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ค�ำน�ำ

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุนนี้ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดท�าขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นใน
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน ส�าหรับค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนท่ียื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 
ข้อมูลในเล่มประกอบด้วย สิทธิประโยชน์ บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนและประกาศที่เกี่ยวข้อง  
รวมทัง้กฎและหลกัเกณฑ์ท่ีส�าคญัในการขอรบัการส่งเสรมิ ทัง้นีบ้ญัชปีระเภทกจิการได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพิม่เตมิตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส. 1/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และ ส. 1/2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 
2559 ด้วยแล้ว

เนื่องจากนโยบายและหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ และบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน อาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต ์
www.boi.go.th หรือสอบถามข้อมูลที่ อีเมล: head@boi.go.th หรือศูนย์บริการลงทุน โทร. 0 2553 8111 และ  
0 2553 8216

  ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  สิงหาคม 2559
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ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์และนโยบำย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และความ 
รับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุน ภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544

แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำร

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน

คณะอนุกรรมการตางๆ
ภายใตคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน

ศูนยประสาน
การบริการ

ดานการลงทุน
(OSOS)

ศูนยบริการวีซาและ
ใบอนุญาตทำงาน
ภายใต
- สำนักงานคณะ
  กรรมการสงเสริม
  การลงทุน
- สำนักงานตรวจ
  คนเขาเมือง
- กรมการจัดหางาน

สำนักบริหาร
กลาง

สำนัก
ยุทธศาสตรและ

นโยบาย
การลงทุน

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน
- นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- กรุงปกกิ�ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ไทเป ไตหวัน
- กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

- กรุงโตเกียว ญี่ปุน
- นครโอซากา ญี่ปุน
- นครมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย
- นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
- นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 1 จ.เชียงใหม และ จ.พิษณุโลก
ภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา

ภาคที่ 3 จ.ขอนแกน
ภาคที่ 4 จ.ชลบุรี

ภาคที่ 5 จ.สงขลา
ภาคที่ 6 จ.สุราษฎรธาน�

- นครแฟรงกเฟรต สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน�
- กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั�งเศส
- กรุงสตอกโฮลม ราชอาณาจักรสวีเดน
- นครซิดน�ย เครือรัฐออสเตรเลีย

กอง
ความรวมมือ
การลงทุน

ตางประเทศ

สำนัก
สารสนเทศ
การลงทุน

สำนัก
พัฒนาปจจัย
สนับสนุน
การลงทุน

สำนัก
การตลาด

เพื่อการลงทุน

กองสงเสริม
การลงทุนไทย
ในตางประเทศ

ศูนยบริการ
ลงทุน

สำนักบริหาร
การลงทุน 1

สำนักบริหาร
การลงทุน 2

สำนักบริหาร
การลงทุน 3

สำนักบริหาร
การลงทุน 4

สำนักงานในตางประเทศ

สำนักงานในภูมิภาค
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ส�ำนักที่ก�ำกับดูแลและวิเครำะห์โครงกำรลงทุน และ

ส�ำนัก/กองที่ให้บริกำรปรึกษำแนะน�ำ

สำนักที่กำกับดูแลและวิเคราะหโครงการลงทุน

สำนัก/กองที่ใหบริการปรึกษาแนะนำ

ศูนยประสาน
การบริการ

ดานการลงทุน

หนวยพัฒนา
การเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม

ศูนยบริการ
ลงทุน

สำนักบริหาร
การลงทุน 1

สำนักบริหาร
การลงทุน 2

สำนักบริหาร
การลงทุน 3

สำนักบริหาร
การลงทุน 4

กำกับดูแลและวิเคราะห
โครงการลงทุน
หมวด 1
อุตสาหกรรมเกษตรและ
ผลิตผลจากการเกษตร

หมวด 3
อุตสาหกรรมเบา

บริการใหคำปรึกษา
แนะนำในการขอรับ
การสงเสริมการลงทุน
และประสานอำนวย
ความสะดวกตางๆ
ดานการลงทุน

บริการใหคำปรึกษาและ
ขอมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินธุรกิจและ
การขอใบอนุญาตตางๆ

บริการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมและ
จับคูทางธุรกิจ

กำกับดูแลและวิเคราะห
โครงการลงทุน
หมวด 2
อุตสาหกรรมเหมืองแร 
เซรามิก และโลหะขั้นพื้นฐาน

หมวด 4
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณขนสง

กำกับดูแลและวิเคราะห
โครงการลงทุน
หมวด 5
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา

กำกับดูแลและวิเคราะห
โครงการลงทุน
หมวด 6
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 
กระดาษ และพลาสติก

หมวด 7
อุตสาหกรรมบริการและ
สาธารณูปโภค
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สทิธปิระโยชน์ตำมพระรำชบญัญัตส่ิงเสรมิกำรลงทนุ
ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ซึ่งสรุปได้ดังนี้

สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

• ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร 
(มาตรา 28/29)

• ลดหย่อนอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็น 
(มาตรา 30)

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล  
(มาตรา 31 และ 34)

• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50  
(มาตรา 35 (1) )

• ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน�้าประปา  
เป็นสองเท่า (มาตรา 35 (2) )

• ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (มาตรา 35 (3) )

• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นส�าหรับ
การผลิตเพื่อการส่งออก (มาตรา 36)

• อนุญาตให้น�าคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทาง 
การลงทุน (มาตรา 24)

• อนุญาตให้น�าช่างฝีมือและผู้ช�านาญการเข้ามา
ท�างานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(มาตรา 25 และ 26)

• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27)
• อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ  

(มาตรา 37)

นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนระยะ 7 ปี 

(พ.ศ. 2558-2564)
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ซึ่งบังคับใช้กับค�าขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2558

วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  
ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”

เป้าหมายส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	2/2557	
1. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล�้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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2. ส่งเสรมิกจิการท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม และมกีารประหยดัพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพือ่การเตบิโต
อย่างสมดุลและยั่งยืน  

3. ส่งเสรมิให้เกดิการรวมกลุม่ของการลงทนุ (Cluster) ทีส่อดคล้องกบัศกัยภาพของพืน้ที ่และสร้างความเข้ม
แข็งของห่วงโซ่มูลค่า 

4. ส่งเสรมิการลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่เสริมสร้างเศรษฐกจิท้องถิน่ทีเ่กือ้กลูต่อการสร้างความ
มั่นคงในพื้นที่  

5. ส่งเสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ โดยเฉพาะพ้ืนทีช่ายแดนท้ังในและนอกนคิมอุตสาหกรรม  เพ่ือ
ให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่ม
บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาคบรกิาร โครงการทีข่อรบั

การส่งเสริมการลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจาก

การเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของรายได้

1.2 ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย 
1.3 ต้องใช้เครื่องจักรใหม่ หากเป็นกรณีใช้เครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ ซึ่งแบ่งหลักเกณฑ์การ

พิจารณาเป็น 3 กรณี ดังนี้

1)	กรณีทั่วไป

สภาพเครื่องจักร ให้ใช้ ให้นับเป็น Cap วงเงิน
(กรณีได้ ม.31)

ยกเว้นอากร
ขาเข้า เงื่อนไข

ใหม่ P P P
เครื่องจักรใช้แล้วไม่เกิน 
5 ปี P P O

จะต้องยื่นใบรับ รอง
ประสิทธิภาพ
เครื่องจักร ณ วัน ที่
ยื่นบัญชีรายการ
เครื่องจักร

เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี  
แต่ไม่เกิน 10 ปี P O O

2)	กรณีย้ายฐานการผลิต

สภาพเครื่องจักร ให้ใช้ ให้นับเป็น Cap วงเงิน
(กรณีได้ ม.31)

ยกเว้นอากร
ขาเข้า เงื่อนไข

ใหม่ P P P
เครื่องจักรใช้แล้วไม่เกิน 
5 ปี P P O จะต้องยื่นใบรับ รอง

ประสิทธิภาพ
เครื่องจักร ณ วัน ที่
ยื่นค�าขอรับการ
ส่งเสริมและวันที่
ยื่นบัญชีรายการ
เครื่องจักร

เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี  
แต่ไม่เกิน 10 ปี P

P
(ให้นับเป็น 

Cap วงเงินได้ร้อยละ 
50 ของมูลค่าเครื่องจักร

ตามบัญชี)

O

เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 10 ปี P O O
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3)	กรณีอื่นๆ

สภาพเครื่องจักร ให้ใช้ ให้นับเป็น Cap วงเงิน
(กรณีได้ ม.31)

ยกเว้นอากร
ขาเข้า เงื่อนไข

กิจการขนส่งทางเรือ
กิจการขนส่งทางอากาศ* 
และแม่พิมพ์  

P P P

หมายเหตุ 
-	 ค�าว่า	“ย้ายฐานการผลิต”	หมายถึง	การย้ายสายการผลิตบางส่วนหรือท้ังหมดมาจากต่างประเทศ	 โดย

เครื่องจักรนั้นจะต้องเป็นของบริษัทในเครือหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน
-	 ใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร	หมายถึง	ใบรับรองจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้ในการรับรองประสิทธิภาพ

เคร่ืองจักร	ซึ่งจะต้องมีรายงานการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมกับการรับรอง	โดยมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
รายละเอยีดการปรบัปรงุซ่อมแซมครบถ้วน	และในระหว่างท�าการตรวจสอบเครือ่งจกัรและอปุกรณ์นัน้	ต้อง
มีการเดินเครื่องเพ่ือทดสอบความสามารถและหน้าท่ีของเครื่องจักรอย่างครบถ้วนตามข้อก�าหนดในการ 
ตรวจสอบ	รวมทัง้มรีายงานผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	มาตรฐานความปลอดภยั	และการใช้พลงังานว่ายงัอยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้	โดยจะต้องระบุรายละเอียดที่ส�าคัญ	6	ประการคือ
1)	 รายละเอียดของการปรับปรุงซ่อมแซมและผลการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่
2)	 ปีที่ผลิต
3)	 ผลของการทดสอบเดินเครื่อง
4)	 รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานความปลอดภัย	และการใช้พลังงาน
5)	 การประเมนิราคาทีเ่หมาะสม	(ทัง้นี	้สามารถยืน่ใบรบัรองการประเมนิราคาเครือ่งจกัรแยกเพิม่เตมิเป็น

