
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
ท่ี  10/2552 

เรื่อง ประเภท  ขนาด  เง่ือนไข และสิทธิประโยชนของแตละประเภทกิจการ 

ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 

----------------------------------------------- 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับประเภทกิจการท่ีใหการสงเสริมใหม

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน

พ.ศ. 2520  คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
 1.  ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 2/2543  ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 

พ.ศ. 2543  เรื่อง  ประเภท  ขนาด และเง่ือนไขของกิจการท่ีจะใหการสงเสริมการลงทุน   
 2.  ใหประเภทกิจการตามที่กําหนดไวในบัญชีประเภทกิจการทายประกาศนี้เปนกิจการ        

ท่ีใหการสงเสริมการลงทุน 
 3.  ใหกําหนดขนาดการลงทุนของแตละโครงการข้ันตํ่าไมนอยกวา 1 ลานบาท           

(ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน)  สําหรับทุกประเภทกิจการท่ีใหการสงเสริมการลงทุน 
 4. ใหกําหนดเง่ือนไขสําหรับโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนตามท่ีกําหนดใน 

แตละประเภทกิจการนั้น 

 5.  สิทธิและประโยชนสําหรับโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนใหเปนไปตาม

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคมพ.ศ.2543 เรื่อง นโยบาย

และหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน เวนแตท่ีมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะในบัญชีทายประกาศนี้ 

 6.  สําหรับกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ  ใหไดรับสิทธิและประโยชนดังตอไปนี้ 
    6.1  ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรไมวาจะต้ังอยูในเขตใด    
    6.2  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ไมวาจะต้ังอยูในเขตใด    
    6.3  สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ 
           สงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  ลงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 
                   7.  สําหรับกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษใหไดรับ

สิทธิและประโยชนดังตอไปนี้ 
    7.1  ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรไมวาจะต้ังอยูในเขตใด    
    7.2  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ไมวาจะต้ังอยูใน 
            เขตใด  โดยไมกําหนดสัดสวนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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    7.3   สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ 
            สงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  ลงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 

  8.  สําหรับกิจการอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ใหไดรับสิทธิและประโยชนตาม

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ท่ี 4/2549  ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง  

นโยบายสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา  
 9.  คณะกรรมการอาจประกาศงดใหการสงเสริมการลงทุนแกกิจการท่ีปรากฏในบัญชี

ทายประกาศนี้  เม่ือเห็นวากิจการนั้นหมดความจําเปนท่ีจะใหการสงเสริมการลงทุนตอไป  หรือ

อาจประกาศเพิ่มเติมประเภทกิจการใดๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหการสงเสริมข้ึนอีก   ก็ได  

แมกิจการนั้นจะไมปรากฏในบัญชีแนบทายประกาศนี้ก็ตาม 
              10. ประกาศนี้มีผลใชบังคับสําหรับคําขอรับการสงเสริมท่ียื่นต้ังแตวันท่ี 14 กันยายน 

พ.ศ. 2552  เปนตนไป 
              11.  โครงการท่ียื่นคําขอรับการสงเสริมหรือไดรับการสงเสริมการลงทุนกอนวันท่ี  14  

กันยายน พ.ศ. 2552 ทุกประเภทกิจการ  หากยังไมไดใชสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรกอน

วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2552  จะขอเปลี่ยนประเภทกิจการตามท่ีกําหนดใหม  และปฏิบัติตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดใหมในประเภทกิจการนั้นๆ ก็ได  โดยใหยื่นขอตอสํานักงานภายในวันท่ี 30 

ธันวาคม พ.ศ. 2552 
                 12. บรรดาประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทุกฉบับท่ีอางถึงประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนท่ี 2/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เรื่อง ประเภท  ขนาด  และเง่ือนไข 

ของกิจการท่ีจะใหการสงเสริมการลงทุน  ใหถือวาเปนการอางถึงประกาศฉบับนี้ 

  
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   
 
 

 
            (นายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ) 
           นายกรัฐมนตรี 
         ประธานกรรมการ 

 



บัญชีประเภทกิจการท่ีไดรับการสงเสริม 
หมวด 1  เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 

 

ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
1.1   กิจการเพาะขยายพันธุพชืและปรับปรุง 
        พันธุพืช 

เง่ือนไข 
    จะตองมีข้ันตอนการวจิัยและพัฒนาพนัธุพืช 
สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษ 

1.2   กิจการเพาะปลูกดวยระบบ Hydroponics สิทธิและประโยชน 
    ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษ 

1.3   กิจการปลูกปา  เง่ือนไข 
    1.1 จะตองมีพื้นที่เพาะปลูกไมนอยกวา 500 ไร 
    1.2 จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานของรัฐ 
          ท่ีเกี่ยวของกอนออกบัตรสงเสริม 
สิทธิและประโยชน 
    ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

1.4   กิจการผลิตปุยชีวภาพ  ปุยอินทรียหรือ 
        สารปรับปรุงดิน 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ

เปนพิเศษ 
1.5   กิจการขยายพันธุสัตว หรือเล้ียงสัตว 

1.5.1 กิจการขยายพันธุ หรือเล้ียงปศุสัตว 
1.5.2 กิจการขยายพันธุ หรือเล้ียงสัตวน้ํา 

(ยกเวนการเล้ียงกุง)   

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ

เปนพิเศษ 

1.6  กิจการผลิตอาหารสัตวหรือ สวนผสมอาหาร
สัตว 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ

เปนพิเศษ 
1.7  กิจการอบพืชและไซโล 
 
          

สิทธิและประโยชน 
    ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญ
และ เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

1.8   กิจการประมงน้ําลึก   สิทธิและประโยชน 
    ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษ 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
1.9   กิจการฆาและชําแหละสัตว สิทธิและประโยชน 

    ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษ 

1.10    กิจการฟอกหนังสัตว แตงสําเร็จหนงัสัตว 
หรือการตกแตงขนสัตว 

เง่ือนไข 
เฉพาะกิจการฟอกหนังสัตว จะตองต้ังในนิคม 

อุตสาหกรรมท่ี การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กําหนด 
สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษ 

1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือส่ิงปรุง 
แตงอาหารโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
(ยกเวนการผลิตน้ําดื่มและไอศกรีม) 
1.11.1 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจาก

สัตว 
1.11.2 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจาก

พืช ผัก ผลไม 
1.11.3 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากขาว

หรือธัญพืช 
1.11.4 กิจการผลิตเครื่องดื่มจากพืช ผัก 

ผลไม (ยกเวนท่ีมีแอลกอฮอล) 
1.11.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมดิบ 
1.11.6 กิจการผลิตส่ิงปรุงแตงอาหาร 
1.11.7 กิจการผลิตสารใหความหวาน 

(ยกเวนน้ําตาล) 
1.11.8 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารพรอม

รับประทาน หรืออาหารกึ่งพรอม
รับประทาน 

1.11.9 กิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแล็ต หมาก
ฝร่ัง 

1.11.10 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย  
             (Medical Food) 

เง่ือนไข 
เฉพาะกิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแล็ต หมากฝร่ัง จะตอง 

ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการ
สงเสริม 
สิทธิและประโยชน 

1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีให
ความสําคัญเปนพิเศษ 

2.  เฉพาะกิจการผลิตหรือถนอมอาหารพรอม
รับประทานหรืออาหารกึ่งพรอมรับประทาน ใหไดรับสิทธิ
และประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชน
ตอประเทศเปนพิเศษ 

3.  เฉพาะกิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแล็ต หมากฝร่ัง ให
ไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะการยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
1.12    กิจการผลิตน้ํามันหรือไขมันจากพชื  หรือ

สัตว 
สิทธิและประโยชน 

ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษ 

1.13    กิจการผลิตแปงจากพชื หรือเดกตริน หรือ
โมดิไฟดสตารช 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ

เปนพิเศษ 
1.14   กิจการคัดคุณภาพและบรรจุ เก็บรักษา พืช 

ผัก ผลไม หรือดอกไม โดยใชเทคโนโลยท่ีี
ทันสมัย 

สิทธิและประโยชน 
    ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษ 

1.15   กิจการผลิตผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร 
(ยกเวนยา สบู ยาสระผม ยาสีฟน และ
เคร่ืองสําอาง) 

สิทธิและประโยชน 
    ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษ 

1.16   กิจการผลิตผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ 
 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ

เปนพิเศษ 
1.17   กิจการผลิตผลิตภัณฑจากผลพลอยไดหรือ

เศษวัสดุทางการเกษตร 
สิทธิและประโยชน 

ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษ 

1.18   กิจการผลิตแอลกอฮอลหรือเช้ือเพลิงจาก
ผลผลิตการเกษตร รวมท้ังเศษหรือขยะหรือ
ของเสีย 

สิทธิและประโยชน 
    ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

1.19   กิจการหองเย็น หรือกิจการหองเย็นและ
ขนสงหองเย็น 

สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

1.20   กิจการศูนยกลางการคาสินคาเกษตร เง่ือนไข 
     1. จะตองมีท่ีดินไมนอยกวา 50 ไร  

2.  จะตองต้ังแหลงประกอบการในพืน้ท่ีท่ีคณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบ 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

      3.  พื้นท่ีสําหรับประกอบกิจการและบริการเกี่ยวกับ 
           สินคาเกษตรจะตองไมนอยกวารอยละ 60 ของพื้นท่ี 
           ท้ังหมด  โดยจะตองจัดใหมีพื้นที่สําหรับแสดง หรือ 
           ซ้ือขายสินคาเกษตร ศูนยประมูลสินคา หองเยน็           
           คลังสินคาและจะตองใหบริการตรวจสอบ  
           คัดคุณภาพ  และตรวจสารพิษตกคาง 
สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษ 

1.21   กิจการการบริหารจัดการฟารม  
 (Farm Management) 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

 



  หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน 

ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

2.1   กิจการสํารวจแร เง่ือนไข 
    1. จะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกนัไมนอยกวารอยละ 
51 ของทุนจดทะเบียน 
    2.   จะตองมีอาชญาบัตรหรืออาชญาบัตรพิเศษสํารวจแร
กอนยืน่คําขอรับการสงเสริม 
 สิทธิประโยชน 
    ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

2.2   กิจการทําเหมืองแรหรือแตงแร         
(ยกเวนแรดีบุก) 

 

เง่ือนไข 
เฉพาะการทําเหมืองแร 
       1.  จะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวา 
รอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
        2.  จะตองมีประทานบัตรหรือใบอนญุาตรับชวงการทํา
เหมืองกอนยื่นคําขอรับการสงเสริม 
สิทธิประโยชน 
    ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

2.3   กิจการทําเหมืองหินออนหรือหินแกรนิต เง่ือนไข 
1.  จะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกนัไมนอยกวา 

รอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
2.  จะตองมีประทานบัตรหรือใบอนุญาตรับชวงการทํา    

เหมืองกอนยื่นคําขอรับการสงเสริม 
 สิทธิประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม  
2543 

2.4   กิจการถลุงแร 
 
 

สิทธิประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

2.5   กิจการผลิตเซรามิกส 
          2.5.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส  
                   (ยกเวน Earthen Ware) 
          2.5.2 กิจการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา 
                   เซรามิกส 
           2.5.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ Advanced  

                    Ceramics 

สิทธิและประโยชน 
    1.   ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 
    2.   เฉพาะกิจการผลิตผลิตภัณฑ Advanced Ceramics ให
ไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอประเทศเปนพเิศษ 

2.6  กิจการผลิตแกวหรือผลิตภัณฑแกว สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

2.7  กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือ 
       ฉนวนกันความรอน (ยกเวนอิฐมวลเบา    
       อิฐน้ําหนกัเบา 

สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

2.8 กิจการผลิตแผนยิปซ่ัมหรือผลิตภัณฑ 
       จากยิปซ่ัม 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

2.9  กิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง 
       สําหรับงานสาธารณูปโภค 

สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

2.10  กิจการผลิตผงโลหะ สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับ สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

2.11  กิจการผลิตเฟอรโรอัลลอย สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

2.12   กิจการผลิตเหล็กข้ันตนและเหล็กข้ัน 
            กลาง 
           2.12.1  การผลิตเหล็กข้ันตน ไดแก  
                       น้ําเหล็กบริสุทธ์ิ (Hot Metal),  
                       เหล็กถลุง  (Pig Iron),                
                       เหล็กพรุน (Sponge Iron, Direct  
                        Reduction Iron – DRI) และ  
                        Hot Briquetted Iron (HBI) 
            2.12.2  การผลิตเหล็กข้ันกลาง ไดแก  
                        Slab, Billet และ Bloom 

