ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ 10/2552
เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชนของแตละประเภทกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมใหม
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
1. ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 2/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่จะใหการสงเสริมการลงทุน
2. ใหประเภทกิจการตามที่กําหนดไวในบัญชีประเภทกิจการทายประกาศนี้เปนกิจการ
ที่ใหการสงเสริมการลงทุน
3. ให กํ า หนดขนาดการลงทุ น ของแต ล ะโครงการขั้ น ต่ํ า ไม น อ ยกว า 1 ล า นบาท
(ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) สําหรับทุกประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุน
4. ใหกําหนดเงื่อนไขสําหรับโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามที่กําหนดใน
แตละประเภทกิจการนั้น
5. สิทธิและประโยชนสําหรับโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคมพ.ศ.2543 เรื่อง นโยบาย
และหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน เวนแตที่มีการกําหนดไวเปนการเฉพาะในบัญชีทายประกาศนี้
6. สําหรับกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ ใหไดรับสิทธิและประโยชนดังตอไปนี้
6.1 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรไมวาจะตั้งอยูในเขตใด
6.2 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ไมวาจะตั้งอยูในเขตใด
6.3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543
7. สําหรับกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษใหไดรับ
สิทธิและประโยชนดังตอไปนี้
7.1 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรไมวาจะตั้งอยูในเขตใด
7.2 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ไมวาจะตั้งอยูใน
เขตใด โดยไมกําหนดสัดสวนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
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7.3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543
8. สําหรับกิจการอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ใหไดรับสิทธิและประโยชนตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 4/2549 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง
นโยบายสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
9. คณะกรรมการอาจประกาศงดใหการสงเสริมการลงทุนแกกิจการที่ปรากฏในบัญชี
ทายประกาศนี้ เมื่อเห็นวากิจการนั้นหมดความจําเปนที่จะใหการสงเสริมการลงทุนตอไป หรือ
อาจประกาศเพิ่มเติมประเภทกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหการสงเสริมขึ้นอีก ก็ได
แมกิจการนั้นจะไมปรากฏในบัญชีแนบทายประกาศนี้ก็ตาม
10. ประกาศนี้มีผลใชบังคับสําหรับคําขอรับการสงเสริมที่ยื่นตั้งแตวันที่ 14 กันยายน
พ.ศ. 2552 เปนตนไป
11. โครงการที่ยื่นคําขอรับการสงเสริมหรือไดรับการสงเสริมการลงทุนกอนวันที่ 14
กันยายน พ.ศ. 2552 ทุกประเภทกิจการ หากยังไมไดใชสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรกอน
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552 จะขอเปลี่ยนประเภทกิจการตามที่กําหนดใหม และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดใหมในประเภทกิจการนั้นๆ ก็ได โดยใหยื่นขอตอสํานักงานภายในวันที่ 30
ธันวาคม พ.ศ. 2552
12. บรรดาประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทุกฉบับที่อางถึงประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 2/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไข
ของกิจการที่จะใหการสงเสริมการลงทุน ใหถือวาเปนการอางถึงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ

บัญชีประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริม
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
ประเภท
1.1 กิจการเพาะขยายพันธุพชื และปรับปรุง
พันธุพืช

1.2 กิจการเพาะปลูกดวยระบบ Hydroponics

1.3 กิจการปลูกปา

1.4 กิจการผลิตปุยชีวภาพ ปุยอินทรียห รือ
สารปรับปรุงดิน
1.5 กิจการขยายพันธุสัตว หรือเลี้ยงสัตว
1.5.1 กิจการขยายพันธุ หรือเลี้ยงปศุสัตว
1.5.2 กิจการขยายพันธุ หรือเลี้ยงสัตวน้ํา
(ยกเวนการเลีย้ งกุง)
1.6 กิจการผลิตอาหารสัตวหรือ สวนผสมอาหาร
สัตว
1.7 กิจการอบพืชและไซโล

1.8 กิจการประมงน้ําลึก

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
จะตองมีขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ
เงื่อนไข
1.1 จะตองมีพื้นที่เพาะปลูกไมนอยกวา 500 ไร
1.2 จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของกอนออกบัตรสงเสริม
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการทีใ่ หความสําคัญ
เปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการทีใ่ หความสําคัญ
เปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการทีใ่ หความสําคัญ
เปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญ
และ เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ
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1.9 กิจการฆาและชําแหละสัตว

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ
1.10 กิจการฟอกหนังสัตว แตงสําเร็จหนังสัตว เงื่อนไข
หรือการตกแตงขนสัตว
เฉพาะกิจการฟอกหนังสัตว จะตองตั้งในนิคม
อุตสาหกรรมที่ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กําหนด
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ
เงื่อนไข
1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุง
แตงอาหารโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เฉพาะกิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแล็ต หมากฝรั่ง จะตอง
(ยกเวนการผลิตน้ําดื่มและไอศกรีม)
ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
1.11.1 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจาก สงเสริม
สัตว
สิทธิและประโยชน
1.11.2 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจาก
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ให
พืช ผัก ผลไม
ความสําคัญเปนพิเศษ
1.11.3 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากขาว 2. เฉพาะกิจการผลิตหรือถนอมอาหารพรอม
หรือธัญพืช
รับประทานหรืออาหารกึ่งพรอมรับประทาน ใหไดรับสิทธิ
1.11.4 กิจการผลิตเครื่องดื่มจากพืช ผัก
และประโยชนตามกิจการที่มคี วามสําคัญและเปนประโยชน
ผลไม (ยกเวนที่มีแอลกอฮอล)
ตอประเทศเปนพิเศษ
1.11.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมดิบ
3. เฉพาะกิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแล็ต หมากฝรั่ง ให
1.11.6 กิจการผลิตสิ่งปรุงแตงอาหาร
ไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะการยกเวน
1.11.7 กิจการผลิตสารใหความหวาน
อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
(ยกเวนน้ําตาล)
1.11.8 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารพรอม
รับประทาน หรืออาหารกึ่งพรอม
รับประทาน
1.11.9 กิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแล็ต หมาก
ฝรั่ง
1.11.10 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย
(Medical Food)
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1.12 กิจการผลิตน้ํามันหรือไขมันจากพืช หรือ
สัตว
1.13 กิจการผลิตแปงจากพืช หรือเดกตริน หรือ
โมดิไฟดสตารช
1.14 กิจการคัดคุณภาพและบรรจุ เก็บรักษา พืช
ผัก ผลไม หรือดอกไม โดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร
(ยกเวนยา สบู ยาสระผม ยาสีฟน และ
เครื่องสําอาง)
1.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ

1.17 กิจการผลิตผลิตภัณฑจากผลพลอยไดหรือ
เศษวัสดุทางการเกษตร
1.18 กิจการผลิตแอลกอฮอลหรือเชื้อเพลิงจาก
ผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเศษหรือขยะหรือ
ของเสีย
1.19 กิจการหองเย็น หรือกิจการหองเย็นและ
ขนสงหองเย็น
1.20 กิจการศูนยกลางการคาสินคาเกษตร

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการทีใ่ หความสําคัญ
เปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการทีใ่ หความสําคัญ
เปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการทีใ่ หความสําคัญ
เปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการทีใ่ หความสําคัญ
เปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
เงื่อนไข
1. จะตองมีที่ดินไมนอยกวา 50 ไร
2. จะตองตั้งแหลงประกอบการในพืน้ ที่ทคี่ ณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบ
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1.21 กิจการการบริหารจัดการฟารม
(Farm Management)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
3. พื้นที่สําหรับประกอบกิจการและบริการเกี่ยวกับ
สินคาเกษตรจะตองไมนอยกวารอยละ 60 ของพื้นที่
ทั้งหมด โดยจะตองจัดใหมีพื้นที่สาํ หรับแสดง หรือ
ซื้อขายสินคาเกษตร ศูนยประมูลสินคา หองเย็น
คลังสินคาและจะตองใหบริการตรวจสอบ
คัดคุณภาพ และตรวจสารพิษตกคาง
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ

หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน
ประเภท
2.1 กิจการสํารวจแร

2.2 กิจการทําเหมืองแรหรือแตงแร
(ยกเวนแรดีบกุ )

2.3 กิจการทําเหมืองหินออนหรือหินแกรนิต

2.4 กิจการถลุงแร

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
1. จะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ
51 ของทุนจดทะเบียน
2. จะตองมีอาชญาบัตรหรืออาชญาบัตรพิเศษสํารวจแร
กอนยืน่ คําขอรับการสงเสริม
สิทธิประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
เฉพาะการทําเหมืองแร
1. จะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. จะตองมีประทานบัตรหรือใบอนุญาตรับชวงการทํา
เหมืองกอนยื่นคําขอรับการสงเสริม
สิทธิประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
1. จะตองมีผมู ีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. จะตองมีประทานบัตรหรือใบอนุญาตรับชวงการทํา
เหมืองกอนยื่นคําขอรับการสงเสริม
สิทธิประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
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2.5 กิจการผลิตเซรามิกส
2.5.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส
(ยกเวน Earthen Ware)
2.5.2 กิจการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
เซรามิกส
2.5.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ Advanced
Ceramics
2.6 กิจการผลิตแกวหรือผลิตภัณฑแกว

2.7 กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือ
ฉนวนกันความรอน (ยกเวนอิฐมวลเบา
อิฐน้ําหนักเบา
2.8 กิจการผลิตแผนยิปซั่มหรือผลิตภัณฑ
จากยิปซัม่

2.9 กิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง
สําหรับงานสาธารณูปโภค

2.10 กิจการผลิตผงโลหะ

2.11 กิจการผลิตเฟอรโรอัลลอย

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
2. เฉพาะกิจการผลิตผลิตภัณฑ Advanced Ceramics ให
ไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับ สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน

2.12 กิจการผลิตเหล็กขั้นตนและเหล็กขัน้
กลาง
2.12.1 การผลิตเหล็กขั้นตน ไดแก
น้ําเหล็กบริสทุ ธิ์ (Hot Metal),
เหล็กถลุง (Pig Iron),
เหล็กพรุน (Sponge Iron, Direct
Reduction Iron – DRI) และ
Hot Briquetted Iron (HBI)
2.12.2 การผลิตเหล็กขั้นกลาง ไดแก
Slab, Billet และ Bloom