อีกฉบับก็ได้)
6)	 รายงานการตรวจสอบ	วันที่	และสถานที่	ที่ท�าการตรวจสอบ	

*	 เครื่องบินในกิจการขนส่งทางอากาศจะต้องมีอายุไม่เกิน	14	ปี	(โปรดดูเงื่อนไขประเภทกิจการ	7.3.4)

1.4  โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องด�าเนิน
การให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน
สากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ จะถูก 
เพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี

1.5  ส�าหรับกิจการที่ได้รับสัมปทานและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการจะใช้แนวทางการ
พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2541 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547

1.6  โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 จะไม่อยู่ในข่ายที่จะ
ได้รับการส่งเสริมโครงการที่ได้รับสัมปทานที่เอกชนด�าเนินการ โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐ   
(Build Transfer Operate หรือ Build Operate Transfer) หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการ
ดงักล่าวทีป่ระสงค์จะให้ผูไ้ด้รบัสมัปทานได้รับสิทธิและประโยชน์ การส่งเสริมการลงทุนจะต้องเสนอ
โครงการให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการก่อนออกประกาศเชิญ
ชวนเอกชนเข้าร่วมประมลู และในข้ันประมลูจะต้องมีประกาศระบโุดยชดัเจนว่าเอกชนจะได้รับสิทธิ
และประโยชน์ใดบ้าง ในหลกัการคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุจะไม่ให้การส่งเสรมิการลงทนุกรณี
เอกชนต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่รฐัในการรบัสมัปทาน เว้นแต่เป็นผลตอบแทนทีส่มเหตสุมผลกบั
การลงทุนที่รัฐใช้ไปในโครงการนั้น

1.7  โครงการของรัฐที่ให้เอกชนลงทุนและเป็นเจ้าของ (Build Own Operate) รวมทั้งให้เอกชนเช่าหรือ
บริหารโดยจ่ายผลตอบแทนให้รัฐในลักษณะค่าเช่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณา
ให้การส่งเสริมการลงทุนตามหลักเกณฑ์ปกติ 
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1.8 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หากจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐควรพิจารณาตั้งงบประมาณที่
เหมาะสมภายหลงัจากการแปรรปูจากรฐัวสิาหกจิเป็นบรษัิทจ�ากดัตามพระราชบญัญตัทินุรัฐวสิาหกจิ 
พ.ศ. 2542 แล้วหากต้องการขยายงานจะขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุได้เฉพาะส่วนทีล่งทนุเพิม่ โดย
จะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ปกติ

2. การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.1 ต้องมแีนวทางและมาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมทีเ่พียงพอและ

มีประสิทธิภาพ ส�าหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการ 
จะพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องสถานที่ตั้งและวิธีจัดการมลพิษ

2.2 กรณีกิจการใดที่มีรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่อง ที่อยู่ในข่ายตามประเภทและขนาด
โครงการท่ีต้องท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ให้โครงการหรอืกจิการนัน้ ต้องปฏบิตัิ
ตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม หรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นๆด้วย

2.3  โครงการที่ตั้งในจังหวัดระยอง ต้องปฏิบัติตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ป.1/2554 เรื่อง นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

3. เงินลงทุนขั้นต�่าและความเป็นไปได้ของโครงการ
3.1  ต้องมเีงนิลงทนุขัน้ต�า่ของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) 

เว้นแต่กรณทีีก่�าหนดไว้เป็นการเฉพาะในบญัชปีระเภทกจิการท่ีให้การส่งเสรมิการลงทนุท้ายประกาศ
 ทั้งนี้ ส�าหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการด�าเนินธุรกิจ ให้พิจารณาเงิน

ลงทุนขั้นต�่าจากเงินเดือนบุคลากรต่อปี ซึ่งจะก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการ 
ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศนี้ 

3.2  ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 ส�าหรับโครงการริเริ่ม ส่วนโครงการขยาย 
จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

3.3  โครงการท่ีมีเงนิลงทนุ (ไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) มากกว่า 750 ล้านบาท ต้องเสนอรายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามที่คณะกรรมการก�าหนด

หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ	
คณะกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติส�าหรับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1. โครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชีหนึ่ง ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

2. โครงการลงทุนในกิจการตามท่ีปรากฏในบัญชีสอง และบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอื่น
ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ

3. เม่ือมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจก�าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเป็นการเฉพาะส�าหรับ
กิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนบางประเภท
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หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน ์
คณะกรรมการก�าหนดรูปแบบของการให้สิทธิและประโยชน์เป็น 2 ประเภท ดังนี้

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ
คณะกรรมการก�าหนดสิทธิและประโยชน์ตามล�าดับความส�าคัญของประเภทกิจการ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่ม	A 
ตารางสรุปสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ	กลุ่ม	A

กลุ่ม
มาตรา 31

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

มาตรา 28
ยกเว้นอากร
เครื่องจักร

มาตรา 36
ยกเว้นอากร

วัตถุดิบ
ผลิตเพื่อ
ส่งออก

สิทธิประโยชน์
ที่ไม่ใช่ภาษี

A1
อุตสาหกรรมฐานความรู้ 
เน้นการออกแบบ ท�า R&D เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

8 ปี (ไม่ cap วงเงิน) + 
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการ

P P P

A2
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาประเทศ และกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่ม แต่มีการลงทุนในประเทศ
น้อยหรือยังไม่มีการลงทุน

8 ปี + สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการ P P P

สิทธิประโยชนตามประเภทกิจการ
(Activity-based Incentives)

กำหนดสิทธิประโยชนตามลำดับความสำคัญ
ของประเภทกิจการ

กำหนดสิทธิประโยชนเพิ�มเติมเพื่อจูงใจและ 
กระตุนใหมีการลงทุนหรือใชจายในกิจกรรม

ที่จะเปนประโยชนตอประเทศหรืออุตสาหกรรม 
โดยรวมมากขึ้น

1. สิทธิประโยชนเพิ�มเติมเพื่อพัฒนา 
   ความสามารถในการแขงขัน
2. สิทธิประโยชนเพิ�มเติมเพื่อกระจาย
   ความเจริญสูภูมิภาค
3. สิทธิประโยชนเพิ�มเติมเพื่อพัฒนา
   พื้นที่อุตสาหกรรม (ยกเวนกิจการ    
   ในกลุม B)

สิทธิประโยชนเพิ�มเติมตามคุณคาของโครงการ
(Merit-based Incentives)

A1

A2

A3

A4

B1

B2
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กลุ่ม
มาตรา 31

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

มาตรา 28
ยกเว้นอากร
เครื่องจักร

มาตรา 36
ยกเว้นอากร

วัตถุดิบ
ผลิตเพื่อ
ส่งออก

สิทธิประโยชน์
ที่ไม่ใช่ภาษี

A3
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ซึ่งมีความส�าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศโดยมีฐานการผลิตอยู่บ้าง
เล็กน้อย

5 ปี + สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการ P P P

A4
กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่า
กลุ่ม A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่า
เพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และ
เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่
อุปทาน

3 ปี + สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการ P P P

กลุ่ม	B 
ตารางสรุปสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ	กลุ่ม	B

กลุ่ม
มาตรา 31

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

มาตรา 28
ยกเว้นอากร
เครื่องจักร

มาตรา 36
ยกเว้นอากร

วัตถุดิบ
ผลิตเพื่อ
ส่งออก

สิทธิประโยชน์
ที่ไม่ใช่ภาษี

B1
อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้
เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส�าคัญต่อ
ห่วงโซ่มูลค่า 

ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการ 
กรณีที่ลงทุนเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการแข่งขัน และ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
(บางกิจการ)

P P P

B2
อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้
เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส�าคัญต่อ
ห่วงโซ่มูลค่า

O O P P
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สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ	(Merit-based	Incentives)
เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้มีการลงทุนหรือการใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวม 
มากขึ้น คณะกรรมการจึงก�าหนดสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ 

1.	สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 

กรณีท่ีได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ให้นับรวมเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย
ต่อไปนี้  

ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
วงเงินเพิ่มเติม 

(ร้อยละของเงินลงทุน/
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)

1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งท�าเอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ 
หรือร่วมวิจัยกับองค์กรในต่างประเทศ

200%

2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์
ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย หน่วยงานรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

100%

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ 100%

4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 100%

5. การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มี 
ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 
ขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

100%

6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งท�าเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ 
ตามที่คณะกรรมการ เห็นชอบ

100%

ดูค�าชี้แจงฉบับที่	1/2558	ลงวันที่	28	มกราคม	2558

1 2 3
กำหนดสิทธิประโยชนเพิ�มเติมเพื่อจูงใจและกระตุนใหมีการลงทุนหรือใชจายในกิจกรรม

ที่จะเปนประโยชนตอประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น

สิทธิประโยชนเพิ�มเติมเพื่อพัฒนา 
ความสามารถในการแขงขัน

สิทธิประโยชนเพิ�มเติมเพื่อ
กระจายความเจริญสูภูมิภาค

สิทธิประโยชนเพิ�มเติมเพื่อ
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

สิทธิประโยชนเพิ�มเติมตามคุณคาของโครงการ
(Merit-based Incentives)
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ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามสัดส่วนเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายดังนี้

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม

(พร้อมวงเงินเพิ่มเติม)