 เง่ือนไข 
     สําหรับการผลิตเหล็กข้ันตนรวมท้ังการผลิตผลิตภัณฑ
เหล็กข้ันกลางที่มีข้ันตอนการผลิตตอเนื่องจากการผลิตเหล็ก
ข้ันตนในโครงการเดียวกนั  จะตองมีอัตราสวนหนี้สินตอ 
ทุนจดทะเบียนไมเกนิ 2 : 1  
สิทธิและประโยชน 
     1. สําหรับการผลิตเหล็กข้ันตนรวมท้ังการผลิตผลิตภัณฑ
เหล็กข้ันกลางที่มีข้ันตอนการผลิตตอเนื่องจากการผลิตเหล็ก
ข้ันตนในโครงการเดียวกนั ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี ้

    1.1 สิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมี 
           ความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศ 
           เปนพิเศษ 
    1.2 หากต้ังโรงงานในเขตสงเสริมการลงทนุ  
              (เขต 3) ใหไดรับสิทธิและประโยชนตาม 
               มาตรา 35 (1),  35 (2) และ 35 (3) 

      2.  สําหรับการผลิตเหล็กข้ันกลาง  ใหไดรับสิทธิและ
ประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 

2.13 การผลิตเหล็กข้ันปลาย 
2.13.1 กิจการผลิตเหล็กทรงยาว 

ไดแก เหล็กรูปพรรณ เหล็ก
เพลา  เหล็กลวด ลวดเหล็ก 

2.13.2 กิจการผลิตเหล็กทรงแบน 
ไดแก เหล็กแผนไรสนิมรีด
รอน หรือรีดเยน็ เหล็กแผน
หนา เหล็กแผนรีดรอนหรือ
รีดเย็น เหล็กแผนเคลือบ 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

2.14    กิจการผลิตทอเหล็ก 
           หรือทอเหล็กไรสนิม 

สิทธิประโยชน  
1.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  ลงวันท่ี 1 
สิงหาคม 2543 

2.  การผลิตทอเหล็กหรือทอเหล็กไรสนิมชนิดไรตะเข็บ 
(Seamless) ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีให
ความสําคัญเปนพิเศษ 

2.15 กิจการผลิตช้ินสวนเหล็กหลอ  สิทธิประโยชน  
1.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543   
ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 

2.  การผลิตช้ินสวนเหล็กหลอท่ีใชเตาหลอมแบบ 
Induction Furnace ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการ
ท่ีใหความสําคัญเปนพิเศษ 

2.16 กิจการผลิตช้ินสวนเหล็กทุบ สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ 
เปนพิเศษ 

2.17 กิจการรีด ดงึ หลอ หรือทุบ 
โลหะท่ีมิใชเหล็ก 

 สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 
สิงหาคม 2543 

2.18 กิจการตัดและแปรรูปโลหะ สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2) 
และท่ีไมเกี่ยวกับภาษีอากร 

2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิต
ผลิตภัณฑจากวัสดุนาโนท่ีผลิตเอง 
(Manufactured Nano Material) 

เง่ือนไข 
     จะตองไดรับความเหน็ชอบจาก ศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ 
สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 
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  หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา 
 

ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
3.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑส่ิงทอหรือช้ินสวน 
        3.1.1   กิจการผลิตเสนใยธรรมชาติหรือ 
                   เสนใยประดิษฐ 
        3.1.2   กิจการผลิตดาย 
        3.1.3   กิจการผลิตผา 
        3.1.4   กิจการฟอกยอมและแตงสําเร็จ 
        3.1.5   กิจการพิมพและแตงสําเร็จ 
        3.1.6   กิจการผลิตเคร่ืองนุงหม 
        3.1.7   กิจการผลิตช้ินสวนประกอบ  
                   เคร่ืองนุงหม 
        3.1.8   กิจการผลิตเคหะส่ิงทอ 
        3.1.9   กิจการผลิตพรม 
        3.1.10  กิจการผลิตแห อวน 

เง่ือนไข 
     1. กิจการฟอกยอมและแตงสําเร็จ มีเง่ือนไขดังนี ้
          1.1 จะตองต้ังในนิคมอุตสาหกรรมท่ีการนิคม  
                อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนดหรือเขต 
                อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมท่ีมีระบบการกําจัด 
                ของเสียและการควบคุมรักษาส่ิงแวดลอมตรงตาม 
                 มาตรฐานของกฎหมาย 
          1.2 เฉพาะผูประกอบการรายเดิมท่ีจะขยายงานในสถาน 
                ท่ีตั้งเดิม ตองไดรับใบรับรองระบบคุณภาพ 
                มาตรฐาน ISO 14000 ภายใน 2 ป นับแตวันเปด 
                 ดําเนินการ  
สิทธิและประโยชน 
     1.  สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543       
     2.  หากต้ังในนิคมอุตสาหกรรมส่ิงทอครบวงจร (ยกเวน
กิจการฟอกยอมและแตงสําเร็จ) จะไดรับสิทธิและประโยชน 
ดังนี ้
            2.1 ยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักรทุกเขต 
            2.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
                   (1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
                   (2) ตั้งในเขต 2  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป   
                   (3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป    
            2.3  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
                   ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 

               1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 2543 
    3.  เฉพาะการผลิต Functional Fiber และ Functional Yarn 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ 
เปนพิเศษ 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

     4.  สําหรับกิจการฟอกยอมและแตงสําเร็จ หากต้ังในนิคม 
อุตสาหกรรมท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด
และนิคมอุตสาหกรรมส่ิงทอครบวงจร จะไดรับสิทธิและ
ประโยชนดังนี้ 
           4.1  ยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร 

      4.2  ยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคล 8 ป 
           4.3  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
                   ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี  
                   1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 

3.2 กิจการผลิตแผนซึมซับ  
 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.3 กิจการผลิตรองเทาหรือช้ินสวน 
 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.4 กิจการผลิตกระเปาหรือช้ินสวน        
 

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.5 กิจการผลิตเคร่ืองกีฬาหรือช้ินสวน         
 

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.6 กิจการผลิตจากหนังสัตวหรือหนังเทียม      
 

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
3.7 กิจการผลิตท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณี

และเคร่ืองประดับ                                        
 

สิทธิและประโยชน 
    1. สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
    2. หากต้ังโรงงานอยูในนคิมอุตสาหกรรมอัญมณีและ          
เคร่ืองประดับ หรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับท่ี
ไดรับการสงเสริม จะไดรับสิทธิและประโยชนดังนี ้
         2.1 ยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักรทุกเขต 

 2.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
                (1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
                (2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
                 (3) ตั้งในเขต 3  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 
          2.3 สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2543 

3.8 กิจการผลิตเลนส หรือแวนตา หรือ
สวนประกอบ (ยกเวนเลนสสายตา) 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.9 กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทย 
 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญและ  
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

3.10 กิจการผลิตเคร่ืองมือวิทยาศาสตร              สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญและ 
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

3.11 กิจการผลิตเคร่ืองเขียนหรือช้ินสวน สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.12 กิจการผลิตของเลน สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
3.13 กิจการผลิตเคร่ืองดนตรี สิทธิและประโยชน 

       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.14   กิจการผลิตส่ิงประดิษฐ (ยกเวน
ผลิตภัณฑจากไมหวงหาม) 

 

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.15 กิจการผลิตเคร่ืองเรือนหรือช้ินสวน 
(ยกเวนผลิตภณัฑจากไมหวงหาม) 

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.16 กิจการผลิตกระดาษทราย สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

 



 1 
  หมวด  4  ผลิตภัณฑโลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณขนสง 

 

ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
4.1   กิจการผลิตเคร่ืองมือชาง 

และเคร่ืองมือวัด 
สิทธิและประโยชน 

 ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการ สงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

4.2   กิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ และ
ช้ินสวน 
4.2.1   กิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ 

และช้ินสวน ท่ีมีการออกแบบ
ทางวิศวกรรม 

4.2.2  กิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ 
สําหรับใชในการเกษตร (Farm  
Machinery ) และอุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร (Food Processing 
Machinery) 

4.2.3  กิจการผลิตเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณประหยัดพลังงาน 
หรือใชพลังงานทดแทน 

4.2.4   กิจการผลิตหรือซอมแซม
แมพิมพ 

4.2.5   กิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ 
และช้ินสวนอ่ืนๆ 

เง่ือนไข 
      การผลิตเคร่ืองจักรหรืออุปกรณประหยดัพลังงานหรือใช
พลังงานทดแทน จะตองเปนการผลิตตามรายการท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน 
สิทธิและประโยชน 

 1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษสําหรับกิจการดังตอไปนี ้

      1.1  กิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ และช้ินสวนท่ีมีการ 
             ออกแบบทางวิศวกรรม    
      1.2  กิจการผลิตเคร่ืองจักรอุปกรณ สําหรับใชในการเกษตร 
             (Farm  Machinery ) และอุตสาหกรรมผลิตอาหาร  
              (Food Processing Machinery)   
        1.3  กิจการผลิตเคร่ืองจักรหรืออุปกรณประหยัดพลังงาน     
               หรือใชพลังงานทดแทน  
  2.   ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีใหความสําคัญ

เปนพิเศษสําหรับกิจการดังตอไปนี ้
              2.1  กิจการผลิตหรือซอมแซมแมพิมพ 
              2.2   กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ และช้ินสวนอ่ืนๆ  

4.3    กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะ 
รวมท้ังช้ินสวนโลหะ 

สิทธิและประโยชน 
     1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 
     2.  เฉพาะการผลิตช้ินสวนผงโลหะอัดข้ึนรูป(Sintered Products) 
และการผลิตผลิตภัณฑเหล็กหรือช้ินสวนเหล็กท่ีมีข้ันตอนการผลิต
ตอเนื่องจากการผลิตช้ินสวนเหล็กหลอ (ท่ีใชเตาหลอมแบบ 
Induction Furnace) หรือ ช้ินสวนเหล็กทุบในโครงการเดียวกันให
ไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญเปนพิเศษ 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
4.4   กิจการชุบหรือเคลือบผิว หรือ Anodize เง่ือนไข 

จะตองมีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยตามท่ีคณะกรรมการให
ความเหน็ชอบ 
สิทธิและประโยชน 
     1.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
      2.  หากต้ังในนิคมอุตสาหกรรมท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยกาํหนด ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีให
ความสําคัญเปนพิเศษ 

4.5   กิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment) เง่ือนไข 
       หากมีการใชสารไซยาไนด ตองต้ังในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม 
สิทธิและประโยชน 
  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญเปนพเิศษ 

4.6   กิจการตอเรือหรือซอมเรือ 
4.6.1  กิจการตอเรือหรือซอมเรือ 

ขนาดต้ังแต 500 ตันกรอส 
4.6.2  กิจการตอเรือหรือซอมเรือ 

ขนาดตํ่ากวา 500 ตันกรอส 
(ยกเวนเรือไมหรือเหล็ก) 

เง่ือนไข 
       สําหรับโครงการท่ีตั้งอยูในเขต 1 ทุกขนาดการลงทุนจะตอง
ไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 14000 ภายใน       
2 ป นับแตวันเปดดําเนนิการ 
สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีมีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

4.7   กิจการผลิตยานพาหนะท่ีขับเคล่ือนดวย
ระบบไฟฟา (เฉพาะท่ีไมสามารถ 
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต 
พ.ศ. 2522) 

สิทธิและประโยชน 
        ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

4.8   กิจการผลิตรถไฟหรือรถไฟฟา  
หรืออุปกรณ หรือช้ินสวน 
(เฉพาะระบบราง) 

สิทธิและประโยชน 
         ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีมีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

4.9   กิจการผลิต ซอม หรือดัดแปลง       
        อากาศยาน (Aircraft Conversion) 
        รวมท้ังช้ินสวนอุปกรณอากาศยาน หรือ   
        เคร่ืองใชบนอากาศยาน 

เง่ือนไข 
   สําหรับการดัดแปลงอากาศยาน (Aircraft Conversion) จะตอง
เปนการดดัแปลงในระดับท่ีมีการเปล่ียนแปลงใบสําคัญตนแบบ 
(Type Certification) 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 สิทธิและประโยชน 
        ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีมีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

4.10   กิจการผลิตช้ินสวนยานพาหนะ 
4.10.1    การผลิตช้ินสวนยานพาหนะ 
4.10.2    การผลิตเคร่ืองยนตสําหรับ

รถจักรยานยนต 4 จังหวะ 
4.10.3    การผลิตเคร่ืองยนตสําหรับ

รถยนต 
            4.10.4   การผลิตช้ินสวนยานพาหนะ 
                         สําหรับรถยนตประหยัด 
                         พลังงานมาตรฐานสากล 