เงื่อนไข
สําหรับการผลิตเหล็กขั้นตนรวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ
เหล็กขั้นกลางที่มีขั้นตอนการผลิตตอเนื่องจากการผลิตเหล็ก
ขั้นตนในโครงการเดียวกัน จะตองมีอัตราสวนหนี้สินตอ
ทุนจดทะเบียนไมเกิน 2 : 1
สิทธิและประโยชน
1. สําหรับการผลิตเหล็กขั้นตนรวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ
เหล็กขั้นกลางที่มีขั้นตอนการผลิตตอเนื่องจากการผลิตเหล็ก
ขั้นตนในโครงการเดียวกัน ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
1.1 สิทธิและประโยชนตามกิจการที่มี
ความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศ
เปนพิเศษ
1.2 หากตั้งโรงงานในเขตสงเสริมการลงทุน
(เขต 3) ใหไดรับสิทธิและประโยชนตาม
มาตรา 35 (1), 35 (2) และ 35 (3)
2. สําหรับการผลิตเหล็กขั้นกลาง ใหไดรับสิทธิและ
ประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543

2.13 การผลิตเหล็กขั้นปลาย
2.13.1 กิจการผลิตเหล็กทรงยาว
ไดแก เหล็กรูปพรรณ เหล็ก
เพลา เหล็กลวด ลวดเหล็ก
2.13.2 กิจการผลิตเหล็กทรงแบน
ไดแก เหล็กแผนไรสนิมรีด
รอน หรือรีดเย็น เหล็กแผน
หนา เหล็กแผนรีดรอนหรือ
รีดเย็น เหล็กแผนเคลือบ
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2.14 กิจการผลิตทอเหล็ก
หรือทอเหล็กไรสนิม

2.15

กิจการผลิตชิ้นสวนเหล็กหลอ

2.16 กิจการผลิตชิ้นสวนเหล็กทุบ

2.17 กิจการรีด ดึง หลอ หรือทุบ
โลหะที่มิใชเหล็ก

2.18 กิจการตัดและแปรรูปโลหะ

2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิต
ผลิตภัณฑจากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง
(Manufactured Nano Material)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิประโยชน
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2543
2. การผลิตทอเหล็กหรือทอเหล็กไรสนิมชนิดไรตะเข็บ
(Seamless) ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ให
ความสําคัญเปนพิเศษ
สิทธิประโยชน
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
2. การผลิตชิ้นสวนเหล็กหลอที่ใชเตาหลอมแบบ
Induction Furnace ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการ
ที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2)
และที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร
เงื่อนไข
จะตองไดรับความเห็นชอบจาก ศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
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หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
ประเภท
3.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอหรือชิ้นสวน
3.1.1 กิจการผลิตเสนใยธรรมชาติหรือ
เสนใยประดิษฐ
3.1.2 กิจการผลิตดาย
3.1.3 กิจการผลิตผา
3.1.4 กิจการฟอกยอมและแตงสําเร็จ
3.1.5 กิจการพิมพและแตงสําเร็จ
3.1.6 กิจการผลิตเครื่องนุงหม
3.1.7 กิจการผลิตชิ้นสวนประกอบ
เครื่องนุงหม
3.1.8 กิจการผลิตเคหะสิ่งทอ
3.1.9 กิจการผลิตพรม
3.1.10 กิจการผลิตแห อวน

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
1. กิจการฟอกยอมและแตงสําเร็จ มีเงื่อนไขดังนี้
1.1 จะตองตั้งในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนดหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมที่มีระบบการกําจัด
ของเสียและการควบคุมรักษาสิง่ แวดลอมตรงตาม
มาตรฐานของกฎหมาย
1.2 เฉพาะผูประกอบการรายเดิมที่จะขยายงานในสถาน
ที่ตั้งเดิม ตองไดรับใบรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 14000 ภายใน 2 ป นับแตวันเปด
ดําเนินการ
สิทธิและประโยชน
1. สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
2. หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร (ยกเวน
กิจการฟอกยอมและแตงสําเร็จ) จะไดรับสิทธิและประโยชน
ดังนี้
2.1 ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
2.3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรบั ตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่
1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
3. เฉพาะการผลิต Functional Fiber และ Functional Yarn
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการทีใ่ หความสําคัญ
เปนพิเศษ
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3.2 กิจการผลิตแผนซึมซับ

3.3 กิจการผลิตรองเทาหรือชิ้นสวน

3.4 กิจการผลิตกระเปาหรือชิ้นสวน

3.5 กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นสวน

3.6 กิจการผลิตจากหนังสัตวหรือหนังเทียม

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
4. สําหรับกิจการฟอกยอมและแตงสําเร็จ หากตั้งในนิคม
อุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด
และนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร จะไดรับสิทธิและ
ประโยชนดังนี้
4.1 ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร
4.2 ยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคล 8 ป
4.3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรบั ตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่
1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
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ประเภท
เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
3.7 กิจการผลิตที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณี สิทธิและประโยชน
และเครื่องประดับ
1. สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
2. หากตั้งโรงงานอยูในนิคมอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ หรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่
ไดรับการสงเสริม จะไดรับสิทธิและประโยชนดังนี้
2.1 ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
2.3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
3.8 กิจการผลิตเลนส หรือแวนตา หรือ
สิทธิและประโยชน
สวนประกอบ (ยกเวนเลนสสายตา)
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
3.9 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
3.10 กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
3.11 กิจการผลิตเครื่องเขียนหรือชิ้นสวน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
3.12 กิจการผลิตของเลน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
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ประเภท
3.13 กิจการผลิตเครื่องดนตรี

3.14 กิจการผลิตสิ่งประดิษฐ (ยกเวน
ผลิตภัณฑจากไมหวงหาม)

3.15 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นสวน
(ยกเวนผลิตภัณฑจากไมหวงหาม)

3.16 กิจการผลิตกระดาษทราย

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543

1
หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง
ประเภท
4.1 กิจการผลิตเครื่องมือชาง
และเครื่องมือวัด

4.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ และ
ชิ้นสวน
4.2.1 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ
และชิ้นสวน ที่มีการออกแบบ
ทางวิศวกรรม
4.2.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ
สําหรับใชในการเกษตร (Farm
Machinery ) และอุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร (Food Processing
Machinery)
4.2.3 กิจการผลิตเครื่องจักรหรือ
อุปกรณประหยัดพลังงาน
หรือใชพลังงานทดแทน
4.2.4 กิจการผลิตหรือซอมแซม
แมพิมพ
4.2.5 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ
และชิ้นสวนอืน่ ๆ
4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะ
รวมทั้งชิ้นสวนโลหะ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการ สงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณประหยัดพลังงานหรือใช
พลังงานทดแทน จะตองเปนการผลิตตามรายการที่ไดรบั ความ
เห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน
สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษสําหรับกิจการดังตอไปนี้
1.1 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวนที่มกี าร
ออกแบบทางวิศวกรรม
1.2 กิจการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ สําหรับใชในการเกษตร
(Farm Machinery ) และอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
(Food Processing Machinery)
1.3 กิจการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณประหยัดพลังงาน
หรือใชพลังงานทดแทน
2. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษสําหรับกิจการดังตอไปนี้
2.1 กิจการผลิตหรือซอมแซมแมพิมพ
2.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวนอื่นๆ
สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
2. เฉพาะการผลิตชิ้นสวนผงโลหะอัดขึ้นรูป(Sintered Products)
และการผลิตผลิตภัณฑเหล็กหรือชิ้นสวนเหล็กที่มีขั้นตอนการผลิต
ตอเนื่องจากการผลิตชิ้นสวนเหล็กหลอ (ที่ใชเตาหลอมแบบ
Induction Furnace) หรือ ชิ้นสวนเหล็กทุบในโครงการเดียวกันให
ไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ
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ประเภท
เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
4.4 กิจการชุบหรือเคลือบผิว หรือ Anodize เงื่อนไข
จะตองมีกระบวนการผลิตทีท่ ันสมัยตามทีค่ ณะกรรมการให
ความเห็นชอบ
สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
2. หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยกําหนด ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามกิจการที่ให
ความสําคัญเปนพิเศษ
4.5 กิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment) เงื่อนไข
หากมีการใชสารไซยาไนด ตองตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการทีใ่ หความสําคัญเปนพิเศษ
เงื่อนไข
4.6 กิจการตอเรือหรือซอมเรือ
4.6.1 กิจการตอเรือหรือซอมเรือ
สําหรับโครงการที่ตั้งอยูในเขต 1 ทุกขนาดการลงทุนจะตอง
ขนาดตั้งแต 500 ตันกรอส
ไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 14000 ภายใน
4.6.2 กิจการตอเรือหรือซอมเรือ
2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ
ขนาดต่ํากวา 500 ตันกรอส
สิทธิและประโยชน
(ยกเวนเรือไมหรือเหล็ก)
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
4.7 กิจการผลิตยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวย สิทธิและประโยชน
ระบบไฟฟา (เฉพาะที่ไมสามารถ
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2522)
2543
4.8 กิจการผลิตรถไฟหรือรถไฟฟา
สิทธิและประโยชน
หรืออุปกรณ หรือชิ้นสวน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ
(เฉพาะระบบราง)
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
เงื่อนไข
4.9 กิจการผลิต ซอม หรือดัดแปลง
อากาศยาน (Aircraft Conversion)
สําหรับการดัดแปลงอากาศยาน (Aircraft Conversion) จะตอง
รวมทั้งชิ้นสวนอุปกรณอากาศยาน หรือ เปนการดัดแปลงในระดับทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงใบสําคัญตนแบบ
(Type Certification)
เครื่องใชบนอากาศยาน
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน

สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ
4.10.1 การผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ
1. ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
4.10.2 การผลิตเครื่องยนตสําหรับ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
รถจักรยานยนต 4 จังหวะ
2543
4.10.3 การผลิตเครื่องยนตสําหรับ
2.ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
รถยนต
เปนพิเศษสําหรับการผลิตผลิตภัณฑดังตอไปนี้
4.10.4 การผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ
2.1 การผลิตระบบเบรก ABS
สําหรับรถยนตประหยัด
2.2 การผลิต Substrate สําหรับ Catalytic Converter
พลังงานมาตรฐานสากล
2.3 การผลิต Electronic Fuel Injection System
2.4 การผลิต Transmission สําหรับรถยนต
2.5 การผลิตแบตเตอรี่สําหรับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวย
ระบบไฟฟา
2.6 การผลิต Traction Motor สําหรับรถยนต เชน
รถ Hybrid หรือรถ Fuel Cell
2.7 การผลิต Electronic Stability Control (ESC)
2.8 การผลิต Regenerative Braking System
2.9 การผลิตระบบปรับอากาศ ที่ใชไฟฟาสําหรับรถยนต
2.10 การผลิตยางยานพาหนะ
2.11 การผลิตยางหลอดอกเครื่องบิน
3. การผลิตชิ้นสวนยานพาหนะสําหรับรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
3.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขตตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
3.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลทุกเขตเปนระยะเวลาไมเกิน 8 ป
3.3 ลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบและชิ้นสวนสําเร็จรูป
ไมเกินรอยละ 90 ตามความเหมาะสมของแตละ
ประเภท และตามระยะเวลาที่คณะกรรมการให
ความเห็นชอบ
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4.11 กิจการผลิตรถจักรยานยนต
4.11.1 การผลิตรถจักรยานยนต
4 จังหวะ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
3.4 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑ
ประกาศ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
การผลิตรถจักรยานยนต 4 จังหวะ
เงื่อนไข
1. เปนรถจักรยานยนตประเภทเครื่องยนต 4 จังหวะ
2. จะตองมีกําลังการผลิตไมนอยกวา 50,000 คันตอป
3. จะตองมีผมู ีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 60
ของทุนจดทะเบียน
4. จะตองมีขนั้ ตอนการผลิตตั้งแตการเชือ่ มประกอบโครงรถ
และพนสี
5. จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นสวนและการใชชนิ้ สวน
และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
6. จะตองมีแผนการพัฒนาผูผ ลิตชิ้นสวนไทย
7. จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม
ในภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 และเขต 2 ไมไดรับสิทธิยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล
2.2 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 3 ป โดยจะ
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป ในกรณีดังนี้
(1) มีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
(2) เสนอแผนการผลิตและการใชชนิ้ สวนหลัก
ไดแก เครื่องยนต ระบบสงกําลัง ระบบจาย
เชื้อเพลิง ระบบกันสะเทือน และระบบหามลอ
และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
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4.11.2 การผลิตรถจักรยานยนต
ขนาดใหญ

4.12 กิจการผลิตรถยนต
4.12.1 การผลิตรถยนต

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
การผลิตรถจักรยานยนตขนาดใหญ
เงื่อนไข
1. เปนรถจักรยานยนตประเภทเครื่องยนต 4 จังหวะ ที่มีความ
จุกระบอกสูบของเครื่องยนตตั้งแต 500 ซีซีขึ้นไป
2. จะตองมีขนั้ ตอนการผลิตตั้งแตการเชือ่ มประกอบโครงรถ
และพนสี
3. จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นสวนและการใชชนิ้ สวน
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
4. จะไมไดรบั สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลเพิ่มเติม
ในภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ไมใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคล เวนแตหากมี
ขั้นตอนการผลิตเริ่มจากการผลิตเครื่องยนต โดยเริ่มจากการ
Machining ชิ้นสวนหลักของเครื่องยนต ไดแก Cylinder Headและ
Crank Case ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
หลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
3. สิทธิและประโยชนอนื่ ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
การผลิตรถยนต
สิทธิและประโยชน
1. ไมใหไดรบั สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
2. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
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4.12.2 การผลิตรถยนตเปน
โครงการรวม (Package)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
การผลิตรถยนตเปนโครงการรวม (Package)
เงื่อนไข
1. จะตองเสนอเปนโครงการรวม (Package) ประกอบดวย
กิจการผลิตรถยนต ประเภท 4.12.1 กิจการผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ ประเภท 4.10.1 และ/หรือกิจการผลิตเครื่องยนต
สําหรับรถยนต ประเภท 4.10.3 เพื่อปอนกิจการประกอบรถยนต
และมีขนาดการลงทุนรวมของโครงการไมต่ํากวา 10,000 ลาน
บาท โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน
2. กิจการประกอบรถยนตจะตองมีแผนการผลิตและแผนการ
ตลาดที่ชัดเจน
3. กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะและ/หรือกิจการผลิต
เครื่องยนตสําหรับรถยนต จะตองเปนการผลิตเพื่อปอนกิจการ
ประกอบรถยนตในโครงการรวมของกลุมตนเองโดยเฉพาะ
สิทธิและประโยชน
1. การผลิตรถยนต
1.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
1.2 ไมใหไดรับสิทธิยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคล
1.3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
2. การผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ และ/หรือ การผลิตเครื่องยนต
สําหรับรถยนต
2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 สิทธิภาษีเงินไดนิติบุคคลและสิทธิประโยชนอนื่
ใหไดรับตามกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท
4.10.1 และ/หรือกิจการผลิตเครื่องยนตสําหรับรถยนต
ประเภท 4.10.3
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4.12.3 การผลิตรถยนตนั่งสวน
บุคคล

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
การผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล
เงื่อนไข
1. จะตองมีปริมาณการผลิตจริง (Actual Production) ไมนอย
กวา 100,000 คันตอปในปใดปหนึ่ง ภายในระยะเวลา 5 ปแรกของ
การผลิต
2. จะตองเปนการผลิตที่สรางขึ้นจากพืน้ ฐานโครงรถหลัก
เดียวกันตามทีค่ ณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหความเห็นชอบ
3. จะตองมีขนาดการลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุน
หมุนเวียนไมนอยกวา 15,000 ลานบาท ภายในระยะเวลา 5 ป
ของการยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
4. จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นสวนและการใชชนิ้ สวน
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
5. จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม
ในภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6. กรณีไมสามารถผลิตไดตามเงื่อนไขขอ 1. จะถูกเพิกถอน
สิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คลตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป ทุกเขต
3. ไมไดรับสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 35 (1)
4. สิทธิและประโยชนอนื่ ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
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4.12.4 การผลิตรถยนตแบบใหม

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
การผลิตรถยนตแบบใหม
เงื่อนไข
1. จะตองมีปริมาณการผลิตจริง (Actual Production)ไมนอย
กวา 100,000 คันตอปในปใดปหนึ่ง ภายในระยะเวลา 5 ปแรกของ
การผลิต
2. จะตองมีการลงทุนสรางสายการประกอบรถยนต(Assembly
Line) ใหม
3. จะตองมีขนาดการลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุน
หมุนเวียนไมนอยกวา 10,000 ลานบาท
4. จะตองเปนการผลิตรถยนตแบบใหม ที่ยงั ไมเคยมีการผลิต
ในประเทศไทย และมีการผลิตรถยนตที่มีการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม เชน มีการติดตั้งระบบ Hybrid Drive, ระบบ
Brake Energy Regeneration หรือระบบ Electronic Stability
Control เปนตน ในโครงการดวย ตามที่คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนเห็นชอบ
5. จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นสวนหรือการใชชิ้นสวน
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
6. ไมอนุญาตใหขยายเวลาดําเนินการตามที่กําหนดในบัตร
สงเสริม
7. จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมใน
ภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
8. จะตองยืน่ ขอรับการสงเสริมการลงทุนภายในวันที่
31 ธันวาคม 2553
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป หากมีขนาดการลงทุนโดย
ไมรวมคาที่ดนิ และเงินทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 10,000 ลานบาท
ทุกเขต
3. ยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล 6 ป หากมีขนาด การลงทุนโดย
ไมรวมคาที่ดนิ และเงินทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 15,000 ลานบาท
ทุกเขต
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
4. หากยืน่ คําขอรับการสงเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552
จะไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมอีก
1 ป
5. ไมไดรับสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 35 (1)
6. สิทธิและประโยชนอนื่ ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
4.13 กิจการผลิตเครื่องยนตอเนกประสงค สิทธิและประโยชน
หรืออุปกรณ
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
4.14 กิจการผลิตยานพาหนะ และ
เครื่องจักรอุปกรณที่ใชกาซธรรมชาติ
สําหรับการผลิตถัง CNG หรือ LNG การผลิตเครื่องยนต
4.14.1 การผลิตรถโดยสารและ
ชิ้นสวนและอุปกรณ สําหรับ NGV และการผลิตเครื่องจักร
รถบรรทุกขนาดใหญทใี่ ช หรืออุปกรณสาํ หรับสถานีบริการกาซธรรมชาติ จะตองไดรับการ
กาซธรรมชาติ
รับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่เกีย่ วของ
4.14.2 การผลิตถัง Compressed
สิทธิและประโยชน
Natural Gas (CNG) หรือ
1. สําหรับการผลิตรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญที่ใช
Liquefied Natural Gas
กาซธรรมชาติ ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
(LNG)
1.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
4.14.3 การผลิตเครื่องยนต ชิ้นสวน
1.2 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑ
และอุปกรณ สําหรับ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
Natural Gas Vehicle (NGV)
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
4.14.4 การผลิตเครื่องจักรหรือ
2. ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
อุปกรณ สําหรับสถานี
เปนพิเศษสําหรับการผลิตผลิตภัณฑดังตอไปนี้
บริการกาซธรรมชาติ
2.1 การผลิตถัง CNG หรือ LNG
2.2 การผลิตเครื่องยนต ชิ้นสวนและอุปกรณ สําหรับ NGV
2.3 การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณสําหรับสถานีบริการ
กาซธรรมชาติ
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4.15 กิจการผลิตเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน

สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
4.16 กิจการซอมชิ้นสวนยานพาหนะ
เงื่อนไข
อุปกรณไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกส
จะตองตัง้ ในเขตประกอบการเสรี เขตคลังสินคาทัณฑบน
สําหรับประกอบการคาเสรี เขตคลังสินคาทัณฑบน หรือเขตปลอด
อากร (Free Zone)
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
4.17 กิจการซอมเครื่องจักรหรืออุปกรณเพื่อ เงื่อนไข
การอุตสาหกรรม
จะตองมีความสามารถซอมชิ้นสวนสําคัญของเครื่องจักรได
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
4.18 กิจการผลิตหรือซอมบํารุงรักษา
สิทธิและประโยชน
ตูสินคาแบบคอนเทนเนอร
1. ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
2. ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ สําหรับโครงการที่ตั้งในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส
(Logistics Park)
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4.19 กิจการผลิตโครงสรางโลหะสําหรับ
งานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม
(Fabrication Industry) หรือการซอม
Platform

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน

สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 5 ป
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 5 ป หากตั้ง
ในนิคมอุตสาหกรรม หรือ เขตอุตสาหกรรมที่ไดรับ
สงเสริมการลงทุน ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 8 ป
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
4.20 กิจการผลิตบานสําเร็จรูป (Completely สิทธิและประโยชน
Built Units - CBU) หรือสวนประกอบ
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
ของบานสําเร็จรูป (Completely
2. สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2)
Knocked Down - CKD)
3. สิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
ประเภท
5.1 กิจการผลิตเครื่องใชไฟฟาสําหรับ
งานอุตสาหกรรม
5.2 กิจการผลิตเครื่องใชไฟฟา

5.3 กิจการผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ใชกบั
เครื่องใชไฟฟา
5.3.1 กิจการผลิตหลอดไฟฟา
5.3.2 กิจการผลิตแบตเตอรี่ ไมรวมแบตเตอรี่
สําหรับยานพาหนะ
5.3.3 กิจการผลิตสายไฟฟาหรือลวดอาบน้ํายา
5.3.4 กิจการผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณสําหรับ
เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ
5.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
5.4.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การอุปโภค
5.4.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
สําหรับสํานักงาน
5.4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
สําหรับงานอุตสาหกรรม
5.4.4 กิจการผลิตอุปกรณโทรคมนาคม
5.4.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การเกษตร
5.4.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
อื่นๆ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับ สิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา

สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
2. สําหรับการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสําหรับงาน
อุตสาหกรรม การผลิตอุปกรณโทรคมนาคม และการผลิต
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสเพือ่ การเกษตรใหไดรับสิทธิและ
ประโยชน ดังนี้
2.1ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามกิจการที่ให
ความสําคัญเปนพิเศษ
2.2 การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรใหไดรับ
ตามสิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
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5.5 กิจการผลิตชิ้นสวนและ/หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส หรือชิ้นสวนและ/หรืออุปกรณ
ที่ใชกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
5.5.1 กิจการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
5.5.2 กิจการผลิตอุปกรณหนวยความจํา
(1) กิจการผลิต Hard Disk Drive และ
ชิ้นสวนสําหรับ Hard Disk Drive
(2) กิจการผลิตอุปกรณหนวยความจํา
อื่นๆ
5.5.3 กิจการผลิตสายนําสัญญาณหรือชุดสาย
นําสัญญาณ
5.5.4 กิจการผลิตชิ้นสวนสําหรับอุปกรณ
โทรคมนาคม
5.5.5 กิจการผลิตชิ้นสวนสําหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสทางการแพทย
5.5.6 กิจการผลิตชิ้นสวนสําหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเกษตร
5.5.7 กิจการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
สําหรับยานพาหนะ
5.5.8 กิจการผลิต Flexible Printed Circuit หรือ
Multi Layer Printed Circuit Board
5.5.9 กิจการผลิตชิ้นสวนและ/หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ หรือชิ้นสวนและ/
หรืออุปกรณที่ใชกบั ผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
1. ใหถือวาการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิมเปนสวน
หนึ่งของโครงการที่จะไดรับการสงเสริมการลงทุนดวย
สําหรับกิจการดังตอไปนี้
1.1 กิจการผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit)
1.2 กิจการผลิต Hard Disk Drive และ ชิ้นสวน
สําหรับ Hard Disk Drive
1.3 กิจการผลิต Media/Platter สําหรับ Hard Disk
Drive
2. จะตองมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบสําหรับกิจการดังตอไปนี้
2.1 กิจการผลิต Flexible Printed Circuit หรือ Multi
Layer Printed Circuit Board
2.2 กิจการผลิตเซลลแสงอาทิตย
2.3 กิจการผลิต Media/Platter สําหรับ Hard Disk
Drive
2.4 กิจการผลิต Flat Panel Display
สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
2. สําหรับกิจการดังตอไปนี้
2.1 กิจการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
2.2 กิจการผลิต Hard Disk Drive และ ชิ้นสวน
สําหรับ Hard Disk Drive
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5.5.10 กิจการผลิตเซลลแสงอาทิตยและวัตถุดิบ
สําหรับการผลิตเซลลแสงอาทิตย
(1) กิจการผลิตเซลลแสงอาทิตย
(2) กิจการผลิตวัตถุดิบสําหรับการผลิต
เซลลแสงอาทิตย ไดแก ซิลิกอน
บริสุทธิ์ (99.9999%) แผน
เวเฟอร และ กระจกเคลือบ
ขั้วโปรงแสงนําไฟฟา
5.5.11 กิจการผลิต Media/Platter สําหรับ
Hard Disk Drive
5.5.12 กิจการผลิต Flat Panel Display

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
2.3 กิจการผลิตชิ้นสวนสําหรับอุปกรณ
โทรคมนาคม
2.4 กิจการผลิตชิ้นสวนสําหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสทางการแพทย
2.5 กิจการผลิตชิ้นสวนสําหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสเพือ่ การเกษตร
2.6 กิจการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ยานพาหนะ
2.7 กิจการผลิต Flexible Printed Circuit หรือ
Multi Layer Printed Circuit Board
ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
(1) สิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ
(2) การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรให
ไดรับตามสิทธิและประโยชนสําหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
3. สําหรับกิจการดังตอไปนี้
3.1 กิจการผลิตการผลิตเซลลแสงอาทิตยและ
วัตถุดบิ สําหรับการผลิตเซลลแสงอาทิตย
3.2 กิจการผลิต Media/Platter สําหรับ Hard Disk
Drive
3.3 กิจการผลิต Flat Panel Display
ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
(1) สิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญ
เปนพิเศษและเปนประโยชนตอ ประเทศเปน
พิเศษ
(2) การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรให
ไดรับตามสิทธิและประโยชนสําหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา
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5.6 กิจการผลิตสารหรือแผนสําหรับ
ไมโครอิเล็กทรอนิกส
5.6.1 Wafer
5.6.2 Thin Film Technology

5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส
5.7.1 Micro Electronics Design
5.7.2 Embedded System Design
5.7.3 Prototype Design

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
1. ตองมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบ
2. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ใหถือวาเปน
สวนหนึ่งของโครงการที่จะไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนดวย
สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
2. การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรใหไดรับตาม
สิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา
เงื่อนไข
รายไดจากการจําหนาย หรือการใหบริการอันเปน
ผลงานที่เกี่ยวกับกิจการที่ไดรับการสงเสริมโดยตรงหรือ
นําไปผลิตตอในเชิงพาณิชย ไมวาจะผลิตเองหรือวาจาง
ผูอื่นผลิต ถือเปนรายไดทไี่ ดรับการสงเสริมการลงทุน
สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
2. การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรใหไดรับตาม
สิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา
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5.8 กิจการซอฟตแวร
5.8.1 Enterprise Software
5.8.2 Digital Content
(1) Animation, Cartoon & Characters
(2) Computer Generated Imagery (CGI)
(3) Web-Based Application และ Cloud
Computing
(4) Interactive Application
(5) Game: Windows-based, Mobile
Platform, Console, PDA, Online
Game, Massive Multi-Player Online
Game (MMOG) เปนตน
(6) Wireless Location Based Service
Content
(7) Visual Effects
(8) Multimedia Video Conferencing
Applications
(9) E-Learning Content via Broadband
and Multimedia
5.8.3 Embedded Software
5.9 กิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
1. จะตองมีกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
กําหนดหรือใหความเห็นชอบ
2. โครงการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวม คา
ที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรอง
มาตรฐานจากสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ หรือใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือ
เทียบเทาภายใน 2 ปนับแตวนั เปดดําเนินการ หากไมสามารถ
ดําเนินการได จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวน
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล 1 ป
3. รายไดจากการจําหนายหรือการใหบริการอันเปน
ผลงานที่เกี่ยวของกับซอฟตแวรที่ไดรับการสงเสริมโดยตรง
ถือเปนรายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
สิทธิและประโยชน
1. สิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
2. การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรใหไดรับตาม
สิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะการยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามสิทธิและประโยชนสําหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา

หมวด 6 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก
ประเภท
6.1 กิจการผลิตเคมีภัณฑ

6.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑเคมีเพื่อ
การอุตสาหกรรม
6.3 กิจการผลิตเคมีภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Eco-Friendly Chemicals)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
จะตองมีกระบวนการทางเคมี

เงื่อนไข
1. จะตองมีกระบวนการทางเคมีหรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
จะตองเปนการผลิตวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง
2. จะตองเปนเคมีภณ
ั ฑทมี่ ีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวม
ตลอดวงจรชีวติ นอยลง เชน
2.1 ใชวตั ถุดิบจากแหลงทรัพยากรหมุนเวียน
(Renewable Resource)
2.2 ใชนวัตกรรมเทคโนโลยีเคมีที่ยงั่ ยืน (Sustainable
Green Chemistry) ในการผลิต
2.3 เปนผลิตภัณฑทสี่ ลายตัวไดทางชีวภาพ
(Biodegradable) โดยไมกอใหเกิดสารพิษ
2.4 เปนผลิตภัณฑทมี่ ีพิษตอสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
นอยลง ซึ่งสามารถประเมินการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยรวม โดยวิธีการประเมิน Life Cycle Assessment (LCA)
ตามมาตรฐาน ISO (ISO 14040 series) หรือตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
3. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ เปนตน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
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ประเภท
6.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Eco-Friendly Products)
6.4.1 บรรจุภณ
ั ฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6.4.2 ผลิตภัณฑพลาสติกหรือ
พอลิเมอรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

6.5 กิจการผลิตยาและ/หรือสารออกฤทธิ์สําคัญ
ในยา

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
จะตองเปนบรรจุภณ
ั ฑหรือผลิตภัณฑที่ขึ้นรูปจากพลาสติก
หรือพอลิเมอร ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมตลอด
วงจรชีวิตนอยลง ซึ่งสามารถประเมินการลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม โดยวิธกี ารประเมิน Life Cycle Assessment (LCA)
ตามมาตรฐาน ISO (ISO 14040 series) หรือตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
สิทธิและประโยชน
สิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
เงื่อนไข
1. จะตองดําเนินการใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP
ตามแนวทาง PIC/S ภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ
2. ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิม
2.1 จะอนุญาตใหนําเครื่องจักรเดิมมาใชในโครงการที่
ไดรับการสงเสริมได แตไมใหนับมูลคาเครื่องจักร
เดิมมารวมเปนเงินลงทุนที่จะไดรบั ยกเวนภาษีเงิน
ไดนิตบิ ุคคล
2.2 ไมใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑ
การใหสทิ ธิและประโยชนเพิ่มเติมสําหรับการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล 5 ป
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคล 6 ป
หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการสงเสริม ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคล 8 ป
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
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6.6 กิจการผลิตปุยเคมี

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
6.7 กิจการผลิตยาปราบศัตรูพืชหรือ
สิทธิและประโยชน
ยากําจัดวัชพืช
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
6.8 กิจการผลิตสี
สิทธิและประโยชน
6.8.1 สียอม
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
6.8.2 สารใหสี
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
6.8.3 สีและหมึกพิมพ
2543
6.9 กิจการผลิตสิ่งปรุงแตงสําหรับ
สิทธิและประโยชน
ประทินรางกาย
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
6.10 กิจการโรงกลั่นน้ํามัน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะการยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
6.11 กิจการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับ สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
6.12 กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบ เงื่อนไข
จะตองมีกระบวนการขึ้นรูปหรือเคลือบดวยพลาสติก
ดวยพลาสติก
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
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6.13 กิจการผลิตเยื่อกระดาษ

6.14 กิจการผลิตกระดาษ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
การผลิตกระดาษชนิด HYGIENIC จะตองดําเนินการให
ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ป นับแตวันเปด
ดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได จะไดรับสิทธิและ
ประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
สิทธิและประโยชน
1. การผลิตกระดาษชนิด HYGIENIC จะไดรับสิทธิ
ประโยชน ดังนี้
2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 6 ป
หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
2.3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
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6.15 กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ

6.16 กิจการผลิตสิ่งพิมพ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
การผลิตสิ่งของจากกระดาษชนิด HYGIENIC จะตอง
ดําเนินการใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ป
นับแตวันเปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได จะไดรับ
สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
สิทธิและประโยชน
1. สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
2. การผลิตสิ่งของจากกระดาษชนิด HYGIENIC จะไดรับ
สิทธิประโยชน ดังนี้
2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 6 ป
หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม ยกเวน
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล 7 ป
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
2.3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรบั ตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
จะตองมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยตามที่คณะกรรมการให
ความเห็นชอบโดยครอบคลุมในสวนใดสวนหนึ่งหรือ
หลายสวน ดังนี้
- ขั้นตอนกอนการพิมพ
- ขั้นตอนการพิมพ
- ขั้นตอนหลังการพิมพ
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
1. สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
2. หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพหรือเขตอุตสาหกรรม
การพิมพที่ไดรับการสงเสริม ใหไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้
2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
2.3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรบั ตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ประเภท
7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน
7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟาหรือไอน้ํา
7.1.2 กิจการผลิตน้ําประปาหรือน้ําเพื่อ
อุตสาหกรรม
7.1.3 กิจการทางสัมปทาน
7.1.4 กิจการขนถายสินคาสําหรับ
เรือเดินทะเล
7.1.5 กิจการสถานที่ตรวจปลอยและบรรจุ
สินคาเขาตูคอนเทนเนอร เพื่อการ
สงออก หรือโรงพักสินคา เพื่อตรวจ
ปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออก
ที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอร
นอกเขตทาเทียบเรือ (รพท.)
7.1.6 กิจการสนามบินพาณิชย
7.1.7 กิจการโทรคมนาคมดาวเทียม
7.1.8 กิจการบริการโทรศัพท
7.1.9 กิจการโรงแยกกาซธรรมชาติ

7.2 กิจการสถานีบริการกาซธรรมชาติ

7.3 กิจการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
7.3.1 กิจการบริการที่จอดเรือทองเที่ยว

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกีย่ วของ
สิทธิและประโยชน
1. สิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ
2. สําหรับการผลิตพลังงานไฟฟาหรือไอน้ํา เฉพาะกรณีใช
พลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานจากวัสดุทางการเกษตร
กาซชีวภาพ และพลังงานลม เปนตน ใหไดรับสิทธิและ
ประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพิเศษ
3. สําหรับกิจการโทรคมนาคมดาวเทียม ใหไดรับสิทธิและ
ประโยชน ดังนี้
3.1 ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะ
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป เฉพาะรายได
ที่ไดรับจากตางประเทศ
3.2 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
4. สําหรับกิจการบริการโทรศัพทใหไดรับสิทธิและประโยชน
ที่ไมเกี่ยวของกับภาษีอากรเทานั้น
สิทธิและประโยชน
1.ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะการ
ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. สิทธิและประโยชนอนื่ ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน อุปกรณยกเรือ
ที่จอดเรือบนบก โรงจอดเรือสําหรับซอมบํารุงเรือ
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 7 ป
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543

7.3.2 กิจการเดินเรือทองเที่ยวหรือใหเชา
เรือทองเที่ยว

เงื่อนไข
จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป ทุกเขต
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543

7.3.3 กิจการสวนสนุก

เงื่อนไข
1. จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน
ไมนอยกวา 500 ลานบาท
2. สวนประกอบของโครงการจะตองไดรบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 7 ป
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
7.3.4 กิจการศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรมหรือ เงื่อนไข
ศูนยศิลปหัตถกรรม
จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน
ไมนอยกวา 20 ลานบาท
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 7 ป
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
3 . สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
7.3.5 กิจการอุทยานสัตวน้ํา
เงื่อนไข
1. จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดนิ และทุนหมุนเวียน
ไมนอยกวา 100 ลานบาท
2. จะตองจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิทธิและประโยชน
1 . ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 7 ป
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
7.3.6 กิจการสนามแขงขันยานยนต
เงื่อนไข
1. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ
2. จะตองไดรับมาตรฐานจากสมาคม FIA (Federation
Internationale de L’Automobile หรือ FIM (Federation
Internationale de Motocyclisme)
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7.3.7 กิจการสวนสัตวเปด

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
3. จะตองมีมาตรการปองกันและควบคุมมิใหเกิดอันตราย
หรือความเดือดรอนแกผูอยูใ กลเคียง
4. จะตองจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 7 ป
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
1. จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดนิ และทุนหมุนเวียน
ไมนอยกวา 500 ลานบาท และที่ดินมีขนาดไมนอยกวา 500 ไร
2. สวนประกอบของโครงการจะตองไดรบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
3. จะตองจัดทีด่ ินรอยละ 30 ของที่ดนิ ทั้งหมดเปนพื้นที่สีเขียว
รอยละ 15 และที่จอดรถรอยละ 15
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 7 ป
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
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7.3.8 กิจการกระเชาไฟฟา

7.4 กิจการเพือ่ สนับสนุนการทองเที่ยว
7.4.1 กิจการหอประชุมขนาดใหญ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 7 ป
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
1. จะตองมีพนื้ ที่สวนที่ใชเพื่อการประชุมไมนอยกวา 4,000
ตารางเมตร โดยหองประชุมขนาดใหญที่สุดตองมีพื้นทีไ่ มนอย
กวา 3,000 ตารางเมตร
2. จะตองมีเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม
กับโครงการ
3. แบบแปลนแผนผังจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 7 ป
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
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7.4.2 กิจการศูนยแสดงสินคานานาชาติ

7.4.3 กิจการโรงแรม

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
1. จะตองมีพนื้ ที่แสดงสินคาภายในอาคารไมนอยกวา
25,000 ตารางเมตร
2. จะตองมีหอ งสําหรับเจรจาธุรกิจทุกหองแสดงสินคา
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 7 ป
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
จะตองมีจํานวนหองพักไมนอ ยกวา 100 หอง หรือจะตองมี
ขนาดเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอ ยกวา
500 ลานบาท
สิทธิและประโยชน
1. โครงการที่ตั้งในเขต 1 หรือเขต 2 รวมทั้งอําเภอหาดใหญ
และอําเภอเมืองเชียงใหม ใหไดรับสิทธิและประโยชนทไี่ ม
เกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น
2. โครงการที่ตั้งในเขต 3 (ไมรวมขอ 2.1 และ 2.3) ใหไดรับ
ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและสิทธิประโยชนทไี่ ม
เกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น
3. โครงการที่ตั้งในจังหวัด กาฬสินธุ นครพนม นราธิวาส
นาน บุรีรัมย ปตตานี พะเยา แพร มหาสารคาม ยโสธร
ยะลา รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร
หนองบัวลําภู ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี
และ อํานาจเจริญ ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2543
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7.4.4 กิจการบานพักและศูนยสวัสดิการ
สําหรับผูสูงอายุ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
จะตองมีบริการตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐที่เกีย่ วของ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะที่เกีย่ วกับ
เครื่องจักรตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543

7.4.5 กิจการศูนยฟน ฟูสุขภาพ

เงื่อนไข
จะตองมีบริการตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐที่เกีย่ วของ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะที่เกีย่ วกับ
เครื่องจักรตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543

7.4.6 กิจการบริการเพื่อสนับสนุนการ
พํานักระยะยาว

เงื่อนไข
1. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกีย่ วของ
2. จะตองจัดหาใหมบี ริการตางๆ เชน ที่พกั การดูแลสุขภาพ
และการทองเทีย่ ว เปนตน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานัน้

7.5 กิจการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยหรือ เงื่อนไข
ปานกลาง
1. จะตองจัดที่อยูอาศัยไมนอยกวา 50 หนวย สําหรับทุกเขต
2. โครงการที่ตั้งในเขต 1 กรณีการกอสรางอาคารชุดจะตอง
มีพื้นที่ใชสอยตอหนวยไมนอ ยกวา 28 ตารางเมตร และตอง
จําหนายในราคาหนวยละไมเกินหนึ่งลานบาท (รวมคาทีด่ ิน)
กรณีการกอสรางบานแถวหรือบานเดี่ยวตองมีพื้นทีใ่ ชสอยตอ
หนวยไมนอยกวา 70 ตารางเมตร และตองจําหนายในราคาหนวย
ละไมเกินหนึง่ ลานสองแสนบาท (รวมคาที่ดิน)
3. โครงการที่ตั้งในเขต 2 และเขต 3 จะตองมีพื้นทีใ่ ชสอย
ตอหนวยไมนอ ยกวา 31 ตารางเมตร และตองจําหนายในราคา
หนวยละไมเกินหกแสนบาท (รวมคาที่ดิน)

8
ประเภท

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
4. แผนผังและแบบแปลนอาคารจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
5. จะตองไดรับอนุญาตกอสรางอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
สิทธิและประโยชน
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
1. ตั้งในเขต 1 และเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
2. ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป

7.6 กิจการสรางภาพยนตรไทยหรือ การ
ใหบริการแกธุรกิจสรางภาพยนตรหรือ
บริการ Multimedia

เงื่อนไข
1. จะตองมีเครื่องจักร อุปกรณและขอบขายธุรกิจ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
1.1 ภาพยนตร ใหหมายความรวมถึง ภาพยนตรสารคดี
รายการโทรทัศน และสปอตโฆษณาตางๆ
1.2 กิจการสรางภาพยนตรทจี่ ะไดรับการสงเสริม
การลงทุน ไมรวมถึงสปอตโฆษณา
1.3 การใหบริการแกธุรกิจสรางภาพยนตร หรือบริการ
Multimedia ใหหมายความรวมถึง ภาพยนตรสารคดี
รายการโทรทัศน และสปอตโฆษณาตางๆ ไดแก
กิจการที่มีเครือ่ งจักร อุปกรณ และขอบขายธุรกิจ
ดังนี้
(1) บริการใหเชาอุปกรณถายทําและ/หรือ
ประกอบการถายทําภาพยนตร จะตองมี
เครื่องจักรและอุปกรณหลัก คือ กลองถายทํา
ภาพยนตร อุปกรณไฟถายทําภาพยนตร
เครื่องกําเนิดไฟฟา อุปกรณเสริมการ
เคลื่อนไหวของกลอง รวมทั้งอุปกรณยดึ เกาะ
กลองในรูปแบบตาง ๆ
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
(2) บริการลางและพิมพฟลมภาพยนตร จะตองมี
เครื่องจักรและอุปกรณหลัก คือ เครื่องลาง
ฟลม เครื่องพิมพฟลม เครื่องใหสีฟลม เครื่อง
ตัดตอฟลม และเครื่องทําความสะอาดฟลม
(3) บริการบันทึกเสียงภาพยนตร จะตองมี
เครื่องจักรและอุปกรณหลัก คือ ชุด
บันทึกเสียงระบบดิจิตอล เครื่องตัดตอเสียง
ระบบดิจิตอล เครื่องผสมเสียงระบบดิจิตอล
และหองบันทึกเสียงระดับมาตรฐาน
(4) บริการทําเทคนิคดานภาพ จะตองมีเครื่องจักร
และอุปกรณสรางภาพพิเศษสําหรับการสราง
ภาพยนตรและรายการโทรทัศน ซึ่งไมสามารถ
ทําไดสําเร็จในตัวกลอง โดยจะตองมี
เครื่องจักรและอุปกรณหลัก คือ เครื่องบันทึก
สัญญาณวิดีทศั นดิจิตอลความละเอียด
มาตรฐาน (Standard Definition) และความ
ละเอียดสูง (High Definition) เครื่องแปลง
สัญญาณฟลมเปนระบบวิดีทศั น (Telecine)
เครื่องตัดตอและลําดับภาพ (Editing Suite)
เครื่องประกอบสรางเทคนิคพิเศษและภาพ
ระบบดิจิตอล (Digital Composting &
Special Effect Creation)
(5) บริการประสานงานภาพยนตรจากตางประเทศ
ที่มาถายทําในประเทศไทย โดยมีขอบขายการ
ใหบริการครอบคลุมการติดตอขออนุญาตจาก
ทางราชการ การหาสถานที่ถายทําภาพยนตร
การติดตอหาบุคลากร การติดตอหาอุปกรณ
สรางภาพยนตร
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
(6) บริการใหเชาโรงถายทําภาพยนตรและรายการ
โทรทัศน ที่ไดมาตรฐาน
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป ทุกเขต และหากตั้งใน
เขตอุตสาหกรรมภาพยนตร (Movie Town) ใหไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543

7.7 กิจการโรงพยาบาล

7.8 กิจการพัฒนาพื้นที่สําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม
7.8.1 กิจการเขตอุตสาหกรรม

เงื่อนไข
1. จะตองมีเตียงรับผูปวยไวคางคืนไมนอยกวา 50 เตียง
2. จะตองเปนไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
1. ไมใหการสงเสริมในกรุงเทพมหานคร และ สมุทรปราการ
2. ที่ดินจะตองมีขนาดไมนอยกวา 500 ไร
3. ที่ดินที่เปนที่ตั้งโรงงานจะตองไมนอ ยกวารอยละ 60 และ
ไมเกินรอยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด ยกเวนกรณีมีพื้นที่ทั้งหมด
เกิน 1,000 ไร ใหกําหนดตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
4. เงื่อนไขอื่นเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
4.1 มาตรฐานถนนหลัก
(1) พื้นที่เกินกวา 1,000 ไร ขึ้นไปเปนถนน 4 ชองทาง
เขตทางไมนอยกวา 30 เมตร ผิวจราจรไมนอย
กวา 14 เมตร มีเกาะกลางถนนและทางเทาไมนอ ย
กวา 2 เมตรตอขาง นอกจากนี้ตองมีผิวทางหรือ
ไหลทางกวางเพียงพอที่จะใหรถยนตจอดฉุกเฉิน
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
(2) พื้นทีเ่ กินกวา 500 ไร - 1,000 ไร เปนถนน
2 ชองทาง เขตทางไมนอยกวา 20 เมตร ผิว
จราจรไมนอยกวา 7 เมตร มีทางเทาไมนอยกวา
2 เมตรตอขาง นอกจากนี้ตองมีผิวทางหรือไหล
ทางกวางเพียงพอที่จะใหรถยนต จอดฉุกเฉิน
(3) พื้นทีเ่ กินกวา 100 ไร - 500 ไร เปนถนน 2
ชองทาง เขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ผิวจราจร
ไมนอยกวา 7 เมตร มีทางเทาไมนอยกวา 2 เมตร
ตอขาง นอกจากนี้ตองมีผิวทางหรือไหลทาง
กวางเพียงพอที่จะใหรถยนต จอดฉุกเฉิน
4.2 มาตรฐานของถนนสายรอง ผิวจราจรไมนอ ยกวา
8.50 เมตรไหลถนนไมนอยกวา 2 เมตรตอขาง
4.3 ระบบบําบัดน้าํ เสียจะตองเหมาะสมตามลักษณะ
สมบัติของน้ําเสียและการบําบัดน้ําเสียตองเปนไป
ตามมาตรฐานน้ําทิ้งตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีบอ
เก็บน้ําทิ้งหลังการบําบัดดวย
4.4 ระบบระบายน้ําเสียจะตองแยกออกจากระบบระบาย
น้ําฝนโดยเด็ดขาด
4.5 จะตองจัดใหมที ี่รวบรวม จัดเก็บ และกําจัดขยะที่
เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนให
ความเห็นชอบ
4.6 โรงงานที่เขาใชพื้นที่ จะตองเปนโรงงานที่เขาใช
พื้นที่ใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายและ
อุตสาหกรรมตองหามตามทีก่ ําหนดไวในรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูชํานาญการของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.7 จะตองมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟา
น้ําประปาและน้ําใช โทรศัพท และการไปรษณียแ ก
โรงงานอุตสาหกรรมที่เขาไปอยูในเขตอุตสาหกรรม
ใชไดเพียงพอ
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
4.8 จะตองจัดปรับปรุงที่ดินประมาณรอยละ 25 ของ
ที่ดินทั้งหมดหรือตามจํานวนที่คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนใหความเห็นชอบใหมีความพรอม
ในดานบริการสาธารณูปโภคตางๆ ภายในระยะเวลา
2 ป นับแตวันที่ออกบัตรสงเสริม
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
7.8.2 กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงาน เงื่อนไข
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินคา
1. จะตองสรางอาคารโรงงานและ/หรือคลังสินคาภายใน
นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมที่ไดรบั การสงเสริม หรือ
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกสที่ไดรับการสงเสริม
2. แบบแปลนแผนผังจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
3. การปลูกสรางอาคารโรงงานจะตองเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน และกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสราง
4. หากเปนอาคารโรงงานหลายชั้นจะตองสูงไมเกิน 12 ชั้น
สิทธิและประโยชน
1. ไมใหไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับ
เครื่องจักรทุกเขต
2. หากตั้งในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกสใหไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
7.8.3 กิจการเขตคลังสินคาทัณฑบนสําหรับ เงื่อนไข
ประกอบการคาเสรี (Free Trade Zone) 1. ที่ดินตองมีขนาดไมนอ ยกวา 200 ไร
2. ไมใหการสงเสริมในกรุงเทพมหานคร
และเขตปลอดอากร (Free Zone)
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7.8.4 กิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร

7.8.5 กิจการเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
3. สําหรับจังหวัดสมุทรปราการ จะใหการสงเสริมเฉพาะ
กรณีที่เปนพื้นที่สําหรับอุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ใหความเห็นชอบ
4. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของกอนยื่นคําขอรับการสงเสริม
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
เงื่อนไข
1. จะตองมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแกวความเร็วสูงทั่วทั้ง
เขตอุตสาหกรรม
2. จะตองมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มกี ารวางสายสือ่ สาร
แบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมไปยังศูนยกลางสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศและระหวางประเทศ
3. จะตองมีระบบไฟฟาสํารองจายแบบตอเนื่อง
4. จะตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 10,000 ตารางเมตร
สิทธิและประโยชน
สิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ เปน
ประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
เงื่อนไข
1. จะตองมีที่ดินขนาดไมนอยกวา 100 ไร
2. จะตองมีพื้นที่สําหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่เกีย่ วกับ
อัญมณีและเครื่องประดับไมนอยกวารอยละ 40 ของพื้นที่
ทั้งหมด
3. จะตองมีพื้นที่สําหรับการคาขายอัญมณีและเครื่องประดับ
4. จะตองมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
5. จะตองมีหองประชุมและหองแสดงสินคารวมทั้งศูนยธุรกิจ
6. จะตองมีพื้นที่จอดรถขนาดที่เหมาะสม
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
1. สิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
2. กิจการผลิตที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับที่ตั้งใน
นิคมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับหรือเขตอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับที่ไดรับสงเสริมไดรับสิทธิและประโยชน
ดังนี้
2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป
(3) ตัง้ ในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
2.3 สิทธิและประโยชนอื่น ใหไดรบั ตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
7.8.6 กิจการนิคมอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ เงื่อนไข
สิ่งแวดลอม
1. จะตองไดรับความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรม
(1) นิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร แหงประเทศไทยกอนยื่นคําขอรับการสงเสริม
(2) นิคมอุตสาหกรรมสําหรับกิจการ
2. สําหรับกิจการนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร จะตอง
ฟอกหนัง
มีที่ดินขนาดไมนอยกวา 500 ไร
(3) นิคมอุตสาหกรรมสําหรับกิจการ สิทธิและประโยชน
ชุบหรือเคลือบผิว หรือ Anodize
1. สิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ
2. กิจการผลิตภัณฑสิ่งทอหรือกิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องอืน่ ๆ ที่ตั้ง
ในนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร (ยกเวนกิจการฟอกยอม
และแตงสําเร็จ) ไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
2.3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
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7.8.7 กิจการเขตอุตสาหกรรมการพิมพ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
1. จะตองมีทดี่ ินขนาดไมนอ ยกวา 500 ไร โดยที่ดินที่เปน
ที่ตั้งโรงงานตองไมนอยกวารอยละ 60 และไมเกินรอยละ 75
ของพื้นที่ทั้งหมด
2. จะตองมีพื้นที่สําหรับประกอบอุตสาหกรรมที่เกีย่ วของกับ
สิ่งพิมพไมนอยกวารอยละ 80 ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด
3. จะตองมีบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
โครงการ ดังนี้
3.1 บริการกอนการพิมพ (Pre-Press), บริการหลังการ
พิมพ (After-Press) และบริการซอมเครื่องจักร
3.2 สถาบันฝกอบรมดานการพิมพ
3.3 ศูนยกระจายสินคาดานการพิมพที่ใหบริการตลอด
24 ชั่วโมงภายในโครงการ
3.4 บริการสาธารณูปโภคเปนมาตรฐานเดียวกับกิจการ
เขตอุตสาหกรรมหรือตามที่การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยกําหนดสําหรับกิจการนี้โดยเฉพาะ
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 8 ปทุกเขต
3. สิทธิและประโยชนอนื่ ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
4. กิจการที่เกีย่ วของกับการพิมพที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม
การพิมพหรือเขตอุตสาหกรรมการพิมพทไี่ ดรับสงเสริม ไดรับ
สิทธิและประโยชน ดังนี้
4.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
4.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
4.3 สิทธิและประโยชนอื่น ใหไดรับตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
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7.8.8 กิจการเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร
(Movie Town)

7.8.9 กิจการเขตวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
1. จะตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในเขตอุตสาหกรรม
ภาพยนตร ดังนี้
1.1 โรงถายภาพยนตร และ/หรือรายการโทรทัศนที่ได
มาตรฐานทั้งในและนอกสถานที่ (Indoor Studio
and Outdoor Studio)
1.2 บริการหลังการถายทําสําหรับธุรกิจภาพยนตร ไดแก
บริการลางและพิมพฟลมภาพยนตร บริการทํา
เทคนิคภาพพิเศษและภาพแอนนิเมชั่นดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร บริการหองบันทึกเสียงสําหรับ
ภาพยนตร
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป ทุกเขต
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
1. จะตองมีศูนยบมเพาะผูป ระกอบการ (Incubation Center)
2. จะตองมีระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมในประเทศ
และระหวางประเทศ
3. จะตองมีระบบไฟฟาสํารองจายแบบตอเนื่อง
4. จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นตามที่คณะกรรมการให
ความเห็นชอบ
สิทธิและประโยชน
1. สิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
2. ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิรอยละ 50
เปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
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7.8.10 กิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส
(Logistics Park)

7.8.11 กิจการเขตอุตสาหกรรมบริการ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
1. จะตองมีที่ดินขนาดไมนอยกวา 200 ไร และมีการลงทุน
กอสรางคลังสินคาใหเชาหรือขาย โดยมีพนื้ ที่รวมกันไมนอยกวา
50,000 ตารางเมตร
2. จะตองตัง้ ในพื้นที่รัศมีไมเกิน 50 กิโลเมตรจากบริเวณ
ทาเรือทาอากาศยาน ดานชายแดนศุลกากร สถานีตรวจปลอย
และบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร (Inland Container Depot ICD) หรืออยูในเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free
Zone)
3. จะตองจัดใหมพี ื้นที่บางสวนหรือทั้งหมดเปนเขต
ประกอบการเสรี หรือ เขตปลอดอากร (Free Zone)
4. จะตองจัดใหมีสถานีเปลี่ยนถายขึ้น-ลง ตูคอนเทนเนอรหรือ
สถานีรถบรรทุกและสถานีเก็บและรับฝากตูคอนเทนเนอร
อยางนอยไมตา่ํ กวา 50 ตู
5. จะตองมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มกี ารวางสายสือ่ สาร
แบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกสไปยังศูนยกลาง
สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศและระหวางประเทศ
6. จะตองมีผูถือหุนไทยไมนอยกวารอยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน
7. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป ทุกเขต
3. สิทธิและประโยชนอนื่ ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
1. จะตองมีที่ดินขนาดไมนอยกวา 500 ไร
2. มีพื้นที่สําหรับการประกอบกิจการโรงงานไมเกิน
รอยละ 10 ของพื้นที่โครงการ
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7.8.12 กิจการเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

7.9 กิจการขนสงมวลชนและสินคาขนาดใหญ
7.9.1 กิจการรถไฟฟาขนสงมวลชนและ/
หรือรถไฟขนสง (เฉพาะระบบราง
หรือ ระบบรวมรางและถนน)
7.9.2 กิจการขนสงทางทอ
7.9.3 กิจการขนสงทางอากาศ
7.9.4 กิจการขนสงทางเรือ
7.9.5 กิจการเรือเฟอรรี่
7.9.6 กิจการเรือกลดันลากจูง (Tug Boat)
7.10 กิจการศูนยกระจายสินคาดวยระบบที่
ทันสมัย (Distribution Center - DC)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
3. จะตองจัดใหมรี ะบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามทีก่ ารนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
1. จะตองมีที่ดินขนาดไมนอยกวา 500 ไร
2. จะตองมีที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งโรงงานไมนอยกวารอยละ 60
และไมเกินรอยละ 75 ของพืน้ ที่ทั้งหมด
3. ที่ดินสําหรับประกอบกิจการที่เขาขายประเภทกิจการใน
หมวด 1 จะตองไมนอยกวารอยละ 80 ของพื้นที่ตั้งโรงงาน
4. เงื่อนไขอื่นๆ เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ
เงื่อนไข
1. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกีย่ วของ
2. สําหรับกิจการขนสงทางอากาศ เครื่องบินจะตองมีอายุ
ไมเกิน 14 ป นับแตวันที่ผลิตจนถึงวันทีย่ นื่ ขอรับการสงเสริม
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ

เงื่อนไข
1. จะตองเปนศูนยกระจายสินคาที่ทันสมัย ควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอร ตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
2. รับฝากสินคานําเขาไดเฉพาะที่เสียภาษีอากรหรือของที่ใช
สิทธิและประโยชนอื่น ซึ่งผานพิธีการศุลกากรแลว เชน สินคาที่
ไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาตามมาตรการสงเสริมการ
ลงทุน หรือของอื่นๆ ที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะการยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
7.11 กิจการศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศ เงื่อนไข
ดวยระบบที่ทันสมัย (International
1. จะตองเปนศูนยกระจายสินคาไปตางประเทศที่ใหบริการ
Distribution Center - IDC)
ขนสง / จัดสง เก็บรักษา บรรจุ และบริหารสินคาคงคลังของ
ลูกคา
2. จะตองกระจายสินคาไปตางประเทศไมนอยกวา 5 ประเทศ
3. จะตองมีอปุ กรณจดั เก็บและขนถายทีท่ ันสมัย
4. จะตองมีระบบควบคุมบริหารคลังสินคาดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีระบบติดตามสินคาแบบ
Online (Track & Trace) ตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
5. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. หากตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ใหไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป หากตั้งโรงงานนอกเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกสใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
ทุกเขต
ทั้งนี้ รายไดทจี่ ะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคลตองเปน
รายไดจากคาบริหารจัดการเทานั้น ไมรวมถึงรายไดจากการ
ขนสงภายในประเทศ รายไดพิธีการศุลกากร และรายไดการ
จองระวางเรือหรือเครื่องบิน
3. กรณีตั้งโรงงานนอกเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส หากยืน่
คําขอรับการสงเสริมภายในวันที่ 31ธันวาคม 2552 ใหไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป ทุกเขต
7.12 กิจการศูนยจดั หาจัดซื้อชิ้นสวนและ
เงื่อนไข
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ (International
1. จะตองมีหรือเชาคลังสินคา และมีระบบการจัดการสินคา
Procurement Office - IPO)
คงคลังดวยระบบคอมพิวเตอร
2. จะตองมีกจิ กรรมการจัดหาสินคา การตรวจสอบคุณภาพ
สินคา และการบรรจุสินคา
3. จะตองมีแหลงจัดหาสินคาจากหลายรายและอยางนอย
จะตองมีแหลงจัดหาจากในประเทศดวย
4. จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 10 ลานบาท

20
ประเภท

7.13 กิจการสํานักงานปฏิบตั ิการภูมภิ าค
(Regional Operating Headquarters –
ROH)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2)
เงื่อนไข
1. จะตองกํากับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัทในเครือ
ในตางประเทศไมนอยกวา 3 ประเทศ
2. จะตองมีทนุ จดทะเบียนไมนอยกวา 10 ลานบาท
3. อนุญาตใหชาวตางชาติถอื หุนขางมากหรือทั้งสิ้นได
4. จะตองไดรับใบอนุญาตดําเนินการจากหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ
5. จะตองมีแผนดําเนินการและขอบขายธุรกิจตามที่
คณะกรรมการใหความเห็นชอบ ดังนี้
5.1 การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจและการ
ประสานงานธุรกิจ
5.2 การจัดหาวัตถุดิบและชิน้ สวน
5.3 การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ
5.4 การสนับสนุนดานเทคนิค
5.5 การสงเสริมดานการตลาดและการขาย
5.6 การบริหารดานบุคคลและการฝกอบรมในภูมภิ าค
5.7 การใหคําปรึกษาและแนะนําในการประกอบธุรกิจ
ดานตางๆ เชน ดานการเงิน การตลาด ระบบบัญชี
เปนตน
5.8 การวิเคราะหและวิจัยดานเศรษฐกิจและการลงทุน
5.9 การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
5.10 การใหบริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่สํานักงาน
เห็นสมควรซึ่งจะพิจารณาเปนกรณีไป
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ใชในการวิจัยและ
พัฒนา และฝกอบรม
2. ใหไดรับสิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น

21
ประเภท
7.14 กิจการการคาระหวางประเทศ

7.15 กิจการสนับสนุนการคาและการลงทุน

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
1. จะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ
51 ของทุนจดทะเบียน
2. จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริม
กิจการการคาระหวางประเทศ
สิทธิและประโยชน
1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2)
3. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการการคาระหวางประเทศเห็นสมควร
4. การสนับสนุนทางดานการเงินในรูปแบบตางๆ ที่
สอดคลองกับผลการดําเนินการ (Performance) ตามที่กําหนดไว
เงื่อนไข
1. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ
2. จะตองมีคาใชจายในการดําเนินงานปละไมนอยกวา
10 ลานบาท
3. จะตองมีแผนดําเนินการและขอบขายธุรกิจตามที่
คณะกรรมการใหความเห็นชอบ ดังนี้
3.1 การกํากับดูแลและ/หรือการใหบริการบริษัทในเครือ
ทั้งนี้ ใหรวมถึงการใหบริการจัดหาหรือใหเชาอาคาร
สํานักงานหรืออาคารโรงงานใหบริษัทในเครือดวย
3.2 การใหคําปรึกษาและแนะนําในการประกอบธุรกิจ
ยกเวนธุรกิจดานซื้อขายหลักทรัพยและดาน
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สําหรับธุรกิจดาน
บัญชี ดานกฎหมาย ดานโฆษณา ดานสถาปตยกรรม
และดานวิศวกรรม ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจหรือสวนราชการที่
เกี่ยวของ กอนยื่นคําขอรับการสงเสริม
3.3 การใหบริการขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดหา
สินคา
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7.16 กิจการธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจ
ระหวางประเทศ (International Business
Process Outsourcing - IBPO)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
3.4 การใหบริการทางวิศวกรรม และเทคนิค ที่ไม
รวมถึงการใหบริการทางสถาปตยกรรมและ
วิศวกรรมโยธา
3.5 การทดสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสินคา
มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานการบริการซึ่งมิได
ขอรับการสงเสริมตามประเภท 7.21 แหงบัญชี
ประเภทกิจการทายประกาศ ฯ
3.6 การคาสินคาสงออก
3.7 กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล
เครื่องมือ และอุปกรณ เชน
(1) การนําเขาเพื่อคาสง
(2) การใหบริการฝกอบรม
(3) การติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมแซม
(4) การปรับ (Calibration) ซึ่งมิไดขอรับ
การสงเสริมตามประเภท 7.22 แหงบัญชี
ประเภทกิจการทายประกาศ ฯ
3.8 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
(ซอฟตแวร) ซึ่งมิไดขอรับการสงเสริมตามประเภท
กิจการซอฟตแวร
3.9 การคาสงสินคาที่ผลิตในประเทศ
2. สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนที่ไมเกีย่ วกับภาษีอากรเทานั้น
เงื่อนไข
ตองใหบริการผานเครือขายโทรคมนาคมในดานตางๆ เชน
Administration Services, Finance & Accounting Services,
Human Resource Services, Sales & Marketing Services,
Customer Services, International Call Center, Data Processing
เปนตน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนที่ไมเกีย่ วกับภาษีอากรเทานั้น
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7.17 กิจการบริการดานจัดการพลังงาน
(Energy Service Company - ESCO)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน

เงื่อนไข
จะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน กอนยื่น
คําขอรับการสงเสริม
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพิเศษ
เงื่อนไข
7.18 กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
7.18.1 กิจการสถานฝกฝนวิชาชีพ
1. จะตองมีขอบขายธุรกิจตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
7.18.2 กิจการโรงเรียนนานาชาติ
1.1 กิจการสถานฝกฝนวิชาชีพที่มีการสอนหรือฝกอบรม
7.18.3 กิจการสถานศึกษาดานโรงแรม
ทางเทคนิคในสาขาวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงการ
7.18.4 กิจการสถานศึกษาพัฒนากําลังคน
ออกแบบ (Design Training Center)
ดานพาณิชยนาวี
1.2 กิจการสถานศึกษาดานโรงแรม ที่มีการสอนใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการโรงแรม และมีนักศึกษาวิชา
ดังกลาวไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
1.3 กิจการสถานศึกษาพัฒนากําลังคนดานพาณิชยนาวี ที่
มีการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการพาณิชยนาวี
และมีนักศึกษาวิชาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 50
ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
1.4 จะตองมีวสั ดุอุปกรณ หองปฏิบัติการและอื่นๆ
ที่จําเปน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามกิจการที่มคี วามสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพิเศษ
เงื่อนไข
7.19 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology)
จะตองใชเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัย ตามที่ไดรับความ
7.19.1 กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ เห็นชอบจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ แหงชาติหรือศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของ
หรือการปรับปรุงพันธุพืชและ ประเทศไทย
สัตวที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพ
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7.19.2

7.19.3

7.19.4

7.19.5

7.19.6

ประเภท
กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตสาร
เวชภัณฑทใี่ ชเทคโนโลยีชีวภาพ
กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตชุดตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย
การเกษตร อาหารและ
สิ่งแวดลอม
กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ใชเซลล
จุลินทรีย เซลลพืชและเซลล
สัตวในการผลิตสารชีวโมเลกุล
สารออกฤทธิ์ชีวภาพ
กิจการผลิตวัตถุดิบและ/หรือ
วัสดุจําเปนที่ใชในการทดลอง
หรือทดสอบดานชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
กิจการบริการดานการตรวจ
วิเคราะหและ/หรือสังเคราะห
สารชีวภาพ

7.20 กิจการวิจัยและพัฒนา

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพิเศษ
2. หากตั้งอยูใ นเขตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะไดรับ
สิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิ รอยละ 50
เปนระยะเวลา 5 ป นับแต วันสิ้นสุดระยะเวลาการไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล

เงื่อนไข
1. จะตองมีขอบขายธุรกิจตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
1.1 การวิจยั ขัน้ พื้นฐาน (Basic Research) หมายถึง งานดาน
ทฤษฎีหรือดานปฏิบัติการที่ดําเนินการเพื่อแสวงหา
ความรูใหมจากพื้นฐานของปรากฏการณทางธรรมชาติ
และการสังเกตขอเท็จจริง โดยมิไดคํานึงถึงการ
ประยุกตแตเริม่ แรก
1.2 การวิจยั ประยุกต (Applied Research) หมายถึง การ
คนควาเพื่อแสวงหาความรูใหม แตมีจดุ มุงหมายใน
การดําเนินกิจกรรมเพื่อนําไปใชจําเพาะ
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7.21 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร

7.22 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
(Calibration)
7.23 กิจการการออกแบบผลิตภัณฑ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
1.3 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการ (Experimental
Development) หมายถึง การทํางานอยางเปนระบบ
โดยอาศัยความรูที่มีอยูจากการวิจัยและ/หรือจาก
ประสบการณ และกิจการดังกลาวมีเปาหมายมุงไปสู
การผลิตวัสดุ ผลิตภัณฑ หรือสิ่งประดิษฐใหม รวมทั้ง
การติดตั้งกระบวนการ ระบบ และบริการใหม หรือ
ปรับปรุงสิ่งที่ผลิตแลวใหดขี ึ้นอยางมีแกนสาร
1.4 จะตองเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับขอบขายการวิจัยและ
การพัฒนา จํานวนนักวิจยั ตามโครงการ ตลอดจน
ประวัติการศึกษาและประสบการณของนักวิจยั
สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพิเศษ
2. รายไดจากการจําหนายหรือการใหบริการอันเปนผลงานที่
เกี่ยวกับกิจการที่ไดรับการสงเสริมโดยตรงหรือนําไปผลิตตอใน
เชิงพาณิชย ไมวาจะผลิตเองหรือวาจางผูอนื่ ผลิต ถือเปนรายไดที่
ไดรับการสงเสริม
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน

ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพิเศษ
7.24 กิจการศูนยการออกแบบ (Design Center) เงื่อนไข
1. ขอบเขตกิจการจะตองมีพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับกิจการหลัก ดังนี้
1.1 Lifestyle Center: พื้นที่แสดงผลงานของนักออกแบบ
ทั้งจากการคัดเลือกและจากการประกวด (Showcase)
พื้นที่แสดงสินคา (Display) และจัดจําหนายสินคา
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7.25 กิจการใหบริการฆาเชือ้ แกผลิตภัณฑ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
1.2 Creative Space: พื้นที่แสดงนิทรรศการ ความรู/ขอมูล
เกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ
1.3 Design Shop: พื้นที่จําหนายหนังสือ ขอมูล อุปกรณ
ผลิตภัณฑ และสินคา เกี่ยวกับการออกแบบ
1.4 Business Center: เปนพื้นที่สําหรับ
(1) ใหคําปรึกษาดานธุรกิจ กฎหมายการประกอบ
กิจการการรวมทุนและการทําสัญญาซื้อขาย
(2) ใหคําปรึกษาแกผูประกอบการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ
(3) บริการศูนยขอมูล หองสมุด เกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ
(4) จัดหลักสูตรพิเศษเกีย่ วกับการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ
(5) จัดสัมมนานานาชาติ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ
ตอเนื่อง
(6) ใหเชาแกเอกชนที่ประสงคจะดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
การนําเสนอผลิตภัณฑใหม
1.5 จะตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร
1.6 จะตองมีแบบแปลนและแผนผังตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
1.7 จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
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7.26 กิจการบริการบําบัดน้ําเสีย กําจัดหรือ
ขนถายกากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีที่
เปนพิษ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน

เงื่อนไข
จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกีย่ วของ
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามกิจการทีใ่ หความสําคัญเปนพิเศษ
7.27 กิจการนําวัสดุที่ไมตอ งการใชแลวกลับมา เงื่อนไข
ใชใหม
1. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่
7.27.1 กิจการคัดแยกวัสดุที่ไมใชแลว เกี่ยวของ
7.27.2 กิจการเรียกคืนวัสดุที่ไมใชแลว
2. จะตองตัง้ ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่
7.27.3 กิจการนําวัสดุที่ไมตองการ
ไดรับการสงเสริมเทานั้น ยกเวนคณะกรรมการจะพิจารณา
ใชแลวกลับมาใชซ้ํา (Reuse)
ผอนผันเปนกรณีๆไป
7.27.4 กิจการนําวัสดุที่ไมตองการ
3. จะตองดําเนินการจัดการวัสดุที่ไมตองการใชแลวทีเ่ กิดขึ้น
ใชแลวแปรรูปเพื่อใชใหม
ภายในประเทศเทานั้น โดยจะครอบคลุมเฉพาะในสวนการ
(Recycling)
คัดแยก เรียกคืน นํากลับมาใชซ้ํา แปรรูปเพื่อใชใหม และ
7.27.5 กิจการสกัดของมีคาจากวัสดุที่ สกัดของมีคาเพื่อนํามาใชใหมเทานั้น แตไมรวมถึงขั้นตอน
ไมใชแลวเพื่อนํามาใชใหม
การนําไปผลิตเปนสินคา
(Recovery)
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ
7.28 กิจการเคลือบหรือพอกทอสําหรับ
สิทธิและประโยชน
ปโตรเลียม
ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543