ร้อยละ 1 หรือ ไม่น้อยกว่า 200 ลบ. 1 ปี

ร้อยละ 2 หรือ ไม่น้อยกว่า 400 ลบ. 2 ปี

ร้อยละ 3 หรือ ไม่น้อยกว่า 600 ลบ. 3 ปี

2.	สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค   (ดูแผนที่ประกอบที่ปกหน้าด้านใน)

หากตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่า ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ 
แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวล�าภู 
อบุลราชธานี และอ�านาจเจรญิ (ไม่รวมพืน้ท่ีชายแดนภาคใต้ และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ซึง่จัดท�าเป็นมาตรการพเิศษ
ต่างหาก) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้ 

• ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลเพิม่ 3 ปี หากเป็นกจิการในกลุ่ม A1 และ A2 ซึง่ได้รับยกเว้นภาษเีงินได้นิตบิคุคล 
8 ปีอยู่แล้ว จะให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี

ตารางสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

A1 A2 A3 A4 B1 B2

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประเภทกิจการ
8 ปี

(ไม่ cap)
8 ปี 5 ปี 3 ปี O O

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม O O 3 ปี 3 ปี 3 ปี O

 รวมเวลายกเว้นทั้งหมด 
8 ปี

(ไม่ cap)
8 ปี 8 ปี 6 ปี 3 ปี O

ลดหย่อนร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี P P O O O O
ได้รับสิทธิหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา
ได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี P P P P P O

หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน P P P P P O
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3.	สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

หากตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 1 ปี

ตารางสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

A1 A2 A3 A4 B1 B2

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประเภทกิจการ
8 ปี

(ไม่ cap)
8 ปี 5 ปี 3 ปี O O

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม O O 1 ปี 1 ปี O O

 รวมเวลายกเว้นทั้งหมด 
8 ปี

(ไม่ cap)
8 ปี 6 ปี 4 ปี O O

การยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ
1. ต้องยื่นก่อนที่ระยะเวลาใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนปี หรือ

วงเงินที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล ดงันัน้การย่ืนขอรับสิทธปิระโยชน์เพ่ิมเตมิตามคณุค่าของโครงการ
จะมีผลย้อนไปถึงวันที่ยื่นขอเพิ่ม ซึ่งในขณะที่ยื่นขอจะต้องมีการตรวจสอบการใช้สิทธิก่อน เพื่อไม่ให้สิทธิ
ขาดตอน สทิธแิละประโยชน์เพิม่เติมเพือ่พฒันาความสามารถในการแข่งขันกรณทีี่ได้ลงทุนหรอืมค่ีาใช้จ่าย 
ให้นับรวมเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้วย

2. ผูข้อสามารถเลอืกขอรบัสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิตามคณุค่าของโครงการประเภทเดียวหรือหลายประเภทก็ได้ 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด แต่รวมแล้วจะขอสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่เกิน 8 ปี เนื่อง
จากพรบ.ส่งเสริมการลงทุนมาตรา 31 ได้บัญญัติไว้ และไม่สามารถร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมให้มากกว่า 8 ปี
ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

3. โครงการที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (B1) ต้องยื่นพร้อมกับค�าขอรับการส่งเสริมหลักเท่านั้น

สิทธิและประโยชน์กรณีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจึงอนุญาตให้โครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมสามารถน�าเข้าเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

1.  เครื่องจักรที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา
2. เครื่องจักรที่ใช้ในการป้องกันหรือก�าจัดมลพิษ
3.  เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน เพื่อปรับปรุงและทดแทนเครื่องจักร

เดิม หรือเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตในโครงการเดิม ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้เปิดด�าเนินการแล้วหรือไม่ก็ตาม
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การขอใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล	
เนื่องจากการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรต้องด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ว่าการใช้สิทธิ
และประโยชน์มคีวามถกูต้องและสอดคล้องกบัเงือ่นไขการให้การส่งเสริม และสามารถประเมินความคุม้ค่าของการส่งเสริม
การลงทุนได้อย่างชัดเจน จึงก�าหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องรายงานผลการด�าเนินงานของโครงการต่อส�านักงาน เพื่อ
ให้ส�านักงานได้มีการตรวจสอบก่อนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีนั้นๆ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานก�าหนด
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บัญชีประเภทกิจกำร

ที่ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนทั่วไป
ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนควรจะทราบถึงกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมการลงทุน โดยในหลายประเภทกิจการที่ส�าคัญ 
ได้ก�าหนดเงื่อนไขไว้เฉพาะ

ประเภท ขนาด และเงื่อนไขกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนนี้ ได้รวบรวมจากประกาศต่างๆ ซึ่งผู้ขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุน สามารถศึกษาข้อมูลจากประกาศเพิ่มเติม เพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
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หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจำกกำรเกษตร

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

1.1 กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์  
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารป้องกัน
ก�าจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์

 

1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ย
อินทรีย์เคมีนาโน ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน
และใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเพื่อการค้าจาก 
กรมวิชาการเกษตร 

2. ผลิตภัณฑ์สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ต้องได้
รับการขึ้นทะเบียน และใบอนุญาตผลิตสาร
ป้องกันก�าจัดศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร 

3. ต้องใช้หัวเชื้อ หรือนวัตกรรมที่มีเอกสารเชิง
วิชาการสนับสนุน

A 3

1.2 กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์  
(ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ)

1. ต้องมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในโครงการ
2. ส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีความอ่อนไหว

ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้อง
มีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ของทุนจดทะเบียน 

3. รายได้จากการขยายพันธุ์พืช อันเกิดจากการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ ไม่รวม
ถึงการขยายพันธุ์มันส�าปะหลัง

4. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 
เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะ
เวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

5. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัย
และ พัฒนาไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ต่อปี

A 3

1.3 กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ  
(ยกเว้นยูคาลิปตัส) 

1. ต้องมีพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณใกล้เคียงกัน
ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ โดยมีพื้นที่ติดกันไม่น้อย
กว่า 50 ไร่

2. ต้องมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในโครงการ
3. ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

A 1

1.4 กิจการอบพืชและไซโล B 1



บ
ัญ
ชีป
ร
ะเภ
ท
ก
ิจ
ก
าร
ท
ี่ให
้ก
าร
ส
่ง
เส
ร
ิม
ก
าร
ล
ง
ท
ุน
ท
ั่ว
ไป

18

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2559

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

1.5 กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์
1.5.1  กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือ 

สัตว์น�้า 

1.5.2  กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น�้า 
(ยกเว้นกุ้ง)

1. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือน
ระบบปิด มีระบบระบายอากาศ เพื่อท�าให้
อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
ตลอดเวลา มีระบบการให้น�้าและอาหาร
อัตโนมัติ มีมาตรการและระบบป้องกันพาหะ
น�าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจ
นับจ�านวนสัตว์ เป็นต้น

2. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability)

3. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่น�าไข่พันธุ์มาฟัก
ให้เป็นลูกสัตว์ โดยไม่มีกระบวนการเลี้ยงพ่อ
แม่พันธุ์

1. ต้องมีการขยายพันธุ์สัตว์ในโครงการด้วย
2. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือน

ระบบปิด มีระบบระบายอากาศเพื่อท�าให้อากาศ
ในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา 
มีระบบการให้น�้าและอาหารอัตโนมัติ และมี
มาตรการและระบบป้องกันพาหะน�าโรคเข้า 
สู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจนับจ�านวน
สัตว์ และระบบป้องกันและลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

3. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

A 4

A 4

1.6  กิจการฆ่าและช�าแหละสัตว์ 1. ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น มีระบบ
ท�าให้สัตว์สลบ ราวแขวนสัตว์ ห้องเย็น ระบบ
ลดอุณหภูมิ การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ 
และการตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น

2. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability)

A 4

1.7  กิจการประมงน�้าลึก 1. เรือประมงอวนล้อมจับ ต้องมีขนาด 500 ตัน
กรอสขึ้นไป

2. เรือประมงเบ็ดราว ต้องมีขนาด 150 ตันกรอส 
ขึ้นไป

3. ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเดินเรือ อุปกรณ์หาฝูงปลา 
และอุปกรณ์ติดตามต�าแหน่งเรือ

A 3
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สิทธิและ
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1.8  กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษา
พืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้

1. กรณีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การใช้ระบบ
เซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อในผลไม้ การใช้คลื่น
ความถี่วิทยุในการก�าจัดแมลง การใช้ Nuclear 
Magnetic Resonance เป็นต้น

2. กรณีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่อง
คัดแยกสีเมล็ดพืช การอบไอน�้าฆ่าไข่แมลงวัน
ผลไม้ การเคลือบผิวเมล็ดพืช เป็นต้น

3. กิจการคัดคุณภาพข้าวต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เท่านั้น

A 2

A 3

1.9 กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช) 
หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ

A 3

1.10 กิจการผลิตน�้ามันหรือไขมันจากพืชหรือ
สัตว์ (ยกเว้นน�้ามันจากถั่วเหลือง)

1. ผลิตภัณฑ์น�้ามันดิบและน�้ามันกึ่งบริสุทธิ์จาก
พืช ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทางการเกษตร

2. ผลิตภัณฑ์น�้ามันบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้น
จากผลิตผลทางการเกษตร หรือน�้ามันดิบ

A 3

1.11 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ (ยกเว้นยา สบู่ 
ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องส�าอาง)

A 4

1.12 กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ (Active 
Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ

ต้องมีการสนับสนุนด้านการศึกษาทางวิชาการ
เรื่องการออกฤทธิ์ และความเป็นพิษ

A 2

1.13  กิจการฟอกหนังสัตว์ หรือแต่งส�าเร็จ 
หนังสัตว์ 

1. ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น ลดการใช้สารเคมี หรือน�าเอนไซม์ หรือ
ตัวเร่งชีวภาพ (Biological Catalyst) มาใช้
ทดแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น

2. เฉพาะกิจการฟอกหนังสัตว์ ต้องตั้งในนิคม
หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

A 3

1.14 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
(ยกเว้นยางรัดของ ลูกโป่ง และแหวน
ยาง)
1.14.1 กิจการแปรรูปยางขั้นต้น 

1.14.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติ

A 4

A 2
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1.15  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้
หรือเศษวัสดุทางการเกษตร (ยกเว้นที่มี
ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน เช่น อบแห้ง 
ตากแห้ง เป็นต้น)

A 4

1.16  กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิต
การเกษตร รวมทั้งเศษวัสดุ หรือขยะ 
หรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการ
เกษตร
1.16.1  กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิต

การเกษตร
1.16.2 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษ

วัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ได้
จากผลผลิตทางการเกษตร (เช่น 
Biomass to Liquid (BTL) ก๊าซ
ชีวภาพจากน�้าเสีย) 

1.16.3 กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด

A 2

A 2

A 3

1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม 
วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือ
สิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้น  
น�้าดื่ม ไอศกรีม ลูกอม ช็อคโกแลต 
หมากฝรั่ง น�้าตาล น�้าอัดลม เครื่องดื่ม 
ที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน 
แป้งจากพืช เบเกอรี่ บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 
ซุปไก่สกัด และรังนก)

1. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะ
กระบวนการผสม หรือท�าให้เจือจางเท่านั้น

2. ส�าหรับโครงการที่มีกระบวนการหมัก ต้องใช้
หัวเชื้อที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว

A 3

1.18 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ 
(Medical Food) หรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร (Food Supplement)

1. ส�าหรับกิจการผลิตอาหารทางการแพทย์  
ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน “อาหารทางการ
แพทย์” จากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นมาตรฐานสากล 

2. ส�าหรับกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
2.1  ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน “ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร” จากส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงาน
อื่นที่เป็นมาตรฐานสากล 

2.2 ต้องมีกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้ Active 
Ingredient

A 2
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1.19  กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและ
ขนส่งห้องเย็น

B 1

1.20  กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร 1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ไร่
2. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับประกอบกิจการ และบริการ

เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของพื้นที่ทั้งหมด โดยต้องจัดให้มีพื้นที่ส�าหรับ
แสดง หรือซื้อขายสินค้าเกษตร ศูนย์ประมูล
สินค้า ห้องเย็น และคลังสินค้า 

3. ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และ
ตรวจสารพิษตกค้าง

A 3
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หมวด 2 แร่ เซรำมิกส์ และโลหะขั้นมูลฐำน

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

2.1  กิจการส�ารวจแร่ 1. ต้องมีอาชญาบัตรส�ารวจแร่ก่อนยื่นค�าขอรับ
การส่งเสริม 

2. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการได้

B 1

2.2  กิจการท�าเหมือง และ/หรือ  
แต่งแร่โปแตช

ต้องมีประทานบัตร หรือใบอนุญาตรับช่วงการท�า
เหมืองก่อนยื่นค�าขอรับการส่งเสริม

B 1

2.3 กิจการผลิต Advanced หรือ Nano 
Materials หรือผลิตภัณฑ์จาก Advanced 
หรือ Nano Materials
2.3.1 กิจการผลิต Advanced หรือ 

Nano Materials หรือการผลิต
ผลิตภัณฑ์จาก Advanced 
หรือ Nano Materials ที่มีขั้น
ตอนการผลิตต่อเนื่องจากการ
ผลิต Advanced หรือ Nano 
Materials ในโครงการเดียวกัน

2.3.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก 
Advanced หรือ Nano 
Materials

ต้องได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

A 2

A 3

2.4  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว หรือเซรามิกส์
2.4.1  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้วที่มี

คุณสมบัติพิเศษ

2.4.2  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว

2.4.3  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
(ยกเว้น Earthen Ware และ
กระเบื้องเซรามิกส์)

ต้องมีขั้นตอนการหลอม และ/หรือ การอบ

ต้องมีขั้นตอนการหลอม และ/หรือ การอบ

ต้องมีขั้นตอนการเผา และ/หรือ การอบ

A 3

B 1

B 1

2.5  กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความ
ร้อน (ยกเว้นอิฐมวลเบา อิฐน�้าหนักเบา)

ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

B 2

2.6  กิจการผลิตยิปซั่มหรือผลิตภัณฑ์จาก
ยิปซั่ม

ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

B 2
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สิทธิและ
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2.7  กิจการผลิตเหล็กขั้นต้น ได้แก่  
น�้าเหล็กบริสุทธิ์ (Hot Metal) เหล็กถลุง 
(Pig Iron) เหล็กพรุน (Sponge Iron, 
Direct Reduction Iron: DRI) และ Hot 
Briquetted Iron (HBI)

A 2

2.8  กิจการผลิตเหล็กขั้นกลาง ได้แก่ Slab, 
Billet และ Bloom

1. กรณีมีขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องจากการผลิต
เหล็กขั้นต้นในโครงการเดียวกัน

2. กรณีมีเฉพาะขั้นตอนการผลิตเหล็กขั้นกลาง

A 2

A 4

2.9  กิจการผลิตเหล็กขั้นปลาย
2.9.1 กิจการผลิตเหล็กขั้นปลาย

คุณภาพสูงชนิดเหล็กทนแรง 
ดึงสูง (High Tensile Strength 
Steel)

2.9.2 กิจการผลิตเหล็กขั้นปลายที่มี 
ขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องจาก
การผลิตเหล็กขั้นต้น และ 
ขั้นกลางในโครงการเดียวกัน

2.9.3 กิจการผลิตเหล็กทรงยาวส�าหรับ
งานอุตสาหกรรม ได้แก่ เหล็ก
รูปพรรณ เหล็กเพลา เหล็กลวด 
และลวดเหล็ก

2.9.4 กิจการผลิตเหล็กทรงยาวส�าหรับ
งานก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กรูป
พรรณ เหล็กเพลา เหล็กลวด 
และลวดเหล็ก

2.9.5 กิจการผลิตเหล็กทรงแบน
ส�าหรับงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 
เหล็กแผ่นไร้สนิมรีดร้อนหรือรีด
เย็น เหล็กแผ่นหนา เหล็กแผ่น
รีดร้อนหรือรีดเย็น และเหล็ก
แผ่นเคลือบ

ต้องมีค่า Ultimate Tensile Strength (UTS) 
มากกว่า 700 เมกะปาสคาล (MPa) ขึ้นไป

A 2

A 2

A 4

B 1

A 4
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2.9.6  กิจการผลิตเหล็กทรงแบนส�าหรับ
งานก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กแผ่น
ไร้สนิมรีดร้อนหรือรีดเย็น เหล็ก
แผ่นหนา เหล็กแผ่นรีดร้อนหรือ
รีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบ 

2.9.7  กิจการผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็น
เคลือบดีบุก (Tin Mill Black 
Plate)

2.9.8 กิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิด Electrical Steel

เฉพาะประเภท Non-oriented (NO) และ Grain-
Oriented (GO)

B 1

A 3

A 3

2.10  กิจการผลิตท่อเหล็ก หรือท่อเหล็กไร้สนิม
2.10.1 กิจการผลิตท่อเหล็กชนิดไร้

ตะเข็บหรือลบตะเข็บภายใน

2.10.2 กิจการผลิตท่อเหล็กอื่นๆ

A 3

B 1

2.11  กิจการผลิตผงโลหะ (ยกเว้นผงโลหะ
ส�าหรับงานขัดผิว (Shot Blasting))

A 3

2.12  กิจการผลิตเฟอร์โรอัลลอย A 4

2.13  กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
2.13.1 กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ

เหนียว

2.13.2 กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
อื่นๆ

ต้องใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace
A 2

A 3

2.14  กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ A 3

2.15  กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่
เหล็ก

A 4

2.16  กิจการตัดโลหะ ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

B 2
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หมวด 3 อุตสำหกรรมเบำ

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

3.1  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน
3.1.1 กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ 

หรือเส้นใยประดิษฐ์
3.1.1.1  กิจการผลิตเส้นใย

ที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
(Technical Fiber 
หรือ Functional 
Fiber)

3.1.1.2  กิจการผลิตเส้นใย
รีไซเคิล (Recycled 
Fiber)

3.1.1.3  กิจการผลิตเส้นใย
อื่นๆ

3.1.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า
3.1.2.1 กิจการผลิตด้ายหรือ

ผ้าที่มีคุณสมบัติ
พิเศษ (Functional 
Yarn หรือ 
Functional Fabric)

3.1.2.2 กิจการผลิตด้ายหรือ
ผ้าอื่นๆ

3.1.3 กิจการฟอกย้อมและแต่งส�าเร็จ 
หรือพิมพ์และแต่งส�าเร็จ หรือ
พิมพ์

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น

ต้องใช้เศษวัสดุของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น

1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมี
การลงทุน หรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่า
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

1. ต้องตั้งหรือขยายโรงงานในนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ที่มีระบบการ
ก�าจัดของเสียและการควบคุมรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตามประกาศที่กระทรวงอุตสาหกรรมก�าหนด

A 2

A 4

B 1

A 3

A 4

B 1

A 3
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2. ในกรณีที่ไม่อยู่ในพื้นที่ตามข้อ 1. จะอนุญาต
ให้เฉพาะกรณีการขยายโรงงานเดิม โดยต้องมี
มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. ส�าหรับกิจการสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing) 
ส�าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้ตั้งโรงงานได้ใน
ทุกพื้นที่

4. ส�าหรับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนภาย
ใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ในกรณี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ตั้งใน
พื้นที่สถานประกอบการเดิมได้ ไม่ว่าจะอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน หรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 ของกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือไม่ก็ตาม

5. ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ทุกกรณี

3.1.4 กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง
ประกอบการแต่งกาย และเคหะ
สิ่งทอ

1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมี
การลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่า 
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

A 4 

B 1

3.2  กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือ
ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic 
Products) จาก Non-woven Fabric

A 4

3.3  กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม

1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมี
การลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่า 
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 

A 4

B 1

3.4  กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน B 1

3.5  กิจการผลิตเครื่องดนตรี B 1
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3.6  กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน 1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมี
การลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่า 
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 

A 4

B 1

3.7  กิจการผลิตของเล่น 1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมี
การลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่า 
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 

A 4

B 1

3.8  กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ 
หรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ

A 4

3.9  กิจการบริการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

1. ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 
1.1  ระบบข้อมูลเพื่อการออกแบบ 
1.2  ระบบการออกแบบแนวคิด และการ

สร้างต้นแบบแนวคิด
2. ต้องจัดให้มีระบบในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

2.1  ระบบการออกแบบเชิงวิศวกรรม
2.2  ระบบการสร้างต้นแบบ และทดสอบ

สมรรถนะการใช้งาน 
2.3  ระบบการทดสอบมาตรฐานของต้นแบบ

และการยอมรับของผู้ใช้ 
3. ต้องใช้บุคลากรไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

บุคลากรทั้งหมด
4. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้าน

ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ต่อปี

5. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 
เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะ
เวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง 

A 1
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3.10 กิจการผลิตเลนส์
3.10.1 กิจการผลิตเลนส์ที่ไม่เข้าข่าย

เครื่องมือแพทย์ เลนส์กันแดด 
หรือเลนส์สัมผัสเพื่อความ
สวยงาม (Cosmetic Lenses) 
เช่น เลนส์กล้อง เป็นต้น 

3.10.2  กิจการผลิตเลนส์กันแดด หรือ
เลนส์สัมผัสเพื่อความสวยงาม 
(Cosmetic Lenses)  
กรอบแว่นตา และส่วนประกอบ

A 4

B 1

3.11  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน
3.11.1 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่

จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูง 
หรือเทคโนโลยีสูง (เช่น เครื่อง 
X-Ray เครื่อง MRI เครื่อง CT 
Scan และวัสดุฝังในร่างกาย 
เป็นต้น) หรือเครื่องมือแพทย์ที่
มีการน�าผลงานวิจัยภาครัฐ หรือ
ที่ด�าเนินการร่วมกับภาครัฐไป
ผลิตเชิงพาณิชย์)

3.11.2  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิด
อื่นๆ (ยกเว้นการผลิตเครื่องมือ
แพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิด
ต่างๆ)

3.11.3  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จาก
ผ้า หรือเส้นใยชนิดต่างๆ เช่น 
เสื้อกาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้า
ปิดปากและจมูก ผ้าก๊อซ และ
ส�าลี เป็นต้น 

1. กรณีที่มีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
2. กรณีที่ไม่มีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

กรณีการผลิตผ้าก๊อซหรือส�าลี ต้องเริ่มต้นจากผ้า 
ฝ้ายดิบ หรือใยฝ้าย

A 1
A 2

A 3

A 4
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4.1  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วน
โลหะ
4.1.1  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก 

ผงโลหะหรือผงโลหะผสม

4.1.2  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก 
หรือชิ้นส่วนเหล็ก

 4.1.3  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวม
ทั้งชิ้นส่วนโลหะ

ต้องมีขั้นตอนการ Sintering

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิต
ชิ้นส่วนเหล็กหล่อที่ใช้เตาหลอมแบบ Induction 
Furnace หรือชิ้นส่วนเหล็กทุบในโครงการเดียวกัน

1. กรณีมีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนื่องจากการรีด 
ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก ในโครงการ
เดียวกัน

2. กรณีมีขั้นตอนการขึ้นรูป เช่น Machining และ 
Stamping เป็นต้น

A 3

A 3

A 4

B 1

4.2  กิจการชุบ เคลือบผิว การปรับ หรือ
เปลี่ยนสภาพผิว (ยกเว้นการชุบหรือ
เคลือบผิว หรือท�าสีเพื่อความสวยงาม)

กรณีการปรับหรือเปลี่ยนสภาพผิวต้องมีขั้นตอน 
เช่น Anodizing , Etching และ Engraving เป็นต้น

B 1

4.3  กิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment) ห้ามใช้สารไซยาไนต์ในขบวนการท�างาน A 4

4.4  กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรือ
อุปกรณ์

1. ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนหลักของ
เครื่องยนต์ เช่น ฝาสูบ เสื้อสูบ เพลาข้อเหวี่ยง 
เพลาลูกเบี้ยว ก้านสูบ ลูกสูบ และฟลายวีล  
เป็นต้น

2. กรณีการประกอบเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 
หรือ อุปกรณ์

A 4

B 1

4.5  กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และ 
ชิ้นส่วน
4.5.1  กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรือ

อุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) 
ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม

4.5.2  กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์
หรือชิ้นส่วน และ/หรือ การ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์

ต้องมีขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติ
งานด้วยระบบสมองกลเอง

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือ  
การออกแบบทางวิศวกรรม

A 2

A 3
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4.5.3  กิจการประกอบเครื่องจักร และ/
หรือ อุปกรณ์เครื่องจักร

4.5.4  กิจการประกอบหุ่นยนต์ หรือ
อุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน

ต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการฯ
เห็นชอบ

A 4

A 3

4.6  กิจการผลิตรถยนต์ทั่วไป ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

B 1

4.7  กิจการผลิตเครื่องยนต์ส�าหรับยานพาหนะ 1. ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 
ชิ้น ดังนี้ Cylinder Head, Cylinder Block, 
Crankshaft, Camshaft และ Connecting 
Rod

2. กรณีการประกอบเครื่องยนต์

A 3

A 4 

4.8  กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
4.8.1  กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ

ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่
4.8.1.1  กิจการผลิต 

Substrate ส�าหรับ 
Catalytic Converter

4.8.1.2  กิจการผลิต 
Electronic Fuel 
Injection System

4.8.1.3  กิจการผลิต 
Transmission 
ส�าหรับรถยนต์

4.8.1.4  กิจการผลิต 
Electronic Control 
Unit (ECU)

4.8.2  กิจการผลิตชิ้นส่วนความ
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 
ได้แก่
4.8.2.1  กิจการผลิตระบบเบรก 

ABS (Anti-Lock 
Brake System)หรือ

A 2

A 2
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Electronic Brake 
Force Distribution 
(EBD)

4.8.2.2  กิจการผลิต 
Electronic Stability 
Control (ESC)

4.8.2.3  กิจการผลิต 
Regenerative 
Braking System

4.8.2.4  กิจการผลิต Idling 
Stop System

4.8.2.5  กิจการผลิต 
Autonomous 
Emergency Braking 
System

4.8.3  กิจการผลิตอุปกรณ์ส�าหรับ
รถยนต์ Hybrid, Electric 
Vehicles (EV) และ Plug-
in Hybrid Electric Vehicles 
(PHEV) ได้แก่
4.8.3.1  กิจการผลิตแบตเตอรี่

4.8.3.2  กิจการผลิต Traction 
Motor

4.8.3.3  กิจการผลิตระบบ 
ปรับอากาศ

4.8.4  กิจการผลิตยางล้อส�าหรับ 
ยานพาหนะ

A 2

A 2
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4.8.5  กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง 
(Fuel System Parts) ได้แก่
4.8.5.1 Fuel Pump

4.8.5.2 Injection Pump

4.8.5.3 Injector

4.8.5.4 Fuel  Pipe/Tube

4.8.6 กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบส่งก�าลงั 
(Transmission System Parts) 
ได้แก่
4.8.6.1 Sun Gear

4.8.6.2 Ring Gear

4.8.6.3 Shift Gear

4.8.6.4 Transfer Case

4.8.6.5 Torque Converter

4.8.6.6 Carrier

4.8.6.7 Propeller Shaft

4.8.6.8 Drive Shaft

4.8.6.9 Universal Joint

4.8.6.10 Differential

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ 
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

A 3

A 4

A 3
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4.8.6.11 Transmission Case

4.8.7 กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเครื่องยนต ์
(Engine System Parts) ได้แก่
4.8.7.1 Turbocharger

4.8.7.2 ชิ้นส่วน Turbocharger 
ได้แก่ Turbine Blade, 
Turbine Housing  
และ Bearing Housing

4.8.7.3 Cylinder Head

4.8.7.4 Cylinder Block

4.8.7.5 Crankshaft

4.8.7.6 Camshaft

4.8.7.7 Connecting Rod

4.8.7.8 Valve

4.8.7.9 Piston

4.8.7.10.  Gear

4.8.8 กิจการผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัย 
(Safety Parts) ได้แก่
4.8.8.1 ถุงลมนิรภัย/เข็มขัด

นิรภัย

4.8.8.2 Airbag Inflator, Gas 
Generator, Gas 
Generant

4.8.8.3. ชิ้นส่วนถุงลมนิรภัย
ได้แก่ Initiator และ 
Coolant Filter 

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

A 3

A 3

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4

A 3

A 4
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4.8.8.4. ชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัย   
ได้แก่ Interlock และ 
Retractor

4.8.9 กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเบรค 
(Brake System Parts) ได้แก่
4.8.9.1 Brake Booster

4.8.9.2 Brake Caliper

4.8.9.3 Brake Master Cylinder

4.8.9.4 Brake Wheel Cylinder

4.8.9.5 Wheel Hub

4.8.9.6 Brake Pipe/ Tube

4.8.9.7  Brake Set

4.8.10 กิจการผลิตชิ้นระบบส่วนช่วงล่าง 
(Suspension System Parts) 
ได้แก่
4.8.10.1 Shock Absorber

4.8.10.2 Ball Joint

4.8.11 กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยว 
(Steering System Parts) ได้แก่
4.8.11.1 Power Steering Pump

4.8.11.2 Rack and Pinion 
Steering

4.8.12 กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบระบาย
ความร้อน (Cooling System 
Parts) ได้แก่
4.8.12.1 Water Pump

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4
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4.8.13 กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบท่อไอเสีย 
(Exhaust System Parts) ได้แก่
4.8.13.1 Catalytic Converter

4.8.13.2  Exhaust Catalyst

4.8.14 กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบ 
ปรับอากาศ (Air Conditioning 
System Parts) ได้แก่
4.8.14.1 Air Compressor

4.8.15 กิจการผลิตชิ้นส่วนตัวถังที่ใช้
เหล็กทนแรงดึงสูง (Ultimate 
Tensile Strength Steel)

4.8.16 กิจการผลิต Ball Bearing 
ส�าหรับยานพาหนะ

4.8.17 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
อื่นๆ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องใช้เหล็กที่มีค่า Ultimate Tensile Strength 
(UTS) มากกว่า 700 เมกะปาสคาล (MPa) ขึ้นไป

ต้องมีการผลิต Steel Ball เองในโครงการ

A 4

A 4

A 4

A 4

B 1

4.9  กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ
4.9.1 กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ 

ขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส

4.9.2  กิจการต่อเรือ หรือซ่อมเรือ 
ขนาดต�่ากว่า 500 ตันกรอส 
(เฉพาะเรือโลหะ หรือไฟเบอร์
กลาสที่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ 
และอุปกรณ์)

ต้องได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 14000 ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนิน
การ

A 2

A 2

4.10 กิจการผลิตรถไฟหรือรถไฟฟ้า หรือ
อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน (เฉพาะระบบราง)

A 2

4.11 กิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยาน หรือ
อุปกรณ์เกี่ยวกับอวกาศ
4.11.1  กิจการผลิตอากาศยานหรือ 

ชิ้นส่วน เช่น ล�าตัวอากาศยาน 
ชิ้นส่วนประกอบส�าคัญของ
อากาศยาน บริภัณฑ์และ
ชิ้นส่วนอื่นๆ เป็นต้น

A 1
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 4.11.2  กิจการผลิตเครื่องใช้ หรือ
อุปกรณ์ภายในอากาศยาน 
(ยกเว้นเครื่องใช้หรือวัสดุ
สิ้นเปลืองและหมุนเวียน)       
เช่น เก้าอี้ ชูชีพ รถเข็น หรือ        
อุปกรณ์ประกอบอาหาร เป็นต้น

 4.11.3  กิจการซ่อมอากาศยาน หรือ
ชิ้นส่วน

4.11.4  กิจการซ่อมเครื่องใช้หรือ
อุปกรณ์ภายในอากาศยาน 
(ยกเว้นเครื่องใช้หรือวัสดุสิ้น
เปลืองและหมุนเวียน) 

4.11.5  กิจการผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับ 
อวกาศ เช่น ชิ้นส่วนยานอวกาศ
ดาวเทียม ระบบขับเคลื่อน จรวด
น�าส่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์สื่อสารในอวกาศ เครื่องมือ
ส�าหรับการค้นหา การตรวจวัดและ
การน�าทางในอวกาศเป็นต้น

4.11.6  กิจการระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับ
อวกาศ เช่น ระบบค้นหา ระบบ
สถานีภาคพื้น ระบบตรวจวัด 
ระบบประเมินผล และระบบ
น�าทางในอวกาศ เป็นต้น

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น

A 3

A 2

A 4

A 1

A 1

4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้น 
ที่มีความจุกระบอกสูบต�่ากว่า 248 ซีซี)

1. ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ดังนี้ 
Cylinder Head, Cylinder Block, Crankshaft, 
Crankcase, Camshaft และ Connecting Rod
1.1  ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 4 ใน 

6 ชิ้น ส�าหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ 
ที่มีความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 248 ซีซี 
ขึ้นไป แต่ต�่ากว่า 500 ซีซี

A 3
 (ต้อง
ปฏิบัติ
ครบ

เงื่อนไข
ข้อ 1-3)
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1.2 ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 2 ใน 
6 ชิ้น ส�าหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ 
ที่มีความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 500 ซีซี 
ขึ้นไป 

2. ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและ
พ่นสี

3. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และการ
ใช้ชิ้นส่วน และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

B 1 
 (กรณี
ปฏิบัติ
ตาม

เงื่อนไข
ข้อ 2-3)

4.13  กิจการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) A 2

4.14  กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�าหรับ
งานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
(Fabrication Industry) หรือการซ่อม 
Platform ส�าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
4.14.1 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ

ส�าหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (Fabrication 
Industry) ที่มีขั้นตอนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม

4.14.2 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
ส�าหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (Fabrication 
Industry) หรือการซ่อม 
Platform ส�าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม

A 3

A 4

4.15  กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์
4.15.1 กิจการผลิตเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

4.15.2 กิจการผลิตเครื่องมือ 
วิทยาศาสตร์อื่นๆ

ต้องเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจวัด
ค่าพารามิเตอร์ ประมวลผลข้อมูล และรายงาน
ผลในตัวเองได้ หรือสามารถตรวจวัดและควบคุม
พารามิเตอร์โดยอัตโนมัติ 

A 2

A 3
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5.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
5.1.1  กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่

อยู่ในระดับเทคโนโลยีขั้นสูง 
(Advanced Technology)

5.1.2 กิจการผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้
เย็น ตู้แช่ เครื่องซักผ้า เครื่อง
อบผ้า

5.1.3  กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

1. สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
(Internet of Things) หรือ

2. มีวงจรหรือระบบควบคุมการท�างาน ระบบ
ประมวลผล  สมองกล (Embedded System)
หรือซอฟต์แวร์ (Embedded Software) เพื่อให้
รองรับการท�างานที่ซับซ้อนหรือหลากหลายขึ้น

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพสูง
ในระดับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของกระทรวง
พลังงาน หรือมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอื่น 
ที่เทียบเท่า

A 3

A 4

B 1

5.2 กิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรือ อุปกรณ์
ไฟฟ้า หรือชิ้นส่วน และ/หรือ อุปกรณ์ 
ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.2.1 กิจการผลิต Power Inverter

5.2.1.1  กิจการผลิต Power 
Inverter ส�าหรับงาน 
อุตสาหกรรม

5.2.1.2  กิจการผลิต Power 
Inverter อื่นๆ

5.2.2 กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED

5.2.3 กิจการผลิต Compressor และ/
หรือ Motor ส�าหรับเครื่องใช้
ไฟฟ้า

5.2.4 กิจการผลิต Wire Harness

ต้องมีขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. ต้องเป็น Compressor ส�าหรับเครื่อง
ปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ ที่ได้มาตรฐาน
ประสิทธิภาพสูงในระดับฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 ของกระทรวงพลังงาน หรือมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานอื่นที่เทียบเท่า

2. ส�าหรับผลิตภัณฑ์ Motor ต้องมีขั้นตอนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

A 3

A 4

A 4

A 4 

B 1
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5.2.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ 
ไฟฟ้าอื่นๆ

B 1

5.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
5.3.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Organics 
and Printed Electronics (OPE)

 
 5.3.2 กิจการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม

 5.3.2.1 กิจการผลิตอุปกรณ์ 
ส่ง (Emission)  
แพร่ (Transmission) 
รับ (Reception) 
สัญญาณส�าหรับ
ระบบใยแก้วน�าแสง 
(Optical Fiber) 
และ ระบบไร้สาย 
(Wireless)

 5.3.2.2  กิจการผลิตภัณฑ์
ส�าหรับโทรคมนาคม
อื่นๆ

 5.3.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ 
Electronic Control and 
Measurement ส�าหรับงาน
อุตสาหกรรม/เกษตร

5.3.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Security 
Control Equipment

5.3.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ภาพและเสียง (Audio Visual 
Product)

5.3.6  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับส�านักงาน

A 2

A 2

A 3

A 2

A 2

A 4

A 4
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5.3.7 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

B 1

5.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
5.4.1 กิจการผลิตชิ้นส่วนในกลุ่ม 

Organics and Printed 
Electronics (OPE)

5.4.2 กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 
และ/หรือวัตถุดิบส�าหรับเซลล์
แสงอาทิตย์

5.4.3 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ
โทรคมนาคม
5.4.3.1  กิจการผลิต 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
ส่ง (Emission)  
แพร่ (Transmission) 
รับ (Reception) 
สัญญาณส�าหรับ
ระบบใยแก้วน�า
แสง (Optical Fiber) 
และระบบไร้สาย 
(Wireless)

5.4.3.2  กิจการผลิตชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับ 
โทรคมนาคมอื่นๆ

5.4.4  กิจการผลิตชิ้นส่วน Electronic 
Control and Measurement 
ส�าหรับงานอุตสาหกรรม/ 
เกษตร/ เครื่องมือแพทย์/  
ยานพาหนะ/ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีกรรมวิธีการผลิต 
และ Energy Yield ตามที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ

A 2

A 2

A 2

A 3

A 2
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5.4.5  กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ Security Control 
Equipment

5.4.6  กิจการผลิต Hard Disk Drive 
และ/หรือ ชิ้นส่วนส�าหรับ Hard 
Disk Drive 
5.4.6.1  กิจการผลิต Advanced 

Technology Hard 
Disk Drive และ/
หรือชิ้นส่วน (ยกเว้น 
Top Cover หรือ 
Base Plate หรือ 
Peripheral)

5.4.6.2  กิจการผลิต Hard 
Disk Drive ทั่วไป 
และ/หรือ ชิ้นส่วน 
(ยกเว้น Top Cover 
หรือ Base Plate 
หรือ Peripheral)

 5.4.6.3 กิจการผลิต Top 
cover หรือ 
Base Plate หรือ 
Peripheral ส�าหรับ 
Hard Disk Drive

5.4.7  กิจการผลิต Solid State Drive 
และ/หรือ ชิ้นส่วนส�าหรับ Solid 
State Drive

5.4.8  กิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรือ
อุปกรณ์ส�าหรับระบบที่ใช้
ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์

1. จะต้องเป็นการผลิต Hard Disk Drive ที่มี
ความหนาแน่นของข้อมูล (Areal Density)  
ไม่น้อยกว่า 2,000 กิกะบิต ต่อตารางนิ้ว

2. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย 
โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็น
เงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้
นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้
นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

A 2

A 2

A 3

A 4

A 2

A 3
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5.4.9  กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวน�า และ/หรือ ชิ้นส่วนส�าหรับ
อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า

5.4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรือ 
อุปกรณ์โฟโทนิกส์ (Photonics) 
และ/หรือ ระบบที่ใช้โฟโทนิกส์

5.4.11 กิจการผลิต Flat Panel Display

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

5.4.13 กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความ
จ�าอื่นๆ

5.4.14 กิจการผลิต Printed Circuit 
Board Assembly (PCBA) 
ทั่วไป

5.4.15 กิจการผลิต Electro-Magnetic 
Product 

5.4.16 กิจการผลิต Passive 
Component

5.4.17  กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง 
(Audio Visual Product)

ส�าหรับการผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit) การ
ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้นับ
มูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ

ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ

A 3

A 3

A 3

A 3

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4
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5.4.18  กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
ส�านักงาน

5.4.19 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

A 4

B 1

5.5  กิจการผลิตสารหรือแผ่นส�าหรับไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ 
5.5.1  กิจการผลิต Wafer

5.5.2  กิจการผลิตสารหรือแผ่นที่ใช้ 
Thin Film Technology

1. ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ

2. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย 
โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็น
เงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

A 2

A 3

5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
5.6.1 กิจการ Microelectronics 

Design

5.6.2 กิจการ Embedded System 
Design

1. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้าน
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 
1,500,000 บาท ต่อปี

2. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมให้นับรวมรายได้จาก
การจ�าหน่าย หรือการให้บริการ ซึ่งเป็นผลงาน
ที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง 
หรือน�าไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะผลิต
เอง หรือว่าจ้างผู้อื่นผลิต

3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่ได้รับการส่งเสริม หรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 
เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะ
เวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

A 1

A 1

5.7 กิจการซอฟต์แวร์
5.7.1 กิจการพัฒนา Embedded 

Software

5.7.2 กิจการพัฒนา Enterprise  
Software และ/หรือ Digital 
Content

1. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากร 
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ต่อปี

2. ต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามที่ส�านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติก�าหนดหรือ
ให้ความเห็นชอบ

3. โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป  
(ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน) ต้อง
ด�าเนินการให้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน

A 1

A 3
ไม่ก�าหนด

วงเงิน
ยกเว้นภาษี 
เงินได้

นิติบุคคล
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 5.7.3  กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูง (High Value-
added Software)
- พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์

ด้านวิเคราะห์และเชื่อมโยง
เพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big 
Data, Data Analytics รวมถึง 
Predictive Analytics

- พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศและไซเบอร์

- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ควบคุม และ/หรือเชื่อมโยง
อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
รวมถึง Business Process 
Management

- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงาน
สนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ผลิต (Industrial Software)

จากส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ หรือใบรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน Capability Maturity Model 
Integration (CMMI) หรือเทียบเท่าภายใน  
2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ หากไม่
สามารถด�าเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี

4. รายได้จากการจ�าหน่ายหรือการให้บริการ 
อันเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับ
การส่งเสริมโดยตรง ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน

A 1

5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

B 2

5.9  กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Services)
- บริการระบบซอฟต์แวร์ฐาน 

(Software Platform)
- บริการบริหารจัดการทางด้านดิจิทัล 

(Managed Service)
- บริการออกแบบระบบสถาปัตยกรรม

ทางด้านดิจิทัล (Digital Architecture 
Design Service)

- บริการทางด้านดิจิทัล เช่น FinTech, 
DigiTech, MedTech, AgriTech 
เป็นต้น

1. ต้องมีการจ้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Specialist) และต้องมีเงิน
ลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

2. ต้องมีกระบวนการให้บริการด้านดิจิทัลตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ

3. โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้องด�าเนิน
การให้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 20000 
หรือมาตรฐานอื่นตามความเห็นชอบของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ 
หากไม่สามารถด�าเนินการได้ จะถูกเพิกถอน
สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 1 ปี

A 3
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4. รายได้ที่เกิดจากการจ�าหน่ายหรือรายได้ที่
เกิดจากการให้บริการด้านดิจิทัลที่ได้รับการ
ส่งเสริมโดยตรง ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่ง
เสริมการลงทุน

5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อน
ขอรับการส่งเสริม
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หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลำสติก และกระดำษ

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

6.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการ
อุตสาหกรรม

ไม่ให้การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุปโภค  
เช่น สีทาอาคาร น�้ายาท�าความสะอาด น�้ามัน 
หล่อลื่นยานยนต์ ปุ๋ยเคมีผสม ยาปราบศัตรูพืชหรือ
ยาฆ่าแมลง กาวซิเมนต์ เป็นต้น

A 4

6.2  กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์จาก
พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.2.1 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือ 

พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น รูปต่อเนื่อง 
จากการผลิตพอลิเมอร์ที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
โครงการเดียวกัน

6.2.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก 
พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม

1. ต้องเป็นการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมตลอดวงจร
ชีวิตน้อยลง โดยมีการรับรองหรือตรวจสอบ
ได้ว่ามีการใช้วัตถุดิบจากแหล่งทรัพยากร
หมุนเวียน (Renewable Resource) หรือ
การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเคมีที่ยั่งยืน 
(Sustainable Green Chemistry) ในการผลิต
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ
โดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษ เป็นต้น

2. ต้องได้รับการประเมินการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น การ
ประเมิน Life Cycle Assessment (LCA) 
เป็นต้น ก่อนเปิดด�าเนินการ

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปจากพลาสติกหรือ 
พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

A 2

A 3

6.3 กิจการโรงกลั่นน�้ามัน B 1

6.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี A 3

6.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิด
พิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ 
(Specialty Polymers หรือ Specialty 
Chemicals)

A 2

6.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับ
อุตสาหกรรม (Plastic Products for 
Industrial Goods)

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก B 1
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

6.7 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มี
คุณสมบัติพิเศษ
6.7.1 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ชนิดหลายชั้น (Multilayer 
Plastics Packaging)

6.7.2 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic 
Plastics Packaging)

6.7.3 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต (Antistatic Plastics 
Packaging)

ต้องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติกมากกว่า 3 ชั้น  
ขึ้นไป

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อ
ในระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรือ
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 10000 
ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน  
2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อ
ในระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรือ
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 10000 
ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน  
2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ

A 3

A 3

A 3

6.8 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปด้วยเศษพลาสติกจาก 
ในประเทศเท่านั้น

A 4

6.9 กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ส�าคัญในยา 
(Active Pharmaceutical Ingredients)

ต้องเป็นการผลิตสารออกฤทธิ์ หรือวัตถุดิบทาง
เภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients: 
APIs)

A 2

6.10 กิจการผลิตยา 1. กรณีการผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง PIC/S 
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ

2. กรณีการผลิตยาแผนโบราณ ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ปี นับแต่ 
วันครบเปิดด�าเนินการ

3. ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิม จะอนุญาตให้
น�าเครื่องจักรเดิมมาใช้ในโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริมได้ แต่ไม่ให้นับเป็นมูลค่าเงินลงทุน
ของโครงการ

B 1

6.11 กิจการผลิตแม่ปุ๋ยเคมี A 2
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

6.12 กิจการผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ
6.12.1 กิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิด

ปลอดเชื้อหรือกระดาษชนิด
ปลอดเชื้อ (Hygienic Pulpหรือ 
Hygienic Paper)

6.12.2 กิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิด
พิเศษหรือกระดาษชนิดพิเศษ 
(Specialty Pulp หรือ Specialty 
Paper)

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อ
ในระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 5 หรือ
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 100 
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น GMP หรือ Food grade เป็นต้น ภายใน 2 ปี 
นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ

A 2

A 3

6.13 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
6.13.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก

กระดาษปลอดเชื้อ 

6.13.2 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ
เคลือบพลาสติกชีวภาพ

6.13.3  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษที่มีสมรรถนะสูง 

ต้องมีขั้นตอนการผลิตที่ปลอดเชื้อ และต้องได้ 
รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
GMP หรือ Food grade เป็นต้น ภายใน 2 ปี  
นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ

ต้องมีขั้นตอนการเคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยพลาสติก
ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้

ต้องมีกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น  
การรับน�้าหนักหรือการกันกระแทก เป็นต้น 

A 4

A 4

A 4

6.14 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์
6.14.1 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

6.14.2 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป

ต้องมีขั้นตอนการพิมพ์ และการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
โดยใช้ Digital Media Software ในโครงการ

A 3

B 1
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หมวด 7 กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน

7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ
พลังงานไฟฟ้าและไอน�้า
7.1.1.1 กิจการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า หรือ พลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
ขยะ หรือ เชื้อเพลิง
จากขยะ (Refuse 
Derived Fuel)

7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือ พลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
เช่น แสงอาทิตย์ ลม 
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
เป็นต้น ยกเว้นขยะ 
หรือ เชื้อเพลิงจาก
ขยะ

7.1.1.3 กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือ พลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้า จาก
พลังงานอื่นๆ

7.1.2 กิจการผลิตน�้าประปา น�้าเพื่อ
อุตสาหกรรม หรือไอน�้า

7.1.3 กิจการสถานที่ตรวจปล่อย และ
บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
เพื่อการส่งออก หรือโรงพัก
สินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขา
เข้า และบรรจุของขาออกที่
ขนส่ง โดยระบบคอนเทนเนอร์
นอกเขตท่าเทียบเรือ (รพท.) 
(Inland Container Depot: ICD)

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง

1. กรณีใช้ระบบ Cogeneration
2. กรณีใช้ถ่านหินต้องเป็นประเภทเทคโนโลยี 

ถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) 
เท่านั้น

A 1

A 2

A 4
A 4

A 3

A 3
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

7.1.4 กิจการขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือ
บรรทุกสินค้า

7.1.5 กิจการสนามบินพาณิชย์

ต้องมีเครื่องจักรส�าหรับการขนถ่ายที่ทันสมัยตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

A 3

A 2

7.2 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ B 1

7.3  กิจการขนส่งมวลชน และสินค้าขนาดใหญ่
7.3.1 กิจการขนส่งทางราง

7.3.2 กิจการขนส่งทางท่อ (ยกเว้นการ
ขนส่งน�้าทางท่อ)

7.3.3 กิจการขนส่งทางเรือ

7.3.4 กิจการขนส่งทางอากาศ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องบินต้องมีอายุไม่เกิน 14 ปี นับแต่ปีที่ผลิต
จนถึงปีที่ยื่นค�าขอรับการส่งเสริม

A 2

B 1

A 2

A 3

7.4 กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์
7.4.1  กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วย

ระบบที่ทันสมัย (Distribution 
Center: DC)

7.4.2  กิจการศูนย์กระจายสินค้า
ระหว่างประเทศด้วยระบบที่ 
ทันสมัย (International 
Distribution Center: IDC)

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 
10 ล้านบาท

2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

3. ส�าหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย ก�าหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติม ดังนี้
3.1  ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้าน
บาท 

3.2  ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ

4. ส�าหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่
ทันสมัย ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้

B 1

A 3

7.5 กิจการส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ
(International Headquarters: IHQ)

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 
10 ล้านบาท

2. ต้องก�ากับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัท 
ในเครือในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ประเทศ

3. ต้องมีแผนด�าเนินการและขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้

B 1
(เฉพาะ

เครื่องจักร
ที่ใช้วิจัย
และ
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3.1  การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทาง
ธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ

3.2  การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
3.3  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.4  การสนับสนุนด้านเทคนิค
3.5  การส่งเสริมด้านการตลาด และการขาย
3.6  การบริหารด้านบุคคล และการฝึกอบรม
3.7  การให้ค�าปรึกษา และแนะน�าในการ

ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านการ
เงิน การตลาด ระบบบัญชีเป็นต้น

3.8  การวิเคราะห์ และวิจัยด้านเศรษฐกิจ
และการลงทุน

3.9  การจัดการ และควบคุมสินเชื่อ
3.10 ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)
3.11 การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่ 

ส�านักงานเห็นสมควร
4. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม

ตามคุณค่าของโครงการได้

พัฒนา
และฝึก
อบรม)

7.6  กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trading Centers: ITC)

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 
10 ล้านบาท

2. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการได้

B 1

7.7  กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
(Trade and Investment Support Office: 
TISO)

1. ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปีละไม่
น้อยกว่า 10 ล้านบาท

2. ต้องมีแผนด�าเนินการและขอบข่ายธุรกิจดังนี้
2.1  การก�ากับดูแล และ/หรือการให้บริการ

บริษัทในเครือและในกลุ่ม ทั้งนี้ให้รวม
ถึงการให้บริการจัดหา หรือให้เช่า
อาคารส�านักงาน หรืออาคารโรงงานให้
บริษัทในเครือและในกลุ่มด้วย

2.2  การให้ค�าปรึกษาและแนะน�าในการ
ประกอบธุรกิจยกเว้นธุรกิจด้านการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ และการแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศส�าหรับธุรกิจด้านบัญชี
ด้านกฎหมายด้านโฆษณาด้าน

B 2
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สถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมโยธา 
ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนยื่นค�าขอรับ
การส่งเสริม

2.3  การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการ 
จัดซื้อจัดหาสินค้า

2.4  การให้บริการทางวิศวกรรมและ
เทคนิคที่ไม่รวมถึงการให้บริการทาง
สถาปัตยกรรมและทางวิศวกรรมโยธา

2.5 กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องกลเครื่องมือ และอุปกรณ์ ได้แก่
- การน�าเข้าเพื่อค้าส่ง
- การให้บริการฝึกอบรม
- การติดตั้งบ�ารุงรักษาซ่อมแซม
- การปรับ (Calibration) 

2.6  การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ
2.7  การให้บริการรับจ้างบริหารระบบ

ธุรกิจระหว่างประเทศ (International 
Business Process Outsourcing) 
โดยต้องให้บริการผ่านเครือข่าย
โทรคมนาคมในด้านต่างๆ เช่น 
Administration Services, Finance 
& Accounting Services, Human 
Resource Services, Sales & 
Marketing Services, Customer 
Services, Data Processing เป็นต้น

3. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการได้

7.8  กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน 
(Energy Service Company: ESCO)

ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน 
ก่อนยื่นค�าขอรับการส่งเสริม

A 1

7.9  กิจการพัฒนาพื้นที่ส�าหรับกิจการ
อุตสาหกรรม
7.9.1 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

7.9.1.1 กิจการนิคมหรือ 
เขตอุตสาหกรรม

1. ไม่ให้การส่งเสริมในกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ

2. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่

B 1
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3. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด
ยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน 1,000 ไร่  
ให้ก�าหนดตามที่คณะกรรมการให้ความ 
เห็นชอบ

4. เงื่อนไขอื่นมีดังนี้
4.1  มาตรฐานของถนนหลัก  

กรณีที่ดินเกินกว่า 1,000 ไร่ ขึ้นไป  
ต้องมีถนน 4 ช่องทาง เขตทางไม่น้อย
กว่า 30 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
14 เมตร มีเกาะกลางถนนและทางเท้า
ไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจาก นี้
ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้าง
เพียง พอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน

 กรณีที่ดินเกินกว่า 500-1,000 ไร่ ต้อง
มีถนน 2 ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า 
20 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7 เมตร 
มีทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง 
นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทาง
กว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน

4.2 มาตรฐานของถนนสายรองต้องมีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 8.50 เมตร ไหล่ถนน
ไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง

4.3 ระบบบ�าบัดน�้าเสียต้องเหมาะสมตาม
ลักษณะสมบัติของน�้าเสีย และการ
บ�าบัดน�้าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
น�้าทิ้งตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมี 
บ่อเก็บน�้าทิ้งหลังการบ�าบัดด้วย

4.4  ระบบระบายน�้าเสียต้องแยกออกจาก
ระบบระบายน�้าฝนโดยเด็ดขาด

4.5  ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และ
ก�าจัดขยะที่เหมาะสมตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
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7.9.1.2 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมอัญมณี 
และเครื่องประดับ

7.9.1.3 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
(Logistics Park)

4.6  โรงงานที่เข้าใช้พื้นที่ต้องเป็นโรงงาน 
ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่ก�าหนด
ไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช�านาญการของส�านักงานนโยบาย และ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.7  ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟ้า 
น�้าประปาและน�้าใช้ โทรศัพท์ และการ
ไปรษณีย์แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าไป
อยู่ในเขตอุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ

4.8 ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ 25 
ของที่ดินทั้งหมดหรือตามจ�านวนที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ ให้มีความ
พร้อมในด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ 
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออก
บัตรส่งเสริม

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่
2. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด

3. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับการค้าขายอัญมณีและ
เครื่องประดับ

4. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
5. ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า รวมทั้ง

ศูนย์ธุรกิจ

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 200 ไร่ และมีการ
ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่า หรือขายโดยมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 ตารางเมตร

2. ต้องตั้งในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจาก
บริเวณท่าเรือ ท่าอากาศยานด่านชายแดน
ศุลกากรสถานีตรวจปล่อย และบรรจุสินค้าเข้า
ตู้คอนเทนเนอร์ (Inland Container Depot: 
ICD) หรืออยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขต
ปลอดอากร (Free Zone)

A 3

A 3
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7.9.1.4 กิจการนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ (Movie 
Town)

7.9.1.5 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.9.1.6 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมยาง

7.9.1.7  กิจการนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรม 
อากาศยานหรือ
อวกาศ

3. ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขต
ประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free 
Zone)

4. ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น-ลงตู้
คอนเทนเนอร์ หรือสถานีรถบรรทุกและสถานี
เก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ไม่น้อยกว่า 
50 ตู้

5. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสาย
สื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรม  
โลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคม
ในประเทศ และระหว่างประเทศ

6. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

7. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต้องจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในเขต
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดังนี้
- โรงถ่ายภาพยนตร์ และ/หรือรายการโทรทัศน์

ที่ได้มาตรฐานทั้งในและนอกสถานที่ (Indoor 
Studio and Outdoor Studio) 

- บริการหลังการถ่ายท�าส�าหรับธุรกิจภาพยนตร์
ได้แก่ บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ 
บริการท�าเทคนิคภาพพิเศษและภาพแอนิเมชัน
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการห้องบันทึก
เสียงส�าหรับภาพยนตร์

ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริม

จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่
2. ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขต 

คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) 
หรือเขตปลอดอากร (Free Zone)

A 3

A 3

A 3

A 3
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7.9.1.8 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมด้าน
นวัตกรรมอาหาร

3. ต้องจัดให้มีพื้นที่รองรับศูนย์ซ่อมอากาศยาน 
หรือชิ้นส่วน

4. ต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ�านวย
ความสะดวกและบริการ ได้แก่ ระบบถนน 
ระบบระบายน�้าฝนและป้องกันน�้าท่วม ระบบ
ประปา ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง
และป้องกันอุบัติภัย ระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัย
ที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ

5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. ต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2. ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่พร้อมสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่น ห้องปฏิบัติ
การวิจัยพัฒนา โรงