

๑.๑๙ กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและ
ขนส่งห้องเย็น
๑.๒๐ กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร

๑. สาหรับกิจการผลิตอาหารทางการแพทย์
ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน "อาหารทาง
การแพทย์" จากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือหน่วยงานอื่นที่เป็น
มาตรฐานสากล
๒. สาหรับกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
๒.๑ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน "ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร" จากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือ
หน่วยงานอื่นที่เป็นมาตรฐานสากล
๒.๒ ต้องมีกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้ Active
Ingredient

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓

A๒

B๑
๑. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ ไร่
๒. ต้องมีพื้นที่สาหรับประกอบกิจการ และบริการ
เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของพื้นที่ทั้งหมด โดยต้องจัดให้มีพื้นที่สาหรับ
แสดง หรือซื้อขายสินค้าเกษตร ศูนย์ประมูล
สินค้า ห้องเย็น และคลังสินค้า
๓. ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และตรวจ
สารพิษตกค้าง

A๓

๑๖

หมวด ๒ แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๒.๑ กิจการสารวจแร่

๑. ต้องมีอาชญาบัตรสารวจแร่ก่อนยื่นคาขอรับการ
ส่งเสริม
๒. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้
๒.๒ กิจการทาเหมือง และ/หรือ แต่งแร่โปแตช ต้องมีประทานบัตร หรือใบอนุญาตรับช่วงการทา
เหมืองก่อนยื่นคาขอรับการส่งเสริม
๒.๓ กิจการผลิต Advanced หรือ Nano
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานพัฒนา
Materials หรือผลิตภัณฑ์จาก Advanced วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หรือ Nano Materials
๒.๓.๑ กิจการผลิต Advanced หรือ
Nano Materials หรือการผลิต
ผลิตภัณฑ์จาก Advanced หรือ
Nano Materials ที่มีขั้นตอนการ
ผลิตต่อเนื่องจากการผลิต
Advanced หรือ Nano
Materials ในโครงการเดียวกัน
๒.๓.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
Advanced หรือ Nano
Materials
๒.๔ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว หรือเซรามิกส์
๒.๔.๑ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้วที่มี
คุณสมบัติพิเศษ
๒.๔.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว
๒.๔.๓ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
(ยกเว้น Earthen Ware และ
กระเบื้องเซรามิกส์)
๒.๕ กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความ
ร้อน (ยกเว้นอิฐมวลเบา อิฐน้าหนักเบา)
๒.๖ กิจการผลิตยิปซั่มหรือผลิตภัณฑ์จาก
ยิปซั่ม
๒.๗ กิจการผลิตเหล็กขั้นต้น ได้แก่ น้าเหล็ก
บริสุทธิ์ (Hot Metal) เหล็กถลุง (Pig Iron)
เหล็กพรุน (Sponge Iron, Direct
Reduction Iron: DRI) และ Hot
Briquetted Iron (HBI)

สิทธิและ
ประโยชน์
B๑

B๑

A๒

A๓

ต้องมีขั้นตอนการหลอม และ/หรือ การอบ

A๓

ต้องมีขั้นตอนการหลอม และ/หรือ การอบ
ต้องมีขั้นตอนการเผา และ/หรือ การอบ

B๑
B๑

ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้
ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

B๒
B๒
A๒

๑๗
ประเภทกิจการ
๒.๘ กิจการผลิตเหล็กขั้นกลาง ได้แก่ Slab,
Billet และ Bloom
๒.๙ กิจการผลิตเหล็กขั้นปลาย
๒.๙.๑ กิจการผลิตเหล็กขั้นปลาย
คุณภาพสูงชนิดเหล็กทนแรง
ดึงสูง (High Tensile Strength
Steel)
๒.๙.๒ กิจการผลิตเหล็กขั้นปลายที่มี
ขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องจากการ
ผลิตเหล็กขั้นต้น และ
ขั้นกลางในโครงการเดียวกัน
๒.๙.๓ กิจการผลิตเหล็กทรงยาวสาหรับ
งานอุตสาหกรรม ได้แก่ เหล็ก
รูปพรรณ เหล็กเพลา เหล็กลวด
และลวดเหล็ก
๒.๙.๔ กิจการผลิตเหล็กทรงยาวสาหรับ
งานก่อสร้าง ได้แก่ เหล็ก
รูปพรรณ เหล็กเพลา เหล็กลวด
และลวดเหล็ก
๒.๙.๕ กิจการผลิตเหล็กทรงแบนสาหรับ
งานอุตสาหกรรม ได้แก่ เหล็ก
แผ่นไร้สนิมรีดร้อนหรือรีดเย็น
เหล็กแผ่นหนา เหล็กแผ่นรีดร้อน
หรือรีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบ
๒.๙.๖ กิจการผลิตเหล็กทรงแบนสาหรับ
งานก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กแผ่นไร้
สนิมรีดร้อนหรือรีดเย็น เหล็ก
แผ่นหนา เหล็กแผ่นรีดร้อนหรือ
รีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบ
๒.๙.๗ กิจการผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็น
เคลือบดีบุก (Tin Mill Black
Plate)
๒.๙.๘ กิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิด
Electrical Steel
๒.๑๐ กิจการผลิตท่อเหล็ก หรือท่อเหล็กไร้สนิม
๒.๑๐.๑ กิจการผลิตท่อเหล็กชนิดไร้
ตะเข็บหรือลบตะเข็บภายใน
๒.๑๐.๒ กิจการผลิตท่อเหล็กอื่นๆ

เงื่อนไข
๑. กรณีมีขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องจากการผลิตเหล็ก
ขั้นต้นในโครงการเดียวกัน
๒. กรณีมีเฉพาะขั้นตอนการผลิตเหล็กขั้นกลาง
ต้องมีค่า Ultimate Tensile Strength (UTS)
มากกว่า ๗๐๐ เมกะปาสคาล (MPa) ขึ้นไป

สิทธิและ
ประโยชน์
A๒
A๔
A๒

A๒

A๔

B๑

A๔

B๑

A๓
เฉพาะประเภท Non-oriented (NO) และ GrainOriented (GO)

A๓
A๓
B๑

๑๘
ประเภทกิจการ
๒.๑๑ กิจการผลิตผงโลหะ (ยกเว้นผงโลหะ
สาหรับงานขัดผิว (Shot Blasting))
๒.๑๒ กิจการผลิตเฟอร์โรอัลลอย
๒.๑๓ กิจการผลิตชิน้ ส่วนเหล็กหล่อ
๒.๑๓.๑ กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
เหนียว
๒.๑๓.๒ กิจการผลิตชิน้ ส่วนเหล็กหล่อ
อื่นๆ
๒.๑๔ กิจการผลิตชิน้ ส่วนเหล็กทุบ
๒.๑๕ กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่
เหล็ก
๒.๑๖ กิจการตัดโลหะ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓
A๔

ต้องใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace
A๒
A๓
A๓
A๔
ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

B๒

๑๙

หมวด ๓ อุตสาหกรรมเบา
ประเภทกิจการ
๓.๑ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอหรือชิ้นส่วน
๓.๑.๑ กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ หรือ
เส้นใยประดิษฐ์
๓.๑.๑.๑ กิจการผลิตเส้นใยที่มี
คุณสมบัติพิเศษ
(Technical Fiber หรือ
Functional Fiber)
๓.๑.๑.๒ กิจการผลิตเส้นใย
รีไซเคิล (Recycled Fiber)
๓.๑.๑.๓ กิจการผลิตเส้นใยอื่นๆ
๓.๑.๒ กิจการผลิตด้ายหรือผ้า
๓.๑.๒.๑ กิจการผลิตด้ายหรือผ้าที่มี
คุณสมบัติพิเศษ
(Functional Yarn หรือ
Functional Fabric)

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น

A๒

ต้องใช้เศษวัสดุของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านัน้

A๔
B๑

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น

A๓

๓.๑.๒.๒ กิจการผลิตด้ายหรือผ้าอื่นๆ ๑. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๐.๕ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก
๒. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีการ
ลงทุน หรือมีค่าใช้จา่ ยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ
๐.๕ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก

A๔

๓.๑.๓ กิจการฟอกย้อมและแต่งสาเร็จ
๑. ต้องตั้งหรือขยายโรงงานในนิคมหรือเขต
หรือพิมพ์และแต่งสาเร็จ หรือพิมพ์
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ที่มีระบบการ
กาจัดของเสียและการควบคุมรักษาสิ่งแวดล้อม
ตามประกาศที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด
๒. ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

A๓

๓.๑.๔ กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง
ประกอบการแต่งกาย และ
เคหะสิ่งทอ

A๔

๑. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๐.๕ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก
๒. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีการ
ลงทุนหรือมีค่าใช้จา่ ยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ
๐.๕ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก

B๑

B๑

๒๐
ประเภทกิจการ
๓.๒ กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือ
ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic
Products) จาก Non-woven Fabric
๓.๓ กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม

๓.๔ กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน
๓.๕ กิจการผลิตเครื่องดนตรี
๓.๖ กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน

๓.๗ กิจการผลิตของเล่น

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์
A๔

๑. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๐.๕ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก
๒. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีการ
ลงทุนหรือมีค่าใช้จา่ ยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ
๐.๕ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก

A๔

๑. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๐.๕ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก
๒. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีการ
ลงทุนหรือมีค่าใช้จา่ ยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ
๐.๕ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก
๑. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๐.๕ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก
๒. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีการ
ลงทุนหรือมีค่าใช้จา่ ยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ
๐.๕ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก

๓.๘ กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ หรือ
ชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ
๓.๙ กิจการบริการออกแบบและพัฒนา
๑. ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง ๒ ข้อ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
๑.๑ ระบบข้อมูลเพื่อการออกแบบ
๑.๒ ระบบการออกแบบแนวคิด และการสร้าง
ต้นแบบแนวคิด
๒. ต้องจัดให้มีระบบในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๒.๑ ระบบการออกแบบเชิงวิศวกรรม
๒.๒ ระบบการสร้างต้นแบบ และทดสอบ
สมรรถนะการใช้งาน
๒.๓ ระบบการทดสอบมาตรฐานของต้นแบบ
และการยอมรับของผู้ใช้
๓. ต้องใช้บุคลากรไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ

B๑

B๑
B๑
A๔
B๑

A๔
B๑

A๔
A๑

๒๑
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

บุคลากรทั้งหมด
๔. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้าน
ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
๓.๑๐ กิจการผลิตเลนส์
๓.๑๐.๑ กิจการผลิตเลนส์ที่ไม่เข้าข่าย
เครื่องมือแพทย์ เลนส์กันแดด
หรือเลนส์สัมผัสเพื่อความ
สวยงาม (Cosmetic Lenses)
เช่น เลนส์กล้อง เป็นต้น
๓.๑๐.๒ กิจการผลิตเลนส์กันแดด หรือ
เลนส์สัมผัสเพื่อความสวยงาม
(Cosmetic Lenses) กรอบ
แว่นตา และส่วนประกอบ
๓.๑๑ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน
๓.๑๑.๑ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่
จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูง
หรือเทคโนโลยีสูง (เช่น เครื่อง
X–Ray เครื่อง MRI เครื่อง CT
Scan และวัสดุฝงั ในร่างกาย
เป็นต้น) หรือเครื่องมือแพทย์ที่
มีการนาผลงานวิจัยภาครัฐ
หรือที่ดาเนินการร่วมกับภาครัฐ
ไปผลิตเชิงพาณิชย์)
๓.๑๑.๒ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์
ชนิดอื่นๆ (ยกเว้นการผลิต
เครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้น
ใยชนิดต่างๆ)
๓.๑๑.๓ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จาก กรณีการผลิตผ้าก๊อซหรือสาลี ต้องเริ่มต้นจากผ้า
ผ้า หรือเส้นใยชนิดต่างๆ เช่น ฝูายดิบ หรือใยฝูาย
เสื้อกาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิด
ปากและจมูก ผ้าก๊อซ และสาลี
เป็นต้น

A๔

B๑

A๒

A๓

A๔

๒๒

หมวด ๔ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๔.๑ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วน
โลหะ
๔.๑.๑ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผงโลหะ ต้องมีขั้นตอนการ Sintering
หรือผงโลหะผสม
๔.๑.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือ
ชิ้นส่วนเหล็ก

๔.๓
๔.๔

๔.๕

A๓

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิตชิ้นส่วน
เหล็กหล่อที่ใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace
หรือชิ้นส่วนเหล็กทุบในโครงการเดียวกัน

A๓

๑. กรณีมีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนื่องจากการรีด ดึง
หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก ในโครงการ
เดียวกัน
๒. กรณีมีขั้นตอนการขึ้นรูป เช่น Machining และ
Stamping เป็นต้น
กิจการชุบ เคลือบผิว การปรับ หรือเปลี่ยน กรณีการปรับหรือเปลี่ยนสภาพผิวต้องมีขั้นตอน เช่น
สภาพผิว (ยกเว้นการชุบหรือเคลือบผิว
Anodizing , Etching และ Engraving เป็นต้น
หรือทาสีเพื่อความสวยงาม)
กิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment) ห้ามใช้สารไซยาไนต์ในขบวนการทางาน
กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรือ ๑. ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิน้ ส่วนหลักของ
อุปกรณ์
เครื่องยนต์ เช่น ฝาสูบ เสื้อสูบ เพลาข้อเหวี่ยง
เพลาลูกเบี้ยว ก้านสูบ ลูกสูบ และฟลายวีล
เป็นต้น
๒. กรณีการประกอบเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรือ
อุปกรณ์
กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และ
ชิ้นส่วน
๔.๕.๑ กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรือ ต้องมีขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมการ
อุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง
ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม

A๔

๔.๕.๒ กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์
หรือชิ้นส่วน และ/หรือ
การซ่อมแซมแม่พิมพ์

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิน้ ส่วน และ/หรือ
การออกแบบทางวิศวกรรม

A๓

ต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการฯ
เห็นชอบ
ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

A๔

๔.๑.๓ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ

๔.๒

สิทธิและ
ประโยชน์

๔.๕.๓ กิจการประกอบเครื่องจักร และ/
หรือ อุปกรณ์เครื่องจักร
๔.๖ กิจการผลิตรถยนต์ทั่วไป

B๑
B๑
A๔
A๔

B๑

A๒

B๑

๒๓
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๔.๗ กิจการผลิตเครื่องยนต์สาหรับยานพาหนะ ๑. ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ ชิ้น
ดังนี้ Cylinder Head, Cylinder Block,
Crankshaft, Camshaft และ Connecting
Rod
๒. กรณีการประกอบเครื่องยนต์
๔.๘ กิจการผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะ
๔.๘.๑ กิจการผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่
๔.๘.๑.๑ กิจการผลิต Substrate
สาหรับ Catalytic
Converter
๔.๘.๑.๒ กิจการผลิต Electronic
Fuel Injection System
๔.๘.๑.๓ กิจการผลิต Transmission
สาหรับรถยนต์
๔.๘.๑.๔ กิจการผลิต Electronic
Control Unit (ECU)

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓

A๔
A๒

๔.๘.๒ กิจการผลิตชิน้ ส่วนความปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน ได้แก่
๔.๘.๒.๑ กิจการผลิตระบบเบรก ABS
(Anti-Lock Brake System)
หรือ Electronic Brake
Force Distribution (EBD)
๔.๘.๒.๒ กิจการผลิต Electronic
Stability Control (ESC)
๔.๘.๒.๓ กิจการผลิต Regenerative
Braking System
๔.๘.๒.๔ กิจการผลิต Idling Stop
System
๔.๘.๒.๕ กิจการผลิต Autonomous
Emergency Braking
System

A๒

๔.๘.๓ กิจการผลิตอุปกรณ์สาหรับรถยนต์
Hybrid, Electric Vehicles (EV)
และ Plug-in Hybrid Electric
Vehicles (PHEV) ได้แก่
๔.๘.๓.๑ กิจการผลิตแบตเตอรี่
๔.๘.๓.๒ กิจการผลิต Traction Motor
๔.๘.๓.๓ กิจการผลิตระบบปรับอากาศ

A๒

๒๔
ประเภทกิจการ
๔.๘.๔ กิจการผลิตยางล้อสาหรับ
ยานพาหนะ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์
A๒

๔.๘.๕ กิจการผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะ
B๑
อื่นๆ
๔.๙ กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ
ต้องได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
๔.๙.๑ กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ ขนาด 14000 ภายใน ๒ ปี นับแต่วันครบเปิดดาเนินการ
A๒
ตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส
๔.๙.๒ กิจการต่อเรือ หรือซ่อมเรือ ขนาด
A๒
ต่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส (เฉพาะเรือ
โลหะ หรือไฟเบอร์กลาสที่มีการ
ติดตั้งเครื่องยนต์ และอุปกรณ์)
๔.๑๐ กิจการผลิตรถไฟหรือรถไฟฟูา หรือ
A๒
อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน (เฉพาะระบบราง)
๔.๑๑ กิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยาน อุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนอากาศยาน
๔.๑๑.๑ กิจการผลิตลาตัวอากาศยาน
A๑
ชิ้นส่วนลาตัวอากาศยาน
ชิ้นส่วนสาคัญ เช่น เครื่องยนต์
ชิ้นส่วนอากาศยาน ใบพัด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๔.๑๑.๒ กิจการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน
A๓
อื่นๆ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
ภายในอากาศยาน (ยกเว้น
เครื่องใช้หรือวัสดุสิ้นเปลือง
และหมุนเวียน)
๔.๑๑.๓ กิจการซ่อมอากาศยาน รวมทั้ง
A๒
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยาน
๔.๑๒ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มี
๑. ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ดังนี้
A๓
ความจุกระบอกสูบต่ากว่า ๒๔๘ ซีซี)
Cylinder Head, Cylinder Block,
(ต้องปฏิบัติ
Crankshaft, Crankcase, Camshaft และ
ครบเงื่อนไขข้อ
Connecting Rod
๑-๓)
๑.๑ ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๖
ชิ้น สาหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ที่มี
ความจุกระบอกสูบตัง้ แต่ ๒๔๘ ซีซี ขึ้นไป
แต่ต่ากว่า ๕๐๐ ซีซี
๑.๒ ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๖
ชิ้น สาหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ที่มี
ความจุกระบอกสูบตัง้ แต่ ๕๐๐ ซีซี ขึ้นไป

๒๕
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข
๒. ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถ
และพ่นสี
๓. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และการใช้
ชิ้นส่วน และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

๔.๑๓ กิจการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)
๔.๑๔ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสาหรับงาน
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
(Fabrication Industry) หรือการซ่อม
Platform สาหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม
๔.๑๔.๑ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
สาหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (Fabrication
Industry) ที่มีขั้นตอนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
๔.๑๔.๒ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
สาหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (Fabrication
Industry) หรือการซ่อม
Platform สาหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม
๔.๑๕ กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์
๔.๑๕.๑ กิจการผลิตเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง
๔.๑๕.๒ กิจการผลิตเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์อื่นๆ

สิทธิและ
ประโยชน์
B๑
(กรณีปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อ
๒-๓)
A๒

A๓

A๔

ต้องเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจวัด
ค่าพารามิเตอร์ ประมวลผลข้อมูล และรายงานผลใน
ตัวเองได้ หรือสามารถตรวจวัดและควบคุม
พารามิเตอร์โดยอัตโนมัติ

A๒

A๓

๒๖

หมวด ๕ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทกิจการ
๕.๑ กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟูา
๕.๑.๑ กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟูาที่อยู่ใน
ระดับเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced
Technology)
๕.๑.๒ กิจการผลิตเครื่องปรับอากาศ
ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องซักผ้า เครื่อง
อบผ้า
๕.๑.๓ กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟูาอื่นๆ
๕.๒ กิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรือ
อุปกรณ์ไฟฟูา หรือชิ้นส่วน และ/หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟูา
๕.๒.๑ กิจการผลิต Power Inverter
๕.๒.๑.๑ กิจการผลิต Power
Inverter สาหรับงาน
อุตสาหกรรม
๕.๒.๑.๒ กิจการผลิต Power
Inverter อื่นๆ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

ต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟูาทีส่ ามารถเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things)

A๓

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มาตรฐานประสิทธิภาพสูงใน
ระดับฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ ๕ ของกระทรวง
พลังงาน หรือมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอื่นที่
เทียบเท่า

A๔

B๑

ต้องมีขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

A๓
A๔

๕.๒.๒ กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED

A๔

๕.๒.๓ กิจการผลิต Compressor และ/หรือ ๑. ต้องเป็น Compressor สาหรับ
Motor สาหรับเครื่องใช้ไฟฟูา
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ ที่ได้มาตรฐาน
ประสิทธิภาพสูงในระดับฉลากประหยัดไฟฟูา
เบอร์ ๕ ของกระทรวงพลังงาน หรือมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานอื่นที่เทียบเท่า
๒. สาหรับผลิตภัณฑ์ Motor ต้องมีขั้นตอนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

A๔

๕.๒.๔ กิจการผลิต Wire Harness

B๑

๕.๒.๕ กิจการผลิตชิน้ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟูา
อื่นๆ
๕.๓ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
๕.๓.๑ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Organics
and Printed Electronics (OPE)

B๑
A๒

๒๗
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๕.๓.๒ กิจการผลิตอุปกรณ์
โทรคมนาคม
๕.๓.๒.๑ กิจการผลิตอุปกรณ์ส่ง
(Emission)
แพร่ (Transmission)
รับ (Reception)
สัญญาณสาหรับระบบ
ใยแก้วนาแสง (Optical
Fiber) และ
ระบบไร้สาย (Wireless)
๕.๓.๒.๒ กิจการผลิตภัณฑ์สาหรับ
โทรคมนาคมอืน่ ๆ

สิทธิและ
ประโยชน์
A๒

A๓

๕.๓.๓ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
Electronic Control and
Measurement สาหรับงาน
อุตสาหกรรม/เกษตร

A๒

๕.๓.๔ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Security
Control Equipment

A๒

๕.๓.๕ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุม่ ภาพ
และเสียง (Audio Visual Product)

A๔

๕.๓.๖ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับสานักงาน

A๔

๕.๓.๗ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
๕.๔ กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
๕.๔.๑ กิจการผลิตชิน้ ส่วนในกลุม่
Organics and Printed
Electronics (OPE)
๕.๔.๒ กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และ/ การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีกรรมวิธีการผลิต
หรือวัตถุดิบสาหรับเซลล์
และ Energy Yield ตามที่คณะกรรมการให้ความ
แสงอาทิตย์
เห็นชอบ

B๑

A๒

A๒

๒๘
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๕.๔.๓ กิจการผลิตชิน้ ส่วนสาหรับ
โทรคมนาคม
๕.๔.๓.๑ กิจการผลิตชิน้ ส่วน
อุปกรณ์ส่ง (Emission)
แพร่ (Transmission) รับ
(Reception) สัญญาณ
สาหรับระบบใยแก้วนา
แสง (Optical Fiber)
และระบบไร้สาย
(Wireless)

สิทธิและ
ประโยชน์
A๒

๕.๔.๓.๒ กิจการผลิตชิน้ ส่วน
ผลิตภัณฑ์สาหรับ
โทรคมนาคมอื่นๆ

A๓

๕.๔.๔ กิจการผลิตชิน้ ส่วน Electronic
Control and Measurement
สาหรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร/
เครื่องมือแพทย์/ยานพาหนะ/
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

A๒

๕.๔.๕ กิจการผลิตชิน้ ส่วนสาหรับผลิตภัณฑ์
Security Control Equipment

A๒

๕.๔.๖ กิจการผลิต Hard Disk Drive และ/
หรือ ชิ้นส่วนสาหรับ Hard Disk
Drive
๕.๔.๖.๑ กิจการผลิต Advanced ๑. จะต้องเป็นการผลิต Hard Disk Drive ที่มี
Technology Hard Disk
ความหนาแน่นของข้อมูล (Areal Density) ไม่
Drive และ/หรือชิ้นส่วน
น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิกะบิต ต่อตารางนิว้
(ยกเว้น Top Cover หรือ ๒. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วน
Base Plate หรือ
หนึ่งของโครงการทีจ่ ะได้รับการส่งเสริมด้วย
Peripheral)
โดยไม่ให้นับมูลค่าเครือ่ งจักรเดิมมารวมเป็นเงิน
ลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
๕.๔.๖.๒ กิจการผลิต Hard Disk
Drive ทั่วไป และ/หรือ
ชิ้นส่วน (ยกเว้น Top
Cover หรือ Base Plate
หรือ Peripheral)

การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้
นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงินลงทุนที่จะ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

A๒

A๓

๒๙
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์
A๔

การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้นบั
มูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

A๒

๕.๔.๖.๓ กิจการผลิต Top cover
หรือ Base Plate หรือ
Peripheral สาหรับ Hard
Disk Drive
๕.๔.๗ กิจการผลิต Solid State Drive
และ/หรือ ชิ้นส่วนสาหรับ Solid
State Drive
๕.๔.๘ กิจการผลิตชิน้ ส่วน และ/หรือ
อุปกรณ์สาหรับระบบที่ใช้ประโยชน์
จากพลังงานแสงอาทิตย์
๕.๔.๙ กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา
และ/หรือ ชิ้นส่วนสาหรับอุปกรณ์
สารกึ่งตัวนา

A๓

สาหรับการผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit)
การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้
นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงินลงทุนที่จะ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

๕.๔.๑๐ กิจการผลิตชิน้ ส่วน และ/หรือ
อุปกรณ์โฟโทนิกส์ (Photonics)
และ/หรือ ระบบที่ใช้โฟโทนิกส์

A๓

A๓

๕.๔.๑๑ กิจการผลิต Flat Panel Display

ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ

A๓

๕.๔.๑๒ กิจการผลิต Flexible Printed
Circuit และ/หรือ Multi Layer
Printed Circuit Board และ/หรือ
ชิ้นส่วน

ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ

A๓

๕.๔.๑๓ กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจา
อื่นๆ

A๔

๕.๔.๑๔ กิจการผลิต Printed Circuit
Board Assembly (PCBA) ทั่วไป

A๔

๕.๔.๑๕ กิจการผลิต Electro – Magnetic
Product

A๔

๓๐
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๕.๔.๑๖ กิจการผลิต Passive Component

สิทธิและ
ประโยชน์
A๔

๕.๔.๑๗ กิจการผลิตชิน้ ส่วนสาหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง
(Audio Visual Product)

A๔

๕.๔.๑๘ กิจการผลิตชิน้ ส่วนสาหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
สานักงาน

A๔

๕.๔.๑๙ กิจการผลิตชิน้ ส่วนสาหรับ
ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์อื่นๆ
๕.๕ กิจการผลิตสารหรือแผ่นสาหรับไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์
๕.๕.๑ กิจการผลิต Wafer

B๑
๑. ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ
๒. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดย
ไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงิน
ลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

๕.๕.๒ กิจการผลิตสารหรือแผ่นที่ใช้ Thin
Film Technology
๕.๖ กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
๕.๖.๑ กิจการ Microelectronics Design 1. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้าน
๕.๖.๒ กิจการ Embedded System
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า
Design
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
2. รายได้ทไี่ ด้รับการส่งเสริมให้นับรวมรายได้จาก
การจาหน่าย หรือการให้บริการ ซึ่งเป็นผลงานที่
เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง หรือ
นาไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ ไม่วา่ จะผลิตเอง
หรือว่าจ้างผู้อื่นผลิต
3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริม หรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิร้อยละ ๕๐ เป็น
ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิ้นสุดลง
๕.๗ กิจการซอฟต์แวร์
๕.๗.๑ กิจการพัฒนา Embedded
1. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากร
Software
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
๕.๗.๒ กิจการพัฒนา Enterprise Software 2. ต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างใด
และ/หรือ Digital Content
อย่างหนึ่งตามที่สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
Digital Content ได้แก่
ซอฟต์แวร์แห่งชาติกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ

A๒
A๓
A๑
A๑

A๑
A๓
ไม่กาหนด
วงเงินภาษี

๓๑
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

- Animation, Cartoon & Characters
- Computer Generated Imagery
(CGI)
- Web-Based Application และ
Cloud Computing
- Interactive Application
- Game: Windows-based, Mobile
Platform, Console, PDA, Online
Game, Massive Multi-Player
Online Game (MMOG) เป็นต้น
- Wireless Location Based Service
Content
- Visual Effects
- Multimedia Video Conferencing
Applications
- E–Learning Content via
Broadband and Multimedia
๕.๘ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. โครงการลงทุนตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป (ไม่
รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
ต้องดาเนินการให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานจาก
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ หรือใบรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน Capability Maturity Model
Integration (CMMI) หรือเทียบเท่าภายใน
๒ ปี นับแต่วนั ครบเปิดดาเนินการ หากไม่
สามารถดาเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๑ ปี
4. รายได้จากการจาหน่ายหรือการให้บริการ
อันเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับ
การส่งเสริมโดยตรง ถือเป็นรายได้ที่ได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุน

ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

สิทธิและ
ประโยชน์
เงินได้
นิติบุคคลที่
ได้รับการ
ยกเว้น

B๒

๓๒

หมวด ๖ เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
ประเภทกิจการ
๖.๑ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการ
อุตสาหกรรม

เงื่อนไข
ไม่ให้การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุปโภค
เช่น สีทาอาคาร น้ายาทาความสะอาด
น้ามันหล่อลืน่ ยานยนต์ ปุ๋ยเคมีผสม ยาปราบศัตรูพืช
หรือยาฆ่าแมลง กาวซิเมนต์ เป็นต้น

๖.๒ กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์จาก
พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖.๒.๑ กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ ๑. ต้องเป็นการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่มี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมโดยรวมตลอดวงจรชีวิต
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขนึ้ รูปต่อเนื่องจาก
น้อยลง โดยมีการรับรองหรือตรวจสอบได้วา่
การผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อ
มีการใช้วัตถุดิบจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน
สิ่งแวดล้อม ในโครงการเดียวกัน
(Renewable Resource) หรือการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีเคมีที่ยงั่ ยืน (Sustainable Green
Chemistry) ในการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สลายตัวได้ทางชีวภาพโดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษ
เป็นต้น
๒. ต้องได้รับการประเมินการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น การประเมิน
Life Cycle Assessment (LCA) เป็นต้น
ก่อนเปิดดาเนินการ
๖.๒.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปจากพลาสติกหรือพอลิเมอร์
พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖.๓ กิจการโรงกลั่นน้ามัน
๖.๔ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี
๖.๕ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ
หรือเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty
Polymers หรือ Specialty Chemicals)
๖.๖ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับ
ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก
อุตสาหกรรม (Plastic Products for
Industrial Goods)
๖.๗ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มี
คุณสมบัติพิเศษ
๖.๗.๑ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ต้องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติกมากกว่า ๓
ชนิดหลายชัน้ (Multilayer
ชั้นขึ้นไป
Plastics Packaging)
๖.๗.๒ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic Plastics

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อใน
ระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรือ

สิทธิและ
ประโยชน์
A๔

A๒

A๓
B๑
A๓
A๒
B๑

A๓

A๓

๓๓
ประเภทกิจการ
Packaging)

๖.๗.๓ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic
Plastics Packaging)
๖.๘ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล
๖.๙ กิจการผลิตสารออกฤทธิ์สาคัญในยา
(Active Pharmaceutical Ingredients)
๖.๑๐ กิจการผลิตยา

๖.๑๑ กิจการผลิตแม่ปุ๋ยเคมี
๖.๑๒ กิจการผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ
๖.๑๒.๑ กิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิด
ปลอดเชื้อหรือกระดาษชนิด
ปลอดเชื้อ (Hygienic Pulp
หรือ Hygienic Paper)
๖.๑๒.๒ กิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิด
พิเศษหรือกระดาษชนิดพิเศษ
(Specialty Pulp หรือ
Specialty Paper)

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class
10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
ภายใน ๒ ปี นับแต่วนั ครบเปิดดาเนินการ
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อใน
ระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรือ
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class
10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
ภายใน ๒ ปี นับแต่วนั ครบเปิดดาเนินการ
ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปด้วยเศษพลาสติกจากใน
ประเทศเท่านัน้
ต้องเป็นการผลิตสารออกฤทธิ์ หรือวัตถุดิบทาง
เภสัชกรรม (Active Pharmaceutical
Ingredients: APIs)
๑. กรณีการผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง PIC/S
ภายใน ๒ ปี นับแต่วนั ครบเปิดดาเนินการ
๒. กรณีการผลิตยาแผนโบราณ ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP ภายใน ๒ ปี นับแต่วันครบเปิด
ดาเนินการ
๓. ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิม จะอนุญาตให้นา
เครื่องจักรเดิมมาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
ได้ แต่ไม่ให้นับเป็นมูลค่าเงินลงทุนของโครงการ

A๓

A๔
A๒
B๑

A๒
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อใน
ระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 5 หรือ
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 100
ภายใน ๒ ปี นับแต่วนั ครบเปิดดาเนินการ

A๒

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เช่น GMP หรือ Food grade เป็นต้น ภายใน ๒ ปี
นับแต่วนั ครบเปิดดาเนินการ

A๓

๓๔
ประเภทกิจการ
๖.๑๓ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
๖.๑๓.๑ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษปลอดเชื้อ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

ต้องมีขั้นตอนการผลิตที่ปลอดเชื้อ และต้องได้รบั การ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น GMP
หรือ Food grade เป็นต้น ภายใน ๒ ปี นับแต่วัน
ครบเปิดดาเนินการ

A๔

๖.๑๓.๒ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องมีขั้นตอนการเคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยพลาสติก
เคลือบพลาสติกชีวภาพ
ชีวภาพทีส่ ามารถย่อยสลายได้
๖.๑๓.๓ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษที่มีสมรรถนะสูง
๖.๑๔ กิจการผลิตสิ่งพิมพ์
๖.๑๔.๑ กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
๖.๑๔.๒ กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป

A๔

ต้องมีกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น
การรับน้าหนักหรือการกันกระแทก เป็นต้น

A๔

ต้องมีขั้นตอนการพิมพ์ และการออกแบบสิ่งพิมพ์
โดยใช้ Digital Media Software ในโครงการ

A๓
B๑

๓๕

หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ประเภทกิจการ
๗.๑ กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน
๗.๑.๑ กิจการผลิตพลังงานไฟฟูา หรือ
พลังงานไฟฟูาและไอน้า
๗.๑.๑.๑ กิจการผลิตพลังงานไฟฟูา
หรือ พลังงานไฟฟูาและไอน้า
จากขยะ หรือ เชื้อเพลิงจาก
ขยะ (Refuse Derived
Fuel)
๗.๑.๑.๒ กิจการผลิตพลังงานไฟฟูา
หรือ พลังงานไฟฟูาและไอน้า
จากพลังงานหมุนเวียน เช่น
แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ เป็นต้น ยกเว้นขยะ
หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ
๗.๑.๑.๓ กิจการผลิตพลังงานไฟฟูา
หรือ พลังงานไฟฟูาและไอน้า
จากพลังงานอื่นๆ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
A๑

A๒

๑. กรณีใช้ระบบ Cogeneration
๒. กรณีใช้ถ่านหินต้องเป็นประเภทเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)
เท่านั้น

A๔
A๔

๗.๑.๒ กิจการผลิตน้าประปา น้าเพื่อ
อุตสาหกรรม หรือไอน้า
๗.๑.๓ กิจการสถานที่ตรวจปล่อย และ
บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อ
การส่งออก หรือโรงพักสินค้า
เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และ
บรรจุของขาออกที่ขนส่ง โดยระบบ
คอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือ
(รพท.) (Inland Container
Depot: ICD)
๗.๑.๔ กิจการขนถ่ายสินค้าสาหรับเรือ
ต้องมีเครื่องจักรสาหรับการขนถ่ายที่ทันสมัยตามที่
บรรทุกสินค้า
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
๗.๑.๕ กิจการสนามบินพาณิชย์

A๓

๗.๒ กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
๗.๓ กิจการขนส่งมวลชน และสินค้าขนาดใหญ่
๗.๓.๑ กิจการขนส่งสินค้าทางราง
๗.๓.๒ กิจการขนส่งทางท่อ (ยกเว้นการ
ขนส่งน้าทางท่อ)
๗.๓.๓ กิจการขนส่งทางเรือ

A๓

A๓
A๒
B๑

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง

A๒
B๑
A๒

๓๖
ประเภทกิจการ
๗.๓.๔ กิจการขนส่งทางอากาศ

เงื่อนไข

เครื่องบินต้องมีอายุไม่เกิน ๑๔ ปี นับแต่ปีทผี่ ลิต
จนถึงปีที่ยนื่ คาขอรับการส่งเสริม
๗.๔ กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์
๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า
๗.๔.๑ กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วย
๑๐ ล้านบาท
ระบบทีท่ ันสมัย (Distribution
๒. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วย
Center: DC)
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
๓. สาหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง
๗.๔.๒ กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศด้วยระบบที่ทนั สมัย กาหนดเงื่อนไข
ประเทศด้วยระบบที่ทนั สมัย
เพิ่มเติม ดังนี้
(International Distribution
๓.๑ ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุน
Center: IDC)
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
๓.๒ ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศไม่น้อย
กว่า ๕ ประเทศ
๔. สาหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่
ทันสมัย ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้
๗.๕ กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า
(International Headquarters: IHQ)
๑๐ ล้านบาท
๒. ต้องกากับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัทใน
เครือในต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๑ ประเทศ
๓. ต้องมีแผนดาเนินการและขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้
๓.๑ การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทาง
ธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ
๓.๒ การจัดซื้อจัดหาสินค้า
๓.๓ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
๓.๔ การสนับสนุนด้านเทคนิค
๓.๕ การส่งเสริมด้านการตลาด และการขาย
๓.๖ การบริหารด้านบุคคล และการฝึกอบรม
๓.๗ การให้คาปรึกษา และแนะนาในการ
ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน
การตลาด ระบบบัญชีเป็นต้น
๓.๘ การวิเคราะห์ และวิจัยด้านเศรษฐกิจและ
การลงทุน
๓.๙ การจัดการ และควบคุมสินเชื่อ
๓.๑๐ ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)
๓.๑๑ การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ
ตามที่สานักงานเห็นสมควร
๔. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓
B๑

A๓

B๑
(เฉพาะ
เครื่องจักรที่
ใช้วิจัยและ
พัฒนาและ
ฝึกอบรม)

๓๗
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๗.๖ กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(International Trading Centers: ITC)

๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า
๑๐ ล้านบาท
๒. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการได้
๑. ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
๒. ต้องมีแผนดาเนินการและขอบข่ายธุรกิจดังนี้
๒.๑ การกากับดูแล และ/หรือการให้บริการ
บริษัทในเครือ และในกลุ่ม ทั้งนีใ้ ห้รวมถึง
การให้บริการจัดหา หรือให้เช่าอาคาร
สานักงาน หรืออาคารโรงงานให้บริษัทใน
เครือ และในกลุ่มด้วย
๒.๒ การให้คาปรึกษาและแนะนาในการ
ประกอบธุรกิจยกเว้นธุรกิจด้านการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศสาหรับธุรกิจด้านบัญชีด้าน
กฎหมายด้านโฆษณาด้านสถาปัตยกรรม
และด้านวิศวกรรมโยธา ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า หรือส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
ก่อนยื่นคาขอรับการส่งเสริม
๒.๓ การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
จัดหาสินค้า
๒.๔ การให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคที่
ไม่รวมถึงการให้บริการทางสถาปัตยกรรม
และทางวิศวกรรมโยธา
๒.๕ กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องกลเครื่องมือ และอุปกรณ์ ได้แก่
- การนาเข้าเพื่อค้าส่ง
- การให้บริการฝึกอบรม
- การติดตั้งบารุงรักษาซ่อมแซม
- การปรับ (Calibration)
๒.๖ การค้าส่งสินค้าทีผ่ ลิตในประเทศ

๗.๗ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน
(Trade and Investment Support
Office: TISO)

สิทธิและ
ประโยชน์
B๑

B๒

๓๘
ประเภทกิจการ

๗.๘ กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน
(Energy Service Company: ESCO)
๗.๙ กิจการพัฒนาพื้นทีส่ าหรับกิจการ
อุตสาหกรรม
๗.๙.๑ กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
๗.๙.๑.๑ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม

เงื่อนไข
๒.๗ การให้บริการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (International
Business Process Outsourcing) โดย
ต้องให้บริการผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมใน
ด้านต่างๆ เช่น Administration
Services, Finance & Accounting
Services, Human Resource Services,
Sales & Marketing Services,
Customer Services, Data Processing
เป็นต้น
๓. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการได้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน
ก่อนยื่นคาขอรับการส่งเสริม

๑. ไม่ให้การส่งเสริมในกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ
๒. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่
๓. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๖๐ และไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ทั้งหมด
ยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน ๑,๐๐๐ ไร่
ให้กาหนดตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
๔. เงื่อนไขอื่นมีดังนี้
๔.๑ มาตรฐานของถนนหลัก
- กรณีที่ดินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป
ต้องมีถนน ๔ ช่องทาง เขตทางไม่น้อย
กว่า ๓๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๑๔ เมตร มีเกาะกลางถนนและทางเท้า
ไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง นอกจากนี้
ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียง
พอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน
- กรณีที่ดินเกินกว่า ๕๐๐-๑,๐๐๐ ไร่
ต้องมีถนน ๒ ช่องทาง เขตทางไม่น้อย
กว่า ๒๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗
เมตร มีทางเท้าไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อ
ข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่
ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอด
ฉุกเฉิน

สิทธิและ
ประโยชน์

A๑

B๑

๓๙
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

๔.๒ มาตรฐานของถนนสายรองต้องมีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๘.๕๐ เมตร ไหล่ถนนไม่น้อย
กว่า ๒ เมตรต่อข้าง
๔.๓ ระบบบาบัดน้าเสียต้องเหมาะสมตาม
ลักษณะสมบัติของน้าเสีย และการบาบัด
น้าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้าทิ้ง
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีบอ่ เก็บน้าทิ้ง
หลังการบาบัดด้วย
๔.๔ ระบบระบายน้าเสียต้องแยกออกจากระบบ
ระบายน้าฝนโดยเด็ดขาด
๔.๕ ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และกาจัด
ขยะที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ
๔.๖ โรงงานที่เข้าใช้พนื้ ที่ต้องเป็นโรงงานที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเปูาหมายและ
อุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ใน
รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการ
ของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๗ ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟูา
น้าประปาและน้าใช้ โทรศัพท์ และการ
ไปรษณีย์แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าไป
อยู่ในเขตอุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ
๔.๘ ต้องจัดปรับปรุงที่ดนิ ประมาณร้อยละ ๒๕
ของที่ดินทั้งหมดหรือตามจานวนที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ให้มีความ
พร้อมในด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ
ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วนั ที่ออก
บัตรส่งเสริม
๗.๙.๑.๒ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่องประดับ

๑. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไร่
๒. ต้องมีพื้นที่สาหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ทั้งหมด
๓. ต้องมีพื้นที่สาหรับการค้าขายอัญมณีและ
เครื่องประดับ
๔. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
๕. ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า รวมทัง้
ศูนย์ธุรกิจ

A๓

๔๐
ประเภทกิจการ
๗.๙.๑.๓ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
(Logistics Park)

๗.๙.๑.๔ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
(Movie Town)

๗.๙.๑.๕ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

เงื่อนไข
๑. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไร่ และมีการลงทุน
ก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่า หรือขายโดยมีพนื้ ที่
รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร
๒. ต้องตั้งในพื้นที่รัศมีไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรจาก
บริเวณท่าเรือ ท่าอากาศยานด่านชายแดน
ศุลกากรสถานีตรวจปล่อย และบรรจุสินค้าเข้าตู้
คอนเทนเนอร์ (Inland Container Depot:
ICD) หรืออยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขต
ปลอดอากร (Free Zone)
๓. ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขต
ประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free
Zone)
๔. ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น-ลงตู้คอนเทน
เนอร์ หรือสถานีรถบรรทุกและสถานีเก็บ และ
รับฝากตู้คอนเทนเนอร์ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตู้
๕. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักทีม่ ีการวางสาย
สื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ
๖. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๕๑ ของทุนจดทะเบียน
๗. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓

ต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในเขต
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดังนี้
- โรงถ่ายภาพยนตร์ และ/หรือรายการโทรทัศน์ที่
ได้มาตรฐานทัง้ ในและนอกสถานที่ (Indoor
Studio and Outdoor Studio)
- บริการหลังการถ่ายทาสาหรับธุรกิจภาพยนตร์
ได้แก่ บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์
บริการทาเทคนิคภาพพิเศษและภาพแอนิเมชัน
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการห้อง
บันทึกเสียงสาหรับภาพยนตร์

A๓

ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริม

A๓

๔๑
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๗.๙.๒ กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยี
๗.๙.๒.๑ กิจการนิคมหรือเขตวิทยาศาสตร์ ๑. ต้องมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubation
และเทคโนโลยี (Science and
Center)
Technology Park)
๒. ต้องมีระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ
๓. ต้องมีระบบไฟฟูาสารองจ่ายแบบต่อเนื่อง
๔. ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

สิทธิและ
ประโยชน์
A๑

๗.๙.๒.๒ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
(Software Park)

๑. ต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็วสูง
ทั่วทั้งเขตอุตสาหกรรม
๒. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักทีม่ ีการวางสาย
สื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมไป
ยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
๓. ต้องมีระบบไฟฟูาสารองจ่ายแบบต่อเนื่อง
๔. ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

A๑

๗.๙.๒.๓ กิจการนิคมหรือเขต Data
Center

๑. ต้องจัดให้มีบริการ เช่น บริการรับฝากวาง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Co-location)
บริการดูแลระบบ (Managed Service) บริการ
Backup เครื่อง Server ของลูกค้า บริการ
Disaster Recovery Services (DRS) เป็นต้น
๒. ต้องมีพื้นที่สาหรับให้บริการ Data Center ไม่
น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
๓. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสาย
สื่อสารแบบความเร็วสูงไปยังศูนย์กลางสื่อสาร
โทรคมนาคมทัง้ ในประเทศ และระหว่างประเทศ
อย่างน้อย ๔ วงจร ทั้งนี้ ต้องเป็นวงจรใน
ประเทศที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐ Gbps.
อย่างน้อย ๓ วงจร และมีความเร็วรวมของทุก
วงจรไม่น้อยกว่า ๖๐ Gbps
๔. ต้องสามารถให้บริการได้ในขณะที่มีการซ่อม
บารุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ระบบ (Concurrently Maintainable)
๕. ต้องมีระบบ Engine Generator ที่เป็น
Continuous Rating ที่รองรับปริมาณการใช้ไฟ
ทั้งหมดของ Data Center พร้อมระบบสารอง
กรณี Engine Generator ตัวหนึ่งตัวใดชารุด

A๑

๔๒
ประเภทกิจการ

๗.๑๐ กิจการ Cloud Service

๗.๑๑ กิจการวิจัยและพัฒนา

เงื่อนไข
หรือหยุดทางาน
๖. ต้องมีอุปกรณ์หรือระบบสารองในอุปกรณ์ UPS,
IT Cooling และ UPS Cooling โดยต้องทางาน
ในทันทีที่อปุ กรณ์หลักหยุดทางาน และไม่
กระทบต่อการให้บริการ
๗. ต้องมีเส้นทางสารองในระบบส่งจ่ายไฟฟูาทีไ่ ม่
ขึ้นต่อกัน (Independent Distribution Paths)
๘. ต้องมีระบบปูองกันความเสีย่ งที่เกิดจากความ
เสียหายกรณีที่อุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวใดชารุด หรือ
หยุดทางาน
๙. ต้องมีระบบปรับอากาศที่มปี ระสิทธิภาพสูง
พร้อมระบบสารอง
๑๐. ต้องมีระบบปูองกันอัคคีภัยทั่วพื้นที่
๑๑. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔
ชั่วโมง
๑๒. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน
Data Center
๑. ต้องตั้งอยู่ใน Data Center ที่ได้รับมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 ด้าน Data Center ไม่น้อยกว่า
๒ ศูนย์ที่อยู่ในประเทศ
๒. ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ Data Center
ทุกศูนย์เข้าด้วยกัน ด้วยความเร็วไม่ต่ากว่า ๑๐
Gbps. ในทุกเส้นทาง พร้อมมีวงจรสารองที่มี
ขนาดเท่ากัน
๓. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน
Cloud Security และมาตรฐาน ISO/IEC
20000-1 ด้าน Cloud Service
๑. ต้องมีขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้
๑.๑ การวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research)
หมายถึง การวิจัย หรือการค้นคว้า เพื่อการ
ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทาง
วิชาการ และองค์ความรู้นี้อาจนาไปสู่
การใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการการผลิต
หรือการให้บริการในอนาคต
๑.๒ การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
หมายถึง การวิจัยที่นาความรู้พนื้ ฐานมา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือ

สิทธิและ
ประโยชน์
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ประเภทกิจการ

เงื่อนไข
กระบวนการใหม่ ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง เช่น การคิดค้นสูตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ
กระบวนการผลิตทีน่ าไปสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
๑.๓ การวิจัยพัฒนาระดับนาร่อง (Pilot
Development) หมายถึง การขยายขนาด
การผลิตที่เป็นผลมาจากการวิจยั ขั้น
พื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ เป็นการ
ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(Prototype) และ/หรือทดสอบ
กระบวนการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบตลาด
และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะที่
เหมาะสมสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้
ในการออกแบบกระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม
๑.๔ การวิจัยพัฒนาเชิงสาธิต (Demonstration
Development) หมายถึง การวิจัยพัฒนา
ที่นาผลการวิจัยพัฒนาระดับนาร่องมา
ขยายขนาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ
กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี
และกระบวนการผลิต รวมทั้งสาธิตให้เห็น
ถึงความเสถียรของกระบวนการ และ
ศักยภาพการผลิตเชิงพาณิชย์ ทัง้ ในส่วน
ของการควบคุมคุณภาพและการประเมิน
ต้นทุน
๒. ต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายการวิจัย
และการพัฒนา จานวนนักวิจยั ตามโครงการ
ตลอดจนประวัติการศึกษา และประสบการณ์
ของนักวิจัย
๓. รายได้ที่ได้รบั การส่งเสริมให้นับรวมรายได้จาก
การจาหน่ายหรือการให้บริการ ซึ่งเป็นผลงานที่
เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรงหรือ
นาไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ ไม่วา่ จะผลิตเองหรือ
ว่าจ้างผู้อื่นผลิต
๔. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้

สิทธิและ
ประโยชน์

๔๔
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิร้อยละ ๕๐ เป็น
ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิ้นสุดลง
๕. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัย
และพัฒนาไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
๗.๑๒ กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
๑. ต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ทนั สมัยตามที่ได้รับ
(Biotechnology)
ความเห็นชอบจากสานักงานพัฒนา
๗.๑๒.๑ กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือศูนย์
อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
หรือการปรับปรุงพันธุ์พชื สัตว์
๒. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
และจุลนิ ทรีย์ ที่ใช้
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
๗.๑๒.๒ กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ
นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิร้อยละ ๕๐ เป็น
อุตสาหกรรมการผลิตสารเวชภัณฑ์
ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนดระยะเวลา
ที่ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิ้นสุดลง
๗.๑๒.๓ กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตชุดตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ การเกษตร
อาหาร และสิ่งแวดล้อม
๗.๑๒.๔ กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เซลล์
จุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สตั ว์
ในการผลิตสารชีวโมเลกุล และสาร
ออกฤทธิ์ชีวภาพ
๗.๑๒.๕ กิจการผลิตวัตถุดิบ และ/หรือ
วัสดุจาเป็นที่ใช้เพื่อการวิจัยและ
พัฒนา การทดลอง การทดสอบ
การควบคุมคุณภาพ และ/หรือ
การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
๗.๑๒.๖ กิจการบริการด้านการตรวจ
วิเคราะห์ และ/หรือ สังเคราะห์
สารชีวภาพ และ/หรือ ควบคุม
คุณภาพ และ/หรือ ตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้อง
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ประเภทกิจการ
๗.๑๓ กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม

๗.๑๔ กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

๗.๑๕ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน

๗.๑๖ กิจการบริการฆ่าเชื้อแก่ผลิตภัณฑ์
๗.๑๗ กิจการนาวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

๗.๑๘ กิจการบาบัดหรือกาจัดของเสีย

เงื่อนไข
๑. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิร้อยละ ๕๐ เป็น
ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิ้นสุดลง
๒. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้าน
ออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทไี่ ด้รับ
การส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิร้อยละ ๕๐ เป็น
ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนดระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิน้ สุดลง
หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทไี่ ด้รับ
การส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิร้อยละ ๕๐ เป็น
ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนดระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิน้ สุดลง

สิทธิและ
ประโยชน์
A๑

A๑

A๑

A๒
๑. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
๒. ต้องตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น ยกเว้น
คณะกรรมการจะพิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณี
๓. ต้องดาเนินการจัดการวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้น
ในประเทศเท่านัน้
๔. ต้องมีกระบวนการคัดแยกหรือแปรรูปวัสดุทไี่ ม่
ใช้แล้วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ
๕. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- กรณีคัดแยก (Sorting)
- กรณีคัดแยกที่มีกระบวนการแปรรูปเพิ่มเติม
หรือนากลับมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle)
หรือนากลับคืนมาใหม่ (Recovery)
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง

A๓
A๒
A๒

๔๖
ประเภทกิจการ
๗.๑๙ กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

๗.๒๐ กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย

๗.๒๑ กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์

เงื่อนไข
๑. ต้องเป็นกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพที่มีการสอน
หรือฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
รวมถึงการออกแบบ (Design Training
Center) ตามที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ
๒. ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ
ที่จาเป็น
๓. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษี เงิน
ได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิร้อยละ ๕๐ เป็น
ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
๑. การสร้างภาพยนตร์ไทย ให้รวมถึงภาพยนตร์
เรื่อง สารคดี รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์
แอนิเมชัน แต่ไม่รวมถึงภาพยนตร์โฆษณา
๒. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้รวมถึง
๒.๑ รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ รวมทั้งการ
จาหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น
แผ่นซีดี วีซีดี และดีวีดี เป็นต้น
๒.๒ รายได้ส่วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์ และ
สายหนัง
การบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ ให้รวมถึง
ภาพยนตร์เรื่อง สารคดี รายการโทรทัศน์
ภาพยนตร์แอนิเมชัน และภาพยนตร์โฆษณา โดยมี
ขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้
๑. บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทา และ/หรือ
ประกอบการถ่ายทาภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์
หลัก เช่น กล้องถ่ายทาภาพยนตร์ อุปกรณ์เสริม
ความเคลื่อนไหวของกล้อง อุปกรณ์ไฟถ่ายทา
ภาพยนตร์ เป็นต้น
๒. บริการล้างและพิมพ์ฟลิ ์มภาพยนตร์ หรือสาเนา
ไฟล์ภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์หลัก เช่น เครื่อง
ล้างฟิล์ม เครื่องพิมพ์ฟิล์ม อุปกรณ์สาเนาไฟล์
ภาพยนตร์ระบบดิจทิ ัล เป็นต้น
๓. บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์หลัก
เช่น ชุดบันทึกเสียงระบบดิจิทลั ชุดตัดต่อเสียง
ระบบดิจทิ ัลชุดผสมเสียงระบบดิจิทัล เป็นต้น

สิทธิและ
ประโยชน์
A๑

A๓

A๓

๔๗
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

๔. บริการทาเทคนิคด้านภาพ ต้องมีเครื่องจักรและ
อุปกรณ์สร้างภาพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถทาได้
สาเร็จในตัวกล้อง เช่น เครื่องตัดต่อและลาดับ
ภาพ เครื่องประกอบสร้างเทคนิคพิเศษและภาพ
ระบบดิจทิ ัล เป็นต้น
๕. บริการประสานงานภาพยนตร์จากต่างประเทศ
ที่มาถ่ายทาในประเทศไทย โดยมีขอบข่ายการ
ให้บริการครอบคลุมถึงการติดต่อขออนุญาต
จากทางราชการการติดต่อหาสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ การติดต่อหาบุคลากร และการ
ติดต่อหาอุปกรณ์สร้างภาพยนตร์
๖. บริการให้เช่าโรงถ่ายทาภาพยนตร์ และรายการ
โทรทัศน์ทไี่ ด้มาตรฐาน
๗.๒๒ กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
๗.๒๒.๑ กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือ
ท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือ
ท่องเที่ยว

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง

B๑

๗.๒๒.๒ กิจการบริการที่จอดเรือ
ท่องเที่ยว

ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ยก
เรือ ที่จอดเรือบนบก โรงจอดเรือสาหรับซ่อมบารุง
เรือ เป็นต้น

B๑

๗.๒๒.๓ กิจการสวนสนุก

๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุน
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท
๒. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ

A๓

๗.๒๒.๔ กิจการศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์
ศิลปหัตถกรรม

ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านบาท

A๓

๗.๒๒.๕ กิจการสวนสัตว์เปิด

๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุน
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท และ
ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่
๒. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
๓. ต้องจัดที่ดินเป็นพืน้ ทีส่ ีเขียวและที่จอดรถ
อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของที่ดิน
ทั้งหมด

A๓

๔๘
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๗.๒๒.๖ กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า

๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุน
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
๒. จัดทามาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วนั ที่ออก
บัตรส่งเสริม

๗.๒๒.๗ กิจการสนามแข่งขันยานยนต์

๑. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
๒. ต้องได้รับมาตรฐานจาก Federation
Internationale de L’Automobile (FIA)
หรือ Federation Internationale de
Motocyclisme (FIM)
๓. ต้องมีมาตรการปูองกันและควบคุม มิให้เกิด
อันตรายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
๔. ต้องจัดทามาตรการปูองกัน และแก้ไข
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ภายใน ๑๒ เดือน
นับแต่วนั ที่ออกบัตรส่งเสริม

A๓

๗.๒๒.๘ กิจการกระเช้าไฟฟูา

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง

A๓

๗.๒๓ กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
๗.๒๓.๑ กิจการโรงแรม

๗.๒๓.๒ กิจการหอประชุมขนาดใหญ่

๑. ต้องมีจานวนห้องพักไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ห้อง หรือ
ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุน
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท
๒. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ดังนี้
- กรณีตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริมการ
ลงทุน เฉพาะพื้นที่ ๒๐ จังหวัด
- กรณีตั้งสถานประกอบการในพืน้ ที่อื่นๆ
ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการได้
๑. ต้องมีพื้นที่ส่วนที่ใช้เพื่อการประชุมไม่น้อยกว่า
๔,๐๐๐ ตารางเมตร โดยห้องประชุมขนาดใหญ่
ที่สุดต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
๒. ต้องมีเครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกที่
เหมาะสมกับโครงการ
๓. แบบแปลนแผนผังต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓

A๔
B๒

A๓

๔๙
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๗.๒๓.๓ กิจการศูนย์แสดงสินค้า
นานาชาติ

๑. ต้องมีพื้นที่แสดงสินค้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า
๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
๒. ต้องมีห้องสาหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดง
สินค้า

๗.๒๓.๔ กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

๑. ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบาบัด
และฟื้นฟูสุขภาพ
๒. ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพ
แบบต่อเนื่อง และมีการพักค้างคืนสาหรับผู้มาใช้
บริการ
๓. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓

B๑