สิทธิและประโยชน 
      1.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 
      2.ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีใหความสําคัญ 
เปนพิเศษสําหรับการผลิตผลิตภัณฑดังตอไปน้ี  

2.1   การผลิตระบบเบรก ABS 
2.2   การผลิต Substrate  สําหรับ Catalytic Converter 
2.3   การผลิต  Electronic Fuel Injection System 
2.4   การผลิต Transmission สําหรับรถยนต 
2.5   การผลิตแบตเตอร่ีสําหรับยานพาหนะท่ีขับเคล่ือนดวย  
         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 ท่ีใชไฟฟาสําหรับรถยนต 
2.10 การผลิตยางยานพาหนะ 
2.11 การผลิตยางหลอดอกเคร่ืองบิน 

     3.  การผลิตช้ินสวนยานพาหนะสําหรับรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล ใหไดรับสิทธิและประโยชน  ดังนี้ 

      3.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขตตาม 
            ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
       3.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิตบุิคคลทุกเขตเปนระยะเวลาไมเกิน   8 ป 
       3.3   ลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบและช้ินสวนสําเร็จรูป  
              ไมเกนิรอยละ 90 ตามความเหมาะสมของแตละ 
               ประเภท และตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการให 

                    ความเหน็ชอบ 
 

 

 



 4 
ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

        3.4   สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ  
               ประกาศ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 

                     ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
4.11 กิจการผลิตรถจักรยานยนต 

4.11.1  การผลิตรถจักรยานยนต  
            4 จังหวะ 

การผลิตรถจักรยานยนต 4 จังหวะ 
เง่ือนไข 

1.  เปนรถจักรยานยนตประเภทเคร่ืองยนต 4 จังหวะ 
2.  จะตองมีกําลังการผลิตไมนอยกวา 50,000 คันตอป 
3.  จะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกนัไมนอยกวารอยละ 60

ของทุนจดทะเบียน 
4.  จะตองมีข้ันตอนการผลิตต้ังแตการเช่ือมประกอบโครงรถ

และพนสี 
5.  จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตช้ินสวนและการใชช้ินสวน 

และตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
6.  จะตองมีแผนการพัฒนาผูผลิตช้ินสวนไทย 
7.  จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม          

ในภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สิทธิและประโยชน 

1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 

            2.1 ตั้งในเขต 1 และเขต 2 ไมไดรับสิทธิยกเวนภาษี 
                   เงินไดนิติบุคคล 

       2.2 ตั้งในเขต 3  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป โดยจะ 
              ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  5 ป ในกรณดีังนี ้

         (1) มีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวา 
               รอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน  
         (2) เสนอแผนการผลิตและการใชช้ินสวนหลัก  
               ไดแก เคร่ืองยนต ระบบสงกําลัง ระบบจาย 
               เช้ือเพลิง ระบบกันสะเทือน และระบบหามลอ  
               และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

      3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
          4.11.2  การผลิตรถจักรยานยนต 
                      ขนาดใหญ 

 

การผลิตรถจักรยานยนตขนาดใหญ 
เง่ือนไข 

 1.  เปนรถจักรยานยนตประเภทเคร่ืองยนต 4 จังหวะ ท่ีมีความ
จุกระบอกสูบของเคร่ืองยนตตั้งแต 500 ซีซีข้ึนไป 

 2.  จะตองมีข้ันตอนการผลิตต้ังแตการเช่ือมประกอบโครงรถ
และพนสี 

 3.  จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตช้ินสวนและการใชช้ินสวน 
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน 

 4.  จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิตบุิคคลเพ่ิมเติม         
ในภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สิทธิและประโยชน 

 1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
      2.  ไมใหไดรับสิทธิยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคล เวนแตหากมี
ข้ันตอนการผลิตเร่ิมจากการผลิตเคร่ืองยนต โดยเร่ิมจากการ 
Machining ช้ินสวนหลักของเคร่ืองยนต ไดแก Cylinder Headและ 
Crank Case ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
หลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543     
ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
     3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2543 

4.12 กิจการผลิตรถยนต 
          4.12.1    การผลิตรถยนต 
 

การผลิตรถยนต 
สิทธิและประโยชน 

1.  ไมใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิตบุิคคล 
2.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
           4.12.2    การผลิตรถยนตเปน 
                         โครงการรวม (Package) 
 

การผลิตรถยนตเปนโครงการรวม (Package) 
เง่ือนไข 

1.  จะตองเสนอเปนโครงการรวม (Package) ประกอบดวย
กิจการผลิตรถยนต ประเภท 4.12.1 กิจการผลิตช้ินสวน
ยานพาหนะ ประเภท 4.10.1 และ/หรือกิจการผลิตเคร่ืองยนต
สําหรับรถยนต ประเภท 4.10.3 เพื่อปอนกจิการประกอบรถยนต 
และมีขนาดการลงทุนรวมของโครงการไมต่ํากวา 10,000 ลาน
บาท โดยไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

2.  กิจการประกอบรถยนตจะตองมีแผนการผลิตและแผนการ
ตลาดท่ีชัดเจน 

3.  กิจการผลิตช้ินสวนยานพาหนะและ/หรือกิจการผลิต
เคร่ืองยนตสําหรับรถยนต จะตองเปนการผลิตเพื่อปอนกิจการ
ประกอบรถยนตในโครงการรวมของกลุมตนเองโดยเฉพาะ  
สิทธิและประโยชน 

1.  การผลิตรถยนต 
          1.1  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
          1.2  ไมใหไดรับสิทธิยกเวนหรือลดหยอนภาษเีงินได 
                   นิติบุคคล    
          1.3  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
                  ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543  
                  ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543  

2.  การผลิตช้ินสวนยานพาหนะ และ/หรือ การผลิตเคร่ืองยนต
สําหรับรถยนต  

 2.1  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
 2.2  สิทธิภาษีเงินไดนิติบุคคลและสิทธิประโยชนอ่ืน    

     ใหไดรับตามกิจการผลิตช้ินสวนยานพาหนะ ประเภท   
      4.10.1 และ/หรือกจิการผลิตเคร่ืองยนตสําหรับรถยนต  
      ประเภท 4.10.3 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
            4.12.3   การผลิตรถยนตนั่งสวน

บุคคล 
 

การผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล 
เง่ือนไข 

1.  จะตองมีปริมาณการผลิตจริง (Actual Production) ไมนอย
กวา 100,000 คันตอปในปใดปหนึ่ง ภายในระยะเวลา  5 ปแรกของ
การผลิต 

2.  จะตองเปนการผลิตท่ีสรางข้ึนจากพ้ืนฐานโครงรถหลัก
เดียวกันตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหความเห็นชอบ 

3.  จะตองมีขนาดการลงทุนโดยไมรวมคาท่ีดินและทุน
หมุนเวียนไมนอยกวา 15,000 ลานบาท ภายในระยะเวลา   5 ป 
ของการยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคล  

4.  จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตช้ินสวนและการใชช้ินสวน 
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน 

5.  จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม          
ในภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

6.  กรณีไมสามารถผลิตไดตามเง่ือนไขขอ 1. จะถูกเพกิถอน
สิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด 
สิทธิและประโยชน 

1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล 5 ป ทุกเขต 
3.  ไมไดรับสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 35 (1) 

     4.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
    4.12.4   การผลิตรถยนตแบบใหม 

 
การผลิตรถยนตแบบใหม 
เง่ือนไข 

1.  จะตองมีปริมาณการผลิตจริง (Actual Production)ไมนอย
กวา 100,000 คันตอปในปใดปหนึ่ง ภายในระยะเวลา 5 ปแรกของ
การผลิต 

2.  จะตองมีการลงทุนสรางสายการประกอบรถยนต(Assembly 
Line) ใหม 

3.  จะตองมีขนาดการลงทุนโดยไมรวมคาท่ีดินและทุน
หมุนเวียนไมนอยกวา 10,000 ลานบาท 

4.  จะตองเปนการผลิตรถยนตแบบใหม ท่ียงัไมเคยมีการผลิต
ในประเทศไทย และมีการผลิตรถยนตท่ีมีการติดต้ังระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม เชน มีการติดต้ังระบบ Hybrid Drive, ระบบ 
Brake Energy Regeneration หรือระบบ Electronic Stability 
Control เปนตน ในโครงการดวย ตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนเห็นชอบ 

5.  จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตช้ินสวนหรือการใชช้ินสวน 
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

6.  ไมอนุญาตใหขยายเวลาดาํเนินการตามที่กําหนดในบัตร
สงเสริม 

7.  จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมเติมใน
ภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

8.  จะตองยืน่ขอรับการสงเสริมการลงทุนภายในวันท่ี         
31 ธันวาคม 2553 
สิทธิและประโยชน 

1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล 5 ป หากมีขนาดการลงทุนโดย

ไมรวมคาท่ีดนิและเงินทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 10,000 ลานบาท 
ทุกเขต 
      3.  ยกเวนภาษีเงินไดนิตบุิคคล 6 ป หากมีขนาด การลงทุนโดย
ไมรวมคาท่ีดนิและเงินทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 15,000 ลานบาท 
ทุกเขต 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 4.  หากยืน่คําขอรับการสงเสริมภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
จะไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 
1 ป 

5.  ไมไดรับสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 35 (1) 
     6.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2543 

4.13 กิจการผลิตเครื่องยนตอเนกประสงค 
หรืออุปกรณ 

สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

4.14 กิจการผลิตยานพาหนะ และ
เคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใชกาซธรรมชาติ  
4.14.1 การผลิตรถโดยสารและ

รถบรรทุกขนาดใหญท่ีใช
กาซธรรมชาติ 

4.14.2 การผลิตถัง Compressed 
Natural Gas (CNG) หรือ 
Liquefied Natural Gas 
(LNG) 

4.14.3 การผลิตเคร่ืองยนต ช้ินสวน 
และอุปกรณ สําหรับ 
Natural Gas Vehicle (NGV) 

4.14.4 การผลิตเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ สําหรับสถานี
บริการกาซธรรมชาติ 

เง่ือนไข 
     สําหรับการผลิตถัง CNG หรือ LNG  การผลิตเคร่ืองยนต
ช้ินสวนและอุปกรณ สําหรับ NGV และการผลิตเคร่ืองจักร 
หรืออุปกรณสําหรับสถานีบริการกาซธรรมชาติ  จะตองไดรับการ
รับรองมาตรฐานจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
สิทธิและประโยชน 
     1.  สําหรับการผลิตรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญท่ีใช
กาซธรรมชาติ ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี ้

     1.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
     1.2 สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
           ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  
           ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 

     2.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษสําหรับการผลิตผลิตภัณฑดังตอไปน้ี 
          2.1 การผลิตถัง CNG หรือ LNG  
          2.2  การผลิตเคร่ืองยนต ช้ินสวนและอุปกรณ สําหรับ NGV   
          2.3  การผลิตเคร่ืองจักรหรืออุปกรณสําหรับสถานีบริการ 
                 กาซธรรมชาติ  
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
4.15  กิจการผลิตเซลลเช้ือเพลิง (Fuel Cell) สิทธิและประโยชน 

      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

4.16  กิจการซอมช้ินสวนยานพาหนะ  
         อุปกรณไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกส 

เง่ือนไข 
        จะตองต้ังในเขตประกอบการเสรี เขตคลังสินคาทัณฑบน
สําหรับประกอบการคาเสรี เขตคลังสินคาทัณฑบน หรือเขตปลอด
อากร (Free Zone) 
สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

4.17  กิจการซอมเคร่ืองจักรหรืออุปกรณเพื่อ 
         การอุตสาหกรรม 

เง่ือนไข 
  จะตองมีความสามารถซอมช้ินสวนสําคัญของเคร่ืองจักรได 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

4.18  กิจการผลิตหรือซอมบํารุงรักษา          
         ตูสินคาแบบคอนเทนเนอร 

สิทธิและประโยชน 
      1.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

      2.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษ  สําหรับโครงการท่ีตั้งในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส  
(Logistics Park) 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
4.19  กิจการผลิตโครงสรางโลหะสําหรับ 
         งานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม  
         (Fabrication Industry) หรือการซอม  
          Platform 

สิทธิและประโยชน 
1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
      2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
      2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป หากตั้ง 
             ในนิคมอุตสาหกรรม หรือ เขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับ 

                  สงเสริมการลงทุน ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล 7 ป 
        2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

      3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

4.20  กิจการผลิตบานสําเร็จรูป (Completely  
         Built Units - CBU) หรือสวนประกอบ 
         ของบานสําเร็จรูป (Completely 
          Knocked Down - CKD) 

สิทธิและประโยชน 
1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2) 
3.  สิทธิและประโยชนท่ีไมเกี่ยวกับภาษีอากร 

 

 

 



 หมวด  5  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา         
                           

ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
5.1 กิจการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาสําหรับ 
      งานอุตสาหกรรม 

สิทธิและประโยชน   
  ใหไดรับสิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา 

5.2 กิจการผลิตเคร่ืองใชไฟฟา สิทธิและประโยชน    
    ใหไดรับ สิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา 

5.3 กิจการผลิตช้ินสวนหรืออุปกรณท่ีใชกบั
เคร่ืองใชไฟฟา 
5.3.1 กิจการผลิตหลอดไฟฟา 
5.3.2 กิจการผลิตแบตเตอร่ี  ไมรวมแบตเตอร่ี

สําหรับยานพาหนะ 
5.3.3 กิจการผลิตสายไฟฟาหรือลวดอาบน้ํายา 

      5.3.4 กิจการผลิตช้ินสวนหรืออุปกรณสําหรับ 
               เคร่ืองใชไฟฟาอ่ืนๆ 

 สิทธิและประโยชน   
   ใหไดรับสิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา 
 

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 
                อ่ืนๆ 

 สิทธิและประโยชน 
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา 
2.  สําหรับการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนกิสสําหรับงาน
อุตสาหกรรม การผลิตอุปกรณโทรคมนาคม และการผลิต
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสเพือ่การเกษตรใหไดรับสิทธิและ
ประโยชน ดังนี้  
     2.1ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีให   
           ความสําคัญเปนพิเศษ 
     2.2 การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรใหไดรับ 
           ตามสิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรม         
           อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
5.5 กิจการผลิตช้ินสวนและ/หรืออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  หรือช้ินสวนและ/หรืออุปกรณ
ท่ีใชกับผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกส 
5.5.1 กิจการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนํา 
5.5.2 กิจการผลิตอุปกรณหนวยความจํา 

(1) กจิการผลิต Hard Disk Drive และ 
ช้ินสวนสําหรับ Hard Disk Drive 

        (2) กิจการผลิตอุปกรณหนวยความจํา 
              อ่ืนๆ 
5.5.3 กิจการผลิตสายนําสัญญาณหรือชุดสาย

นําสัญญาณ 
5.5.4 กิจการผลิตช้ินสวนสําหรับอุปกรณ

โทรคมนาคม 
5.5.5 กิจการผลิตช้ินสวนสําหรับผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสทางการแพทย 
5.5.6 กิจการผลิตช้ินสวนสําหรับผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเกษตร 
5.5.7 กิจการผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส

สําหรับยานพาหนะ 
5.5.8 กิจการผลิต Flexible Printed Circuit หรือ 

Multi Layer Printed Circuit Board 
5.5.9 กิจการผลิตช้ินสวนและ/หรืออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ หรือช้ินสวนและ/  
              หรืออุปกรณท่ีใชกบัผลิตภัณฑ 
              อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 

เง่ือนไข 
1.  ใหถือวาการลงทุนปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมเปนสวน
หนึ่งของโครงการท่ีจะไดรับการสงเสริมการลงทุนดวย 
สําหรับกิจการดังตอไปนี้  
      1.1 กิจการผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit) 
      1.2 กิจการผลิต Hard Disk Drive และ ช้ินสวน  
            สําหรับ Hard Disk Drive  
      1.3 กิจการผลิต Media/Platter สําหรับ Hard Disk  
             Drive  
2.   จะตองมีกรรมวิธีการผลิตตามท่ีคณะกรรมการ 
ใหความเห็นชอบสําหรับกิจการดังตอไปนี ้ 
       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
อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา 
    2. สําหรับกิจการดังตอไปนี้  
         2.1 กิจการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนํา 
         2.2 กิจการผลิต Hard Disk Drive และ ช้ินสวน 
               สําหรับ Hard Disk Drive      
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
  5.5.10 กิจการผลิตเซลลแสงอาทิตยและวตัถุดิบ 
             สําหรับการผลิตเซลลแสงอาทิตย 

(1) กจิการผลิตเซลลแสงอาทิตย 
(2) กจิการผลิตวัตถุดิบสําหรับการผลิต 
      เซลลแสงอาทิตย ไดแก ซิลิกอน 
     บริสุทธ์ิ (99.9999%)  แผน 
     เวเฟอร และ กระจกเคลือบ 
     ข้ัวโปรงแสงนําไฟฟา 

  5.5.11 กิจการผลิต Media/Platter สําหรับ          
             Hard Disk Drive 
  5.5.12 กิจการผลิต Flat Panel Display 
 
       

         2.3 กิจการผลิตช้ินสวนสําหรับอุปกรณ 
               โทรคมนาคม  
          2.4 กิจการผลิตช้ินสวนสําหรับผลิตภัณฑ 
                 อิเล็กทรอนิกสทางการแพทย   
          2.5 กิจการผลิตช้ินสวนสําหรับผลิตภัณฑ 
                 อิเล็กทรอนิกสเพือ่การเกษตร   
          2.6 กิจการผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนกิสสําหรับ 
                 ยานพาหนะ   
          2.7 กิจการผลิต Flexible Printed Circuit หรือ   
                 Multi Layer Printed Circuit Board 
         ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้  
           (1) สิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ   
                 เปนพิเศษ 
           (2)  การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรให 
                 ไดรับตามสิทธิและประโยชนสําหรับ 
                  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา 
   3.  สําหรับกิจการดังตอไปนี้  
        3.1 กิจการผลิตการผลิตเซลลแสงอาทิตยและ 
             วัตถุดบิสําหรับการผลิตเซลลแสงอาทิตย 
        3.2 กิจการผลิต Media/Platter สําหรับ Hard Disk  
              Drive 

    3.3  กิจการผลิต Flat Panel Display 
             ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้  
             (1) สิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญ 
                  เปนพิเศษและเปนประโยชนตอประเทศเปน  
                  พิเศษ 
              (2) การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรให 
                  ไดรับตามสิทธิและประโยชนสําหรับ 
                   อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ 
                   เคร่ืองใชไฟฟา 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
5.6 กิจการผลิตสารหรือแผนสําหรับ                  

ไมโครอิเล็กทรอนิกส 
5.6.1 Wafer 
5.6.2 Thin Film Technology 

เง่ือนไข 
    1. ตองมีกรรมวิธีการผลิตตามท่ีคณะกรรมการ 
ใหความเห็นชอบ 
    2.  การลงทุนปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิม ใหถือวาเปน 
สวนหนึ่งของโครงการท่ีจะไดรับการสงเสริมการ        
ลงทุนดวย 
สิทธิและประโยชน 
    1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีมีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 
    2. การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรใหไดรับตาม 
สิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และเคร่ืองใชไฟฟา 

5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส 
5.7.1 Micro Electronics Design 
5.7.2 Embedded System Design 

      5.7.3 Prototype Design 

เง่ือนไข 
        รายไดจากการจําหนาย  หรือการใหบริการอันเปน 
ผลงานท่ีเกี่ยวกับกิจการท่ีไดรับการสงเสริมโดยตรงหรือ
นําไปผลิตตอในเชิงพาณิชย  ไมวาจะผลิตเองหรือวาจาง
ผูอ่ืนผลิต  ถือเปนรายไดท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 
สิทธิและประโยชน 
   1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีมีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 
    2.  การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรใหไดรับตาม 
สิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และเคร่ืองใชไฟฟา 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
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 

 เง่ือนไข 
    1. จะตองมีกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรอยางใดอยางหนึ่ง
ตามท่ีสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
กําหนดหรือใหความเห็นชอบ 
    2. โครงการลงทุนต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป (ไมรวม คา
ท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรอง
มาตรฐานจากสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ  หรือใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
Capability  Maturity Model Integration (CMMI) หรือ 
เทียบเทาภายใน 2 ปนับแตวนัเปดดําเนินการ หากไมสามารถ     
ดําเนินการได จะถูกเพกิถอนสิทธิและประโยชนการยกเวน
ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 1 ป 
    3. รายไดจากการจําหนายหรือการใหบริการอันเปน    
ผลงานท่ีเกี่ยวของกับซอฟตแวรท่ีไดรับการสงเสริมโดยตรง
ถือเปนรายไดท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 
สิทธิและประโยชน 
    1. สิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญและ           
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 
    2. การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรใหไดรับตาม         
สิทธิและประโยชนสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส          
และเคร่ืองใชไฟฟา 

5.9 กิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สิทธิและประโยชน 
    ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะการยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามสิทธิและประโยชนสําหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา 

 



หมวด  6  อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก 
 

ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
6.1 กิจการผลิตเคมีภัณฑ เง่ือนไข 

    จะตองมีกระบวนการทางเคมี 
 

6.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑเคมีเพื่อ  
      การอุตสาหกรรม  

 

6.3 กิจการผลิตเคมีภัณฑท่ีเปนมิตรตอ  
       ส่ิงแวดลอม (Eco-Friendly Chemicals) 

เง่ือนไข 
    1. จะตองมีกระบวนการทางเคมีหรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
จะตองเปนการผลิตวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง 
    2.  จะตองเปนเคมีภณัฑท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยรวม
ตลอดวงจรชีวตินอยลง เชน 
          2.1 ใชวตัถุดิบจากแหลงทรัพยากรหมุนเวยีน                       
(Renewable Resource) 
          2.2  ใชนวัตกรรมเทคโนโลยีเคมีท่ียัง่ยืน (Sustainable          
Green Chemistry) ในการผลิต 
          2.3  เปนผลิตภัณฑท่ีสลายตัวไดทางชีวภาพ 
(Biodegradable) โดยไมกอใหเกิดสารพษิ 
          2.4  เปนผลิตภัณฑท่ีมีพิษตอส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ          
นอยลง ซ่ึงสามารถประเมินการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
โดยรวม โดยวิธีการประเมิน Life  Cycle Assessment (LCA) 
ตามมาตรฐาน ISO  (ISO 14040 series) หรือตามมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
     3.  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ          
เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
สํานักงานนวตักรรมแหงชาติ เปนตน 
สิทธิและประโยชน 

  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญ     
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ    
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
6.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ 
      ส่ิงแวดลอม (Eco-Friendly Products) 
      6.4.1 บรรจุภณัฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
      6.4.2 ผลิตภัณฑพลาสติกหรือ  

                พอลิเมอรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   

เง่ือนไข 
      จะตองเปนบรรจุภณัฑหรือผลิตภัณฑท่ีข้ึนรูปจากพลาสติก
หรือพอลิเมอร ซ่ึงมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยรวมตลอด
วงจรชีวิตนอยลง ซ่ึงสามารถประเมินการลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม โดยวิธีการประเมิน Life Cycle Assessment (LCA) 
ตามมาตรฐาน ISO (ISO  14040 series) หรือตามมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
สิทธิและประโยชน 
      สิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอประเทศเปนพเิศษ 

6.5 กิจการผลิตยาและ/หรือสารออกฤทธ์ิสําคัญ 
      ในยา 

เง่ือนไข 
      1. จะตองดําเนินการใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 
ตามแนวทาง PIC/S ภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนนิการ  

 2. ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิม  
2.1  จะอนุญาตใหนําเคร่ืองจักรเดิมมาใชในโครงการท่ี     

          ไดรับการสงเสริมได แตไมใหนับมูลคาเคร่ืองจักร  
           เดิมมารวมเปนเงินลงทุนท่ีจะไดรับยกเวนภาษีเงิน  
           ไดนิตบุิคคล 

2.2  ไมใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑ 
         การใหสิทธิและประโยชนเพิ่มเติมสําหรับการ   
         ลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สิทธิและประโยชน 
      1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
      2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
           2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิตบุิคคล 5 ป 
            2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคล 6 ป   
                  หากต้ังในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม  
                  ท่ีไดรับการสงเสริม ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล 7 ป 
            2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคล 8 ป  
      3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี   1 สิงหาคม 
2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
6.6  กิจการผลิตปุยเคมี  
 

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

6.7  กิจการผลิตยาปราบศัตรูพืชหรือ   
       ยากําจดัวชัพืช 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

6.8 กิจการผลิตสี 
       6.8.1 สียอม  
       6.8.2 สารใหสี  
       6.8.3 สีและหมึกพิมพ 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี   1 สิงหาคม 
2543 

6.9 กิจการผลิตส่ิงปรุงแตงสําหรับ  
      ประทินรางกาย 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

6.10 กิจการโรงกล่ันน้ํามัน 
        

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษอีากรเฉพาะการยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต    

6.11 กิจการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับ สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

6.12 กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบ   
        ดวยพลาสติก 
 

เง่ือนไข 
       จะตองมีกระบวนการข้ึนรูปหรือเคลือบดวยพลาสติก  
สิทธิและประโยชน 
        ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
6.13 กิจการผลิตเยื่อกระดาษ สิทธิและประโยชน 

         ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

6.14 กิจการผลิตกระดาษ 
  
 

เง่ือนไข 
         การผลิตกระดาษชนิด HYGIENIC จะตองดําเนินการให
ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ป นับแตวันเปด
ดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได จะไดรับสิทธิและ
ประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 2543   
สิทธิและประโยชน 
      1.  การผลิตกระดาษชนดิ HYGIENIC จะไดรับสิทธิ
ประโยชน ดังนี้ 
             2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
             2.2 ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิตบุิคคล ดังนี้ 
                     (1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
                     (2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 6 ป   
                           หากต้ังในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต  
                           อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม ยกเวน 
                           ภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป               
                     (3) ตั้งในเขต 3  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 
              2.3  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
                     ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  
                     ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
6.15 กิจการผลิตส่ิงของจากเยื่อหรือกระดาษ 
 

เง่ือนไข 
      การผลิตส่ิงของจากกระดาษชนดิ HYGIENIC จะตอง
ดําเนินการใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ป  
นับแตวันเปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได จะไดรับ 
สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 2543  
สิทธิและประโยชน 
     1. สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 2543 
    2.  การผลิตส่ิงของจากกระดาษชนิด HYGIENIC จะไดรับ 
สิทธิประโยชน ดังนี ้
           2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
           2.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
                   (1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
                   (2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 6 ป   
                         หากต้ังในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต  
                         อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม ยกเวน 
                         ภาษีเงินไดนติิบุคคล 7 ป 
                    (3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป  
            2.3  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
                   ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  
                   ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543        

6.16 กิจการผลิตส่ิงพิมพ เง่ือนไข 
       จะตองมีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยตามท่ีคณะกรรมการให
ความเหน็ชอบโดยครอบคลุมในสวนใดสวนหนึ่งหรือ           
หลายสวน ดังนี้ 
        -   ข้ันตอนกอนการพมิพ 
        -  ข้ันตอนการพิมพ 
        -  ข้ันตอนหลังการพิมพ 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 สิทธิและประโยชน 
     1. สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543     
     2. หากต้ังในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพหรือเขตอุตสาหกรรม
การพิมพท่ีไดรับการสงเสริม ใหไดรับสิทธิประโยชน ดงันี้ 
           2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
           2.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
                 (1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
                 (2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
                 (3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 
           2.3  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
                  ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543  
                   ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543           

 



หมวด  7  กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
 

ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน 

7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟาหรือไอน้ํา
7.1.2 กิจการผลิตน้ําประปาหรือน้ําเพื่อ 
         อุตสาหกรรม 
7.1.3 กิจการทางสัมปทาน 
7.1.4 กิจการขนถายสินคาสําหรับ             
         เรือเดินทะเล 
7.1.5 กิจการสถานที่ตรวจปลอยและบรรจ ุ
         สินคาเขาตูคอนเทนเนอร  เพื่อการ 
         สงออก  หรือโรงพักสินคา  เพื่อตรวจ    
         ปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออก    
         ท่ีขนสงโดยระบบคอนเทนเนอร            
         นอกเขตทาเทียบเรือ  (รพท.)         
7.1.6 กิจการสนามบินพาณิชย 
7.1.7 กิจการโทรคมนาคมดาวเทียม 
7.1.8 กิจการบริการโทรศัพท 
7.1.9 กิจการโรงแยกกาซธรรมชาติ 
 

 เง่ือนไข 
      จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐท่ีเกีย่วของ 
สิทธิและประโยชน 
    1. สิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญเปนพิเศษ 
    2. สําหรับการผลิตพลังงานไฟฟาหรือไอน้ํา เฉพาะกรณีใช 
พลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานจากวัสดุทางการเกษตร         
กาซชีวภาพ  และพลังงานลม เปนตน ใหไดรับสิทธิและ 
ประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนตอ 
ประเทศเปนพเิศษ 
    3. สําหรับกิจการโทรคมนาคมดาวเทียม ใหไดรับสิทธิและ 
ประโยชน ดังนี้ 
        3.1 ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะ 
              การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป เฉพาะรายได 
              ท่ีไดรับจากตางประเทศ 

     3.2 สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
           ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  
           ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 

    4. สําหรับกิจการบริการโทรศัพทใหไดรับสิทธิและประโยชน 
ท่ีไมเกี่ยวของกับภาษีอากรเทานั้น 

7.2 กิจการสถานีบริการกาซธรรมชาติ  สิทธิและประโยชน 
     1.ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษอีากรเฉพาะการ
ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
     2. สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

7.3 กิจการเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว 
      7.3.1 กิจการบริการท่ีจอดเรือทองเท่ียว 

เง่ือนไข 
จะตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน   อุปกรณยกเรือ   

ท่ีจอดเรือบนบก  โรงจอดเรือสําหรับซอมบํารุงเรือ 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
 สิทธิและประโยชน 

1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี ้

2.1  ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
       2.2  ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 

2.3  ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   
3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

7.3.2 กิจการเดินเรือทองเท่ียวหรือใหเชา 
           เรือทองเท่ียว 

เง่ือนไข 
จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 

สิทธิและประโยชน 
1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล  5 ป ทุกเขต 
3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

7.3.3 กิจการสวนสนุก เง่ือนไข 
1.  จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

ไมนอยกวา 500 ลานบาท 
2.  สวนประกอบของโครงการจะตองไดรับความเหน็ชอบ 

จากคณะกรรมการ 
สิทธิและประโยชน 

1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี ้

2.1  ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
       2.2  ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 

2.3  ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   
3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี   1 สิงหาคม 
2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
7.3.4 กิจการศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรมหรือ

ศูนยศิลปหัตถกรรม   
เง่ือนไข 

จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน 
ไมนอยกวา 20  ลานบาท 
 สิทธิและประโยชน 
     1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 

2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี ้
            2.1  ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 

       2.2  ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
2.3  ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   

3 . สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี   1 สิงหาคม 
2543 

7.3.5 กิจการอุทยานสัตวน้ํา เง่ือนไข 
1.  จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาท่ีดนิและทุนหมนุเวยีน 

ไมนอยกวา 100  ลานบาท 
2.  จะตองจดัทํารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 

สิทธิและประโยชน 
1 . ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี ้

2.1  ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
       2.2  ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 

2.3  ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   
3  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

7.3.6  กิจการสนามแขงขันยานยนต เง่ือนไข 
1.  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานของรัฐท่ี 

เกี่ยวของ 
2.  จะตองไดรับมาตรฐานจากสมาคม FIA (Federation   

Internationale de L’Automobile หรือ FIM (Federation 
Internationale de Motocyclisme) 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 3. จะตองมีมาตรการปองกันและควบคุมมิใหเกิดอันตราย 
หรือความเดือดรอนแกผูอยูใกลเคียง 

4.  จะตองจดัทํารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
สิทธิและประโยชน 

1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี ้

2.1  ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
       2.2  ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 

2.3  ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   
3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

       7.3.7  กิจการสวนสัตวเปด เง่ือนไข 
1.  จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาท่ีดนิและทุนหมนุเวยีน

ไมนอยกวา 500  ลานบาท  และท่ีดินมีขนาดไมนอยกวา  500 ไร 
2.  สวนประกอบของโครงการจะตองไดรับความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการ 
3.  จะตองจัดท่ีดินรอยละ 30 ของท่ีดนิท้ังหมดเปนพื้นท่ีสีเขียว

รอยละ 15   และท่ีจอดรถรอยละ 15 
สิทธิและประโยชน 

1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี ้

2.1  ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
       2.2  ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 

2.3  ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   
3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
       7.3.8 กิจการกระเชาไฟฟา เง่ือนไข 

จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 

1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี ้

2.1  ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
       2.2  ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 

2.3  ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   
3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

7.4  กิจการเพือ่สนับสนุนการทองเท่ียว 
       7.4.1  กิจการหอประชุมขนาดใหญ 

เง่ือนไข 
1.  จะตองมีพืน้ท่ีสวนท่ีใชเพื่อการประชุมไมนอยกวา  4,000 

ตารางเมตร  โดยหองประชุมขนาดใหญท่ีสุดตองมีพื้นทีไ่มนอย
กวา  3,000 ตารางเมตร 

2.  จะตองมีเคร่ืองมือและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
กับโครงการ 

3.  แบบแปลนแผนผังจะตองไดรับความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการ 
สิทธิและประโยชน 

1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี ้

2.1  ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
       2.2  ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 

2.3  ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   

      3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543               
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
     7.4.2  กิจการศูนยแสดงสินคานานาชาติ เง่ือนไข 

1.  จะตองมีพืน้ท่ีแสดงสินคาภายในอาคารไมนอยกวา 
25,000 ตารางเมตร 

2.  จะตองมีหองสําหรับเจรจาธุรกิจทุกหองแสดงสินคา  
สิทธิและประโยชน 

1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี ้

2.1  ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
       2.2  ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 

2.3  ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   
      3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

     7.4.3  กิจการโรงแรม เง่ือนไข 
 จะตองมีจํานวนหองพกัไมนอยกวา 100  หอง  หรือจะตองมี 

ขนาดเงินลงทุนโดยไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวยีนไมนอยกวา 
500 ลานบาท 
 สิทธิและประโยชน 

1.  โครงการท่ีตั้งในเขต 1 หรือเขต 2 รวมท้ังอําเภอหาดใหญ 
และอําเภอเมืองเชียงใหม ใหไดรับสิทธิและประโยชนท่ีไม
เกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น 

2. โครงการที่ตั้งในเขต 3 (ไมรวมขอ 2.1 และ 2.3) ใหไดรับ  
ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรและสิทธิประโยชนท่ีไม
เกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น 
     3. โครงการท่ีตั้งในจังหวดั  กาฬสินธุ  นครพนม  นราธิวาส  
นาน  บุรีรัมย  ปตตาน ี พะเยา  แพร  มหาสารคาม  ยโสธร  
ยะลา   รอยเอ็ด   ศรีสะเกษ   สกลนคร   สตูล   สุรินทร  
หนองบัวลําภ ู ชัยภูมิ  หนองคาย  อุบลราชธานี  อุดรธานี      
และ  อํานาจเจริญ  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 
สิงหาคม 2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
7.4.4  กิจการบานพกัและศูนยสวสัดิการ 
           สําหรับผูสูงอายุ 

 เง่ือนไข 
จะตองมีบริการตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐท่ีเกีย่วของ 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะท่ีเกีย่วกบั 

เคร่ืองจักรตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 

7.4.5 กิจการศูนยฟนฟูสุขภาพ เง่ือนไข 
จะตองมีบริการตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐท่ีเกีย่วของ 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะท่ีเกีย่วกบั 

เคร่ืองจักรตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 

7.4.6 กิจการบริการเพื่อสนับสนุนการ
พํานักระยะยาว 

เง่ือนไข 
1. จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานของรัฐท่ีเกีย่วของ 
2. จะตองจดัหาใหมีบริการตาง  ๆ เชน  ท่ีพกั  การดแูลสุขภาพ  

และการทองเท่ียว เปนตน  
สิทธิและประโยชน 

ใหไดรับสิทธิและประโยชนท่ีไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานัน้ 
7.5  กิจการท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยหรือ  
       ปานกลาง 

เง่ือนไข 

1.  จะตองจัดท่ีอยูอาศัยไมนอยกวา 50 หนวย สําหรับทุกเขต 

2.  โครงการท่ีตั้งในเขต 1  กรณีการกอสรางอาคารชุดจะตอง
มีพื้นที่ใชสอยตอหนวยไมนอยกวา  28  ตารางเมตร  และตอง
จําหนายในราคาหนวยละไมเกินหนึ่งลานบาท (รวมคาท่ีดิน)    
กรณีการกอสรางบานแถวหรือบานเดี่ยวตองมีพื้นทีใ่ชสอยตอ
หนวยไมนอยกวา 70 ตารางเมตร และตองจาํหนายในราคาหนวย
ละไมเกนิหน่ึงลานสองแสนบาท (รวมคาท่ีดิน) 

     3.  โครงการท่ีตั้งในเขต 2  และเขต 3  จะตองมีพื้นทีใ่ชสอย
ตอหนวยไมนอยกวา  31  ตารางเมตร  และตองจําหนายในราคา
หนวยละไมเกนิหกแสนบาท (รวมคาท่ีดิน) 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 4.  แผนผังและแบบแปลนอาคารจะตองไดรับความเหน็ชอบ   
จากคณะกรรมการ 

5.  จะตองไดรับอนุญาตกอสรางอาคารตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดงันี้ 
    1.  ตั้งในเขต 1 และเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
    2.  ตั้งในเขต 3  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   

7.6  กิจการสรางภาพยนตรไทยหรือ การ 
       ใหบริการแกธุรกิจสรางภาพยนตรหรือ 
       บริการ Multimedia 

เง่ือนไข 
1.  จะตองมีเคร่ืองจักร อุปกรณและขอบขายธุรกิจ ตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด ดังนี ้
1.1  ภาพยนตร ใหหมายความรวมถึง ภาพยนตรสารคดี 

รายการโทรทัศน และสปอตโฆษณาตางๆ  
1.2  กิจการสรางภาพยนตรท่ีจะไดรับการสงเสริม        

การลงทุน ไมรวมถึงสปอตโฆษณา 
1.3 การใหบริการแกธุรกิจสรางภาพยนตร หรือบริการ 

Multimedia ใหหมายความรวมถึง ภาพยนตรสารคดี 
รายการโทรทัศน และสปอตโฆษณาตางๆ ไดแก 
กิจการท่ีมีเคร่ืองจักร อุปกรณ และขอบขายธุรกิจ
ดังนี ้

(1) บริการใหเชาอุปกรณถายทําและ/หรือ
ประกอบการถายทําภาพยนตร จะตองมี
เคร่ืองจักรและอุปกรณหลัก  คือ  กลองถายทํา
ภาพยนตร  อุปกรณไฟถายทําภาพยนตร 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา  อุปกรณเสริมการ
เคล่ือนไหวของกลอง รวมท้ังอุปกรณยดึเกาะ
กลองในรูปแบบตาง ๆ 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 (2) บริการลางและพิมพฟลมภาพยนตร จะตองมี
เคร่ืองจักรและอุปกรณหลัก คือ เคร่ืองลาง
ฟลม  เคร่ืองพิมพฟลม  เคร่ืองใหสีฟลม เคร่ือง
ตัดตอฟลม และเคร่ืองทําความสะอาดฟลม 

(3) บริการบันทึกเสียงภาพยนตร จะตองมี
เคร่ืองจักรและอุปกรณหลัก คือ ชุด
บันทึกเสียงระบบดิจิตอล เคร่ืองตัดตอเสียง
ระบบดิจิตอล เคร่ืองผสมเสียงระบบดิจิตอล 
และหองบันทึกเสียงระดับมาตรฐาน  

(4) บริการทาํเทคนิคดานภาพ  จะตองมีเคร่ืองจกัร
และอุปกรณสรางภาพพิเศษสําหรับการสราง
ภาพยนตรและรายการโทรทัศน ซ่ึงไมสามารถ
ทําไดสําเร็จในตัวกลอง โดยจะตองมี
เคร่ืองจักรและอุปกรณหลัก คือ เคร่ืองบันทึก
สัญญาณวิดีทัศนดิจิตอลความละเอียด
มาตรฐาน (Standard Definition) และความ
ละเอียดสูง (High Definition)    เคร่ืองแปลง
สัญญาณฟลมเปนระบบวดิีทัศน (Telecine)  
เคร่ืองตัดตอและลําดับภาพ (Editing Suite) 
เคร่ืองประกอบสรางเทคนิคพิเศษและภาพ
ระบบดิจิตอล (Digital Composting & 
Special Effect Creation)  

(5) บริการประสานงานภาพยนตรจากตางประเทศ
ท่ีมาถายทําในประเทศไทย โดยมีขอบขายการ
ใหบริการครอบคลุมการติดตอขออนุญาตจาก
ทางราชการ  การหาสถานท่ีถายทําภาพยนตร  
การติดตอหาบุคลากร  การติดตอหาอุปกรณ
สรางภาพยนตร 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 (6) บริการใหเชาโรงถายทําภาพยนตรและรายการ
โทรทัศน ท่ีไดมาตรฐาน 

สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  5 ป ทุกเขต  และหากต้ังใน

เขตอุตสาหกรรมภาพยนตร (Movie Town) ใหไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

      3.   สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

7.7  กิจการโรงพยาบาล เง่ือนไข 
  1.  จะตองมีเตียงรับผูปวยไวคางคืนไมนอยกวา 50 เตียง 
2.  จะตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 
สิทธิและประโยชน 

        ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 

7.8  กิจการพฒันาพื้นท่ีสําหรับกิจการ 
       อุตสาหกรรม 
       7.8.1  กิจการเขตอุตสาหกรรม 

เง่ือนไข 
    1.  ไมใหการสงเสริมในกรุงเทพมหานคร และ สมุทรปราการ 
    2.  ท่ีดินจะตองมีขนาดไมนอยกวา 500 ไร 
    3.  ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งโรงงานจะตองไมนอยกวารอยละ 60 และ
ไมเกินรอยละ 75 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ยกเวนกรณีมีพื้นที่ท้ังหมด
เกิน 1,000 ไร ใหกําหนดตามท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
    4.  เง่ือนไขอ่ืนเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังนี้ 
          4.1  มาตรฐานถนนหลัก  

         (1) พื้นที่เกินกวา 1,000 ไร ข้ึนไปเปนถนน 4 ชองทาง   
               เขตทางไมนอยกวา 30 เมตร   ผิวจราจรไมนอย   
               กวา 14 เมตร มีเกาะกลางถนนและทางเทาไมนอย 
               กวา 2 เมตรตอขาง นอกจากน้ีตองมีผิวทางหรือ 
              ไหลทางกวางเพียงพอท่ีจะใหรถยนตจอดฉุกเฉิน 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 (2)  พื้นทีเ่กินกวา 500 ไร - 1,000 ไร เปนถนน            
       2 ชองทาง เขตทางไมนอยกวา 20 เมตร ผิว 
       จราจรไมนอยกวา 7 เมตร มีทางเทาไมนอยกวา 

2 เมตรตอขาง นอกจากน้ีตองมีผิวทางหรือไหล
ทางกวางเพียงพอท่ีจะใหรถยนต จอดฉุกเฉิน 

(3) พื้นทีเ่กินกวา 100 ไร - 500 ไร เปนถนน  2 
ชองทาง เขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ผิวจราจร 
ไมนอยกวา 7 เมตร มีทางเทาไมนอยกวา 2 เมตร
ตอขาง นอกจากน้ีตองมีผิวทางหรือไหลทาง
กวางเพียงพอท่ีจะใหรถยนต จอดฉุกเฉิน 

4.2 มาตรฐานของถนนสายรอง ผิวจราจรไมนอยกวา 
8.50 เมตรไหลถนนไมนอยกวา 2 เมตรตอขาง 

4.3 ระบบบําบัดน้าํเสียจะตองเหมาะสมตามลักษณะ
สมบัติของน้ําเสียและการบําบัดน้ําเสียตองเปนไป
ตามมาตรฐานน้ําท้ิงตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยมีบอ
เก็บน้ําท้ิงหลังการบําบัดดวย 

4.4  ระบบระบายน้ําเสียจะตองแยกออกจากระบบระบาย
น้ําฝนโดยเด็ดขาด 

4.5 จะตองจดัใหมีท่ีรวบรวม จดัเก็บ และกําจัดขยะท่ี
เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนให
ความเหน็ชอบ 

4.6 โรงงานท่ีเขาใชพื้นที่ จะตองเปนโรงงานท่ีเขาใช
พื้นที่ใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายและ
อุตสาหกรรมตองหามตามท่ีกําหนดไวในรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูชํานาญการของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.7 จะตองมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟา 
น้ําประปาและนํ้าใช โทรศัพท และการไปรษณียแก
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขาไปอยูในเขตอุตสาหกรรม
ใชไดเพียงพอ 
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 4.8 จะตองจดัปรับปรุงท่ีดินประมาณรอยละ 25 ของ
ท่ีดินท้ังหมดหรือตามจํานวนท่ีคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนใหความเห็นชอบใหมีความพรอม
ในดานบริการสาธารณูปโภคตางๆ ภายในระยะเวลา 
2 ป นับแตวันท่ีออกบัตรสงเสริม 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 

      7.8.2  กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงาน  
                อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินคา 

เง่ือนไข 
     1.  จะตองสรางอาคารโรงงานและ/หรือคลังสินคาภายใน 
นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม หรือ 
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกสท่ีไดรับการสงเสริม 
     2.  แบบแปลนแผนผังจะตองไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ 
     3.  การปลูกสรางอาคารโรงงานจะตองเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน และกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสราง 
     4.  หากเปนอาคารโรงงานหลายช้ันจะตองสูงไมเกิน 12 ช้ัน 
สิทธิและประโยชน 
    1. ไมใหไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับ 
เคร่ืองจักรทุกเขต         
      2.  หากต้ังในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกสใหไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 

3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

     7.8.3  กิจการเขตคลังสินคาทัณฑบนสําหรับ 
               ประกอบการคาเสรี (Free Trade Zone)  
               และเขตปลอดอากร (Free Zone) 

เง่ือนไข 
    1.  ท่ีดินตองมีขนาดไมนอยกวา 200 ไร 
    2.  ไมใหการสงเสริมในกรุงเทพมหานคร 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

     3.  สําหรับจังหวัดสมุทรปราการ จะใหการสงเสริมเฉพาะ 
กรณีท่ีเปนพื้นท่ีสําหรับอุตสาหกรรมท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
ใหความเห็นชอบ 

4. จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานของรัฐท่ี 
เกี่ยวของกอนยื่นคําขอรับการสงเสริม 
สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 

7.8.4 กิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร เง่ือนไข 
    1.  จะตองมีระบบส่ือสารหลักแบบใยแกวความเร็วสูงท่ัวท้ัง
เขตอุตสาหกรรม 
    2.  จะตองมีระบบโทรคมนาคมหลักท่ีมีการวางสายส่ือสาร
แบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมไปยงัศูนยกลางส่ือสาร
โทรคมนาคมในประเทศและระหวางประเทศ 
    3.  จะตองมีระบบไฟฟาสํารองจายแบบตอเนื่อง 
    4.  จะตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 10,000 ตารางเมตร 
สิทธิและประโยชน 
    สิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีมีความสําคัญและ เปน
ประโยชนตอประเทศเปนพเิศษ 

7.8.5 กิจการเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ 

เง่ือนไข 
    1.  จะตองมีท่ีดินขนาดไมนอยกวา 100 ไร 
    2.  จะตองมีพื้นที่สําหรับการประกอบอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วกับ
อัญมณีและเคร่ืองประดับไมนอยกวารอยละ 40 ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด 
    3.  จะตองมีพื้นที่สําหรับการคาขายอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
    4.  จะตองมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 
    5.  จะตองมีหองประชุมและหองแสดงสินคารวมท้ังศูนยธุรกิจ 
    6.  จะตองมีพื้นที่จอดรถขนาดท่ีเหมาะสม 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 สิทธิและประโยชน 
1.  สิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีมีความสําคัญและเปน

ประโยชนตอประเทศเปนพเิศษ 
2.  กิจการผลิตท่ีเกี่ยวกับอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีตั้งใน  

นิคมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดบัหรือเขตอตุสาหกรรม
อัญมณแีละเคร่ืองประดับท่ีไดรับสงเสริมไดรับสิทธิและประโยชน 
ดังนี ้
           2.1  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
           2.2  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
                   (1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
                   (2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 

              (3) ตัง้ในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 
            2.3 สิทธิและประโยชนอ่ืน ใหไดรับตามหลักเกณฑ 
                  ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543   
                  ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 2543 

       7.8.6   กิจการนิคมอุตสาหกรรมเพ่ืออนุรักษ 
                  ส่ิงแวดลอม             

(1) นิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร    
(2) นิคมอุตสาหกรรมสําหรับกิจการ

ฟอกหนัง 
(3) นิคมอุตสาหกรรมสําหรับกิจการ 

                    ชุบหรือเคลือบผิว หรือ Anodize      

เง่ือนไข 
    1.  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากการนคิมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทยกอนยื่นคําขอรับการสงเสริม 
    2.  สําหรับกิจการนิคมอุตสาหกรรมส่ิงทอครบวงจร จะตอง 
มีท่ีดินขนาดไมนอยกวา 500 ไร 
สิทธิและประโยชน 
    1.  สิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญเปนพิเศษ 
    2.  กิจการผลิตภัณฑส่ิงทอหรือกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ  ท่ีตั้ง
ในนิคมอุตสาหกรรมส่ิงทอครบวงจร (ยกเวนกิจการฟอกยอม
และแตงสําเร็จ) ไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี ้
          2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
          2.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
                  (1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
                  (2) ตั้งในเขต 2  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป   
                  (3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

     2.3 สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
                ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543  
                ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
       7.8.7  กิจการเขตอุตสาหกรรมการพมิพ เง่ือนไข 

 1.  จะตองมีท่ีดินขนาดไมนอยกวา  500 ไร โดยท่ีดินท่ีเปน
ท่ีตั้งโรงงานตองไมนอยกวารอยละ 60 และไมเกนิรอยละ 75 
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
    2.  จะตองมีพื้นที่สําหรับประกอบอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วของกับ
ส่ิงพิมพไมนอยกวารอยละ 80 ของพ้ืนท่ีโรงงานท้ังหมด 
     3.   จะตองมีบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน
โครงการ ดังนี้ 
            3.1  บริการกอนการพิมพ (Pre-Press), บริการหลังการ 
                   พิมพ (After-Press) และบริการซอมเคร่ืองจักร 
            3.2   สถาบันฝกอบรมดานการพิมพ 
            3.3  ศูนยกระจายสินคาดานการพิมพท่ีใหบริการตลอด 
                   24 ช่ัวโมงภายในโครงการ 
            3.4  บริการสาธารณูปโภคเปนมาตรฐานเดียวกับกิจการ 

 เขตอุตสาหกรรมหรือตามท่ีการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยกําหนดสําหรับกิจการนี้โดยเฉพาะ 

สิทธิและประโยชน 
    1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
    2.  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ปทุกเขต     
    3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  ลงวันท่ี   1 สิงหาคม 
2543     

4.  กิจการที่เกีย่วของกับการพิมพท่ีตั้งในนคิมอุตสาหกรรม 
การพิมพหรือเขตอุตสาหกรรมการพิมพท่ีไดรับสงเสริม  ไดรับ
สิทธิและประโยชน ดังนี ้
           4.1  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
           4.2  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
                     (1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
                     (2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
                     (3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

       4.3  สิทธิและประโยชนอ่ืน ใหไดรับตามหลักเกณฑ 
                   ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 
                   ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
     7.8.8 กิจการเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร  
              (Movie Town) 

เง่ือนไข 
     1.  จะตองจดัใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกในเขตอุตสาหกรรม
ภาพยนตร ดังนี้ 
           1.1 โรงถายภาพยนตร และ/หรือรายการโทรทัศนท่ีได 
                 มาตรฐานท้ังในและนอกสถานที่   (Indoor Studio  
                 and Outdoor Studio)  
           1.2 บริการหลังการถายทําสําหรับธุรกิจภาพยนตร ไดแก    
                 บริการลางและพมิพฟลมภาพยนตร บริการทํา 
                 เทคนิคภาพพเิศษและภาพแอนนิเมช่ันดวยเคร่ือง 
                 คอมพิวเตอร บริการหองบันทึกเสียงสําหรับ 
                 ภาพยนตร 
สิทธิและประโยชน 

 1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
 2.  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  8  ป ทุกเขต 

      3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543     

     7.8.9  กิจการเขตวิทยาศาสตรและ 
               เทคโนโลยี 

เง่ือนไข 
    1.  จะตองมีศูนยบมเพาะผูประกอบการ (Incubation Center) 
    2.  จะตองมีระบบการส่ือสารและโทรคมนาคมในประเทศ
และระหวางประเทศ 
    3.  จะตองมีระบบไฟฟาสํารองจายแบบตอเนื่อง 
    4.  จะตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการให
ความเหน็ชอบ  
สิทธิและประโยชน 

1.  สิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีมีความสําคัญและเปน 
ประโยชนตอประเทศเปนพเิศษ 

2.  ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิรอยละ 50  
เปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
      7.8.10 กิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส   
                 (Logistics Park) 

เง่ือนไข 
    1. จะตองมีท่ีดินขนาดไมนอยกวา 200 ไร และมีการลงทุน
กอสรางคลังสินคาใหเชาหรือขาย โดยมีพืน้ท่ีรวมกนัไมนอยกวา 
50,000 ตารางเมตร 
    2.  จะตองต้ังในพื้นท่ีรัศมีไมเกิน 50 กิโลเมตรจากบริเวณ
ทาเรือทาอากาศยาน ดานชายแดนศุลกากร สถานีตรวจปลอย
และบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร  (Inland  Container Depot - 
ICD) หรืออยูในเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free 
Zone) 
    3.  จะตองจดัใหมีพื้นที่บางสวนหรือท้ังหมดเปนเขต
ประกอบการเสรี หรือ เขตปลอดอากร (Free Zone) 
4.  จะตองจดัใหมีสถานีเปล่ียนถายข้ึน-ลง ตูคอนเทนเนอรหรือ
สถานีรถบรรทุกและสถานีเก็บและรับฝากตูคอนเทนเนอร      
อยางนอยไมต่าํกวา 50 ตู 
    5.  จะตองมีระบบโทรคมนาคมหลักท่ีมีการวางสายส่ือสาร        
แบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกสไปยังศูนยกลาง
ส่ือสารโทรคมนาคมในประเทศและระหวางประเทศ 
    6.  จะตองมีผูถือหุนไทยไมนอยกวารอยละ 51 ของทุน        
จดทะเบียน 
    7.  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 
     1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 

2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล  8  ป ทุกเขต 
     3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543     

     7.8.11  กิจการเขตอุตสาหกรรมบริการ เง่ือนไข 

     1.  จะตองมีท่ีดินขนาดไมนอยกวา 500 ไร 
2.  มีพื้นที่สําหรับการประกอบกิจการโรงงานไมเกนิ        

รอยละ 10 ของพื้นท่ีโครงการ 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 3. จะตองจดัใหมีระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความ    
สะดวกตามท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด 
สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ 
ลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี    1 สิงหาคม 2543 

     7.8.12 กจิการเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เง่ือนไข 
    1.  จะตองมีท่ีดินขนาดไมนอยกวา 500 ไร 
    2.  จะตองมีท่ีดินที่ใชเปนท่ีตั้งโรงงานไมนอยกวารอยละ 60 
และไมเกินรอยละ 75 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
    3.  ท่ีดินสําหรับประกอบกิจการท่ีเขาขายประเภทกิจการใน
หมวด 1 จะตองไมนอยกวารอยละ 80 ของพื้นท่ีตั้งโรงงาน 
    4.  เง่ือนไขอ่ืนๆ เปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับตามกิจการท่ีใหความสําคัญเปนพิเศษ 

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 กิจการเรือเฟอรร่ี 

       7.9.6  กิจการเรือกลดันลากจูง (Tug Boat) 

เง่ือนไข 
      1.  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานที่เกีย่วของ 
      2.   สําหรับกิจการขนสงทางอากาศ เคร่ืองบินจะตองมีอายุ     
ไมเกิน  14 ป  นับแตวันท่ีผลิตจนถึงวันท่ียืน่ขอรับการสงเสริม 
สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับตามกิจการท่ีใหความสําคัญเปนพิเศษ  
 

7.10   กิจการศูนยกระจายสินคาดวยระบบท่ี 
          ทันสมัย (Distribution Center - DC) 

เง่ือนไข 
     1. จะตองเปนศูนยกระจายสินคาท่ีทันสมัย ควบคุมดวยระบบ 
คอมพิวเตอร ตามท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

2. รับฝากสินคานําเขาไดเฉพาะท่ีเสียภาษีอากรหรือของท่ีใช 
สิทธิและประโยชนอ่ืน ซ่ึงผานพิธีการศุลกากรแลว เชน สินคาท่ี
ไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาตามมาตรการสงเสริมการ
ลงทุน หรือของอ่ืนๆ ท่ีอธิบดีกรมศุลกากรกาํหนด 
สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะการยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
7.11  กิจการศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศ 
         ดวยระบบท่ีทันสมัย (International  
         Distribution Center - IDC) 

เง่ือนไข 
    1. จะตองเปนศูนยกระจายสินคาไปตางประเทศท่ีใหบริการ 
ขนสง / จัดสง เก็บรักษา บรรจุ และบริหารสินคาคงคลังของ
ลูกคา 

2.  จะตองกระจายสินคาไปตางประเทศไมนอยกวา 5 ประเทศ 
3.  จะตองมีอุปกรณจดัเก็บและขนถายท่ีทันสมัย 
4.  จะตองมีระบบควบคุมบริหารคลังสินคาดวยระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และมีระบบติดตามสินคาแบบ 
Online (Track & Trace) ตามท่ีคณะกรรมการใหความเหน็ชอบ 

5.  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานของรัฐท่ี 
เกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 

1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2. หากตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ใหไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  8 ป  หากตั้งโรงงานนอกเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกสใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
ทุกเขต 

ท้ังนี้ รายไดท่ีจะไดรับยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคลตองเปน
รายไดจากคาบริหารจัดการเทานั้น ไมรวมถึงรายไดจากการ
ขนสงภายในประเทศ   รายไดพิธีการศุลกากร   และรายไดการ
จองระวางเรือหรือเคร่ืองบิน 
     3. กรณีตั้งโรงงานนอกเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส   หากยืน่
คําขอรับการสงเสริมภายในวันท่ี 31ธันวาคม  2552  ใหไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป ทุกเขต 

7.12  กิจการศูนยจดัหาจดัซ้ือช้ินสวนและ 
         ผลิตภัณฑระหวางประเทศ (International  
          Procurement Office - IPO) 

เง่ือนไข 
     1.  จะตองมีหรือเชาคลังสินคา และมีระบบการจดัการสินคา     
คงคลังดวยระบบคอมพิวเตอร 

 2. จะตองมีกจิกรรมการจัดหาสินคา การตรวจสอบคุณภาพ 
สินคา และการบรรจุสินคา 

 3.  จะตองมีแหลงจัดหาสินคาจากหลายรายและอยางนอย 
จะตองมีแหลงจัดหาจากในประเทศดวย 
      4. จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 10 ลานบาท 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 

     2. สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2) 
7.13  กิจการสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค  
         (Regional Operating Headquarters –  
         ROH) 

เง่ือนไข 
     1. จะตองกํากับดูแลกจิการของสาขาหรือบริษัทในเครอื 
ในตางประเทศไมนอยกวา 3 ประเทศ 

2.  จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 10 ลานบาท 
3. อนุญาตใหชาวตางชาติถือหุนขางมากหรือท้ังส้ินได 
4.  จะตองไดรับใบอนุญาตดาํเนินการจากหนวยงานของรัฐ  

ท่ีเกี่ยวของ 
     5.  จะตองมีแผนดําเนินการและขอบขายธุรกิจตามท่ี 
คณะกรรมการใหความเห็นชอบ ดังนี้  

5.1 การบริหารงานท่ัวไป การวางแผนทางธุรกิจและการ  
      ประสานงานธุรกิจ 
5.2 การจัดหาวัตถุดิบและช้ินสวน 
5.3 การวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑ 
5.4 การสนับสนุนดานเทคนคิ 
5.5 การสงเสริมดานการตลาดและการขาย 
5.6 การบริหารดานบุคคลและการฝกอบรมในภูมิภาค 
5.7 การใหคําปรึกษาและแนะนําในการประกอบธุรกิจ

ดานตางๆ เชน ดานการเงิน การตลาด ระบบบัญชี 
เปนตน 

5.8 การวิเคราะหและวจิัยดานเศรษฐกจิและการลงทุน 
5.9 การจัดการและควบคุมสินเช่ือ 
5.10 การใหบริการสนบัสนุนอ่ืนๆ ตามท่ีสํานักงาน

เห็นสมควรซ่ึงจะพิจารณาเปนกรณีไป 
สิทธิและประโยชน 

1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรท่ีใชในการวิจัยและ 

พัฒนา และฝกอบรม 

     2. ใหไดรับสิทธิและประโยชนท่ีไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
7.14  กิจการการคาระหวางประเทศ เง่ือนไข 

    1.  จะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกนัไมนอยกวารอยละ  
51 ของทุนจดทะเบียน 
    2.  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสงเสริม 
กิจการการคาระหวางประเทศ 
สิทธิและประโยชน 

1  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2) 
3.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคลตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ 

สงเสริมกิจการการคาระหวางประเทศเหน็สมควร 
     4.  การสนับสนุนทางดานการเงินในรูปแบบตางๆ ท่ี
สอดคลองกับผลการดําเนินการ (Performance) ตามท่ีกําหนดไว   

7.15  กิจการสนับสนุนการคาและการลงทุน เง่ือนไข 
     1. จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวของ 

2. จะตองมีคาใชจายในการดําเนินงานปละไมนอยกวา  
10 ลานบาท 

3.  จะตองมีแผนดําเนนิการและขอบขายธุรกิจตามท่ี 
คณะกรรมการใหความเห็นชอบ ดังนี้  

3.1 การกํากับดูแลและ/หรือการใหบริการบริษัทในเครือ 
ท้ังนี้ ใหรวมถึงการใหบริการจัดหาหรือใหเชาอาคาร
สํานักงานหรืออาคารโรงงานใหบริษัทในเครือดวย 

3.2  การใหคําปรึกษาและแนะนําในการประกอบธุรกิจ 
ยกเวนธุรกิจดานซ้ือขายหลักทรัพยและดาน
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ    สําหรับธุรกิจดาน
บัญชี ดานกฎหมาย ดานโฆษณา ดานสถาปตยกรรม 
และดานวิศวกรรม ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจหรือสวนราชการท่ี
เกี่ยวของ กอนยื่นคําขอรับการสงเสริม 

3.3  การใหบริการขอมูลขาวสารดานการจดัซ้ือจัดหา
สินคา 

 
 
 
 



 22 
 

ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 3.4   การใหบริการทางวิศวกรรม และเทคนิค ท่ีไม
รวมถึงการใหบริการทางสถาปตยกรรมและ
วิศวกรรมโยธา 

3.5  การทดสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสินคา 
มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานการบริการซ่ึงมิได
ขอรับการสงเสริมตามประเภท 7.21 แหงบัญชี
ประเภทกิจการทายประกาศ ฯ 

3.6  การคาสินคาสงออก 
3.7  กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเคร่ืองจักร เคร่ืองกล 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ เชน  
(1) การนําเขาเพื่อคาสง 
(2) การใหบริการฝกอบรม 
(3) การติดต้ัง บํารุงรักษา และซอมแซม 
(4) การปรับ (Calibration) ซ่ึงมิไดขอรับ 
      การสงเสริมตามประเภท 7.22 แหงบัญชี 
      ประเภทกจิการทายประกาศ ฯ 

3.8  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร    
       (ซอฟตแวร) ซ่ึงมิไดขอรับการสงเสริมตามประเภท  
       กิจการซอฟตแวร 
3.9  การคาสงสินคาท่ีผลิตในประเทศ 

2. สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนท่ีไมเกีย่วกบัภาษีอากรเทานั้น 

7.16  กิจการธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกจิ 
         ระหวางประเทศ (International Business  
         Process Outsourcing - IBPO) 

เง่ือนไข 
       ตองใหบริการผานเครือขายโทรคมนาคมในดานตางๆ เชน 
Administration  Services, Finance & Accounting Services, 
Human Resource Services, Sales & Marketing Services, 
Customer Services, International Call Center, Data Processing 
เปนตน 
สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนท่ีไมเกีย่วกบัภาษีอากรเทานั้น 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
7.17   กิจการบริการดานจัดการพลังงาน  
          (Energy Service Company - ESCO) 

เง่ือนไข 
     จะตองไดรับความเหน็ชอบจากกระทรวงพลังงาน กอนยื่น 
คําขอรับการสงเสริม 
สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับตามกิจการท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพเิศษ 

7.18  กิจการพฒันาทรัพยากรมนุษย  
7.18.1  กิจการสถานฝกฝนวิชาชีพ 
7.18.2  กิจการโรงเรียนนานาชาติ 
7.18.3  กิจการสถานศึกษาดานโรงแรม 
7.18.4  กิจการสถานศึกษาพฒันากําลังคน 
            ดานพาณิชยนาว ี

เง่ือนไข 
1.  จะตองมีขอบขายธุรกิจตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังนี้  

1.1 กิจการสถานฝกฝนวิชาชีพท่ีมีการสอนหรือฝกอบรม
ทางเทคนิคในสาขาวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงการ
ออกแบบ (Design Training Center) 

1.2 กิจการสถานศึกษาดานโรงแรม ท่ีมีการสอนใน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับการโรงแรม และมีนักศึกษาวิชา
ดังกลาวไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด 

1.3 กิจการสถานศึกษาพัฒนากําลังคนดานพาณิชยนาวี ท่ี
มีการสอนในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับการพาณชิยนาวี 
และมีนักศึกษาวิชาดงักลาวไมนอยกวารอยละ 50 
ของจํานวนนกัศึกษาท้ังหมด 

1.4 จะตองมีวสัดุอุปกรณ หองปฏิบัติการและอ่ืนๆ       
      ท่ีจําเปน 

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับตามกิจการท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพเิศษ 

7.19   กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ  
          (Biotechnology) 

7.19.1 กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ
หรือการปรับปรุงพันธุพืชและ
สัตวท่ีใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

เง่ือนไข 
     จะตองใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีทันสมัย ตามท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติหรือศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของ 
ประเทศไทย 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
7.19.2 กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ

อุตสาหกรรมการผลิตสาร
เวชภณัฑท่ีใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

7.19.3 กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตชุดตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย  
การเกษตร  อาหารและ
ส่ิงแวดลอม 

7.19.4 กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตท่ีใชเซลล 
จุลินทรีย  เซลลพืชและเซลล
สัตวในการผลิตสารชีวโมเลกุล
สารออกฤทธ์ิชีวภาพ 

7.19.5 กิจการผลิตวัตถุดิบและ/หรือ
วัสดุจําเปนท่ีใชในการทดลอง
หรือทดสอบดานชีววิทยาระดับ
โมเลกุล 

7.19.6 กิจการบริการดานการตรวจ
วิเคราะหและ/หรือสังเคราะห
สารชีวภาพ 

สิทธิและประโยชน 
1.   ใหไดรับตามกิจการท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนตอ 

ประเทศเปนพเิศษ 
2.    หากต้ังอยูในเขตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะไดรับ

สิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิตบุิคคลสําหรับกําไรสุทธิ รอยละ 50 
เปนระยะเวลา 5 ป นับแต วนัส้ินสุดระยะเวลาการไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 

7.20  กิจการวจิัยและพัฒนา เง่ือนไข 
    1. จะตองมีขอบขายธุรกิจตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังน้ี  

1.1  การวิจยัข้ันพื้นฐาน (Basic  Research) หมายถึง งานดาน
ทฤษฎีหรือดานปฏิบัติการท่ีดําเนินการเพ่ือแสวงหา
ความรูใหมจากพ้ืนฐานของปรากฏการณทางธรรมชาติ
และการสังเกตขอเท็จจริง โดยมิไดคํานึงถึงการ
ประยุกตแตเร่ิมแรก 

1.2  การวิจยัประยุกต (Applied  Research) หมายถึง การ
คนควาเพื่อแสวงหาความรูใหม แตมีจดุมุงหมายใน
การดําเนนิกิจกรรมเพ่ือนําไปใชจําเพาะ  
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 1.3  การพัฒนาเชิงปฏิบัติการ (Experimental 
Development) หมายถึง การทํางานอยางเปนระบบ 
โดยอาศัยความรูท่ีมีอยูจากการวิจัยและ/หรือจาก
ประสบการณ และกิจการดังกลาวมีเปาหมายมุงไปสู
การผลิตวัสดุ  ผลิตภัณฑ หรือส่ิงประดิษฐใหม รวมท้ัง
การติดต้ังกระบวนการ  ระบบ และบริการใหม หรือ
ปรับปรุงส่ิงท่ีผลิตแลวใหดข้ึีนอยางมีแกนสาร 

1.4 จะตองเสนอรายละเอียดเก่ียวกับขอบขายการวจิัยและ
การพัฒนา จํานวนนักวิจยัตามโครงการ ตลอดจน
ประวัติการศึกษาและประสบการณของนักวิจยั 

สิทธิและประโยชน 
1. ใหไดรับตามกิจการท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนตอ 

ประเทศเปนพเิศษ 
     2.  รายไดจากการจําหนายหรือการใหบริการอันเปนผลงานท่ี
เกี่ยวกับกิจการท่ีไดรับการสงเสริมโดยตรงหรือนําไปผลิตตอใน
เชิงพาณิชย ไมวาจะผลิตเองหรือวาจางผูอ่ืนผลิต ถือเปนรายไดท่ี
ไดรับการสงเสริม 

7.21  กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร  สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามกจิการท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนตอ

ประเทศเปนพเิศษ 
7.22  กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน  
         (Calibration) 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามกจิการท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนตอ

ประเทศเปนพเิศษ 
7.23  กิจการการออกแบบผลิตภัณฑ สิทธิและประโยชน 

    ใหไดรับตามกิจการท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพเิศษ 

7.24  กิจการศูนยการออกแบบ (Design  Center) เง่ือนไข 
     1. ขอบเขตกิจการจะตองมีพื้นที่และส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับกิจการหลัก ดังนี ้
          1.1 Lifestyle Center:  พื้นที่แสดงผลงานของนักออกแบบ  
                ท้ังจากการคัดเลือกและจากการประกวด (Showcase)   
                พื้นท่ีแสดงสินคา (Display)  และจัดจําหนายสินคา 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

          1.2  Creative Space: พื้นที่แสดงนิทรรศการ ความรู/ขอมูล   

                 เกี่ยวกับการออกแบบ  และพัฒนาผลิตภัณฑ 

         1.3  Design Shop: พื้นท่ีจําหนายหนงัสือ  ขอมูล  อุปกรณ   

                 ผลิตภัณฑ  และสินคา เกี่ยวกับการออกแบบ 

          1.4  Business Center:  เปนพื้นท่ีสําหรับ 

(1) ใหคําปรึกษาดานธุรกิจ  กฎหมายการประกอบ

กิจการการรวมทุนและการทําสัญญาซ้ือขาย 

(2) ใหคําปรึกษาแกผูประกอบการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

(3) บริการศูนยขอมูล  หองสมุด  เกี่ยวกับการพฒันา

ผลิตภัณฑ 

(4) จัดหลักสูตรพิเศษเกีย่วกับการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

(5) จัดสัมมนานานาชาติ เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ

ตอเนื่อง 

(6) ใหเชาแกเอกชนท่ีประสงคจะดําเนินกจิกรรมที่
เกี่ยวกับการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ   

การนําเสนอผลิตภัณฑใหม 

           1.5 จะตองมีเนื้อท่ีไมนอยกวา 3,000  ตารางเมตร 

1.6 จะตองมีแบบแปลนและแผนผังตามท่ีไดรับความ 

       เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

1.7 จะตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ตามท่ี 

คณะกรรมการกําหนด 
สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับตามกิจการท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพเิศษ 

7.25  กิจการใหบริการฆาเช้ือแกผลิตภณัฑ สิทธิและประโยชน 
 ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ 

ลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
7.26    กิจการบริการบําบัดน้ําเสีย กําจัดหรือ    
           ขนถายกากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีท่ี 
           เปนพิษ 

เง่ือนไข 
       จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐท่ีเกีย่วของ 
สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับตามกิจการท่ีใหความสําคัญเปนพิเศษ  

7.27   กิจการนําวัสดุท่ีไมตองการใชแลวกลับมา 
          ใชใหม 

7.27.1 กิจการคัดแยกวัสดุท่ีไมใชแลว 
7.27.2 กิจการเรียกคืนวัสดุท่ีไมใชแลว 
7.27.3 กิจการนําวัสดท่ีุไมตองการ        

ใชแลวกลับมาใชซํ้า (Reuse) 
7.27.4 กิจการนําวัสดท่ีุไมตองการ        

ใชแลวแปรรูปเพื่อใชใหม 
(Recycling) 

7.27.5 กิจการสกัดของมีคาจากวัสดท่ีุ
ไมใชแลวเพื่อนํามาใชใหม 
(Recovery) 

เง่ือนไข 
    1.  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวของ 
    2.  จะตองต้ังในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ี         
ไดรับการสงเสริมเทานั้น ยกเวนคณะกรรมการจะพิจารณา      
ผอนผันเปนกรณีๆไป 
    3.  จะตองดาํเนินการจัดการวัสดุท่ีไมตองการใชแลวท่ีเกิดข้ึน
ภายในประเทศเทานั้น โดยจะครอบคลุมเฉพาะในสวนการ     
คัดแยก  เรียกคืน  นํากลับมาใชซํ้า  แปรรูปเพื่อใชใหม   และ
สกัดของมีคาเพื่อนํามาใชใหมเทานั้น  แตไมรวมถึงข้ันตอน      
การนําไปผลิตเปนสินคา 
สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับตามกิจการท่ีใหความสําคัญเปนพิเศษ 

7.28  กิจการเคลือบหรือพอกทอสําหรับ 

         ปโตรเลียม 
สิทธิและประโยชน 

ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ 
ลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
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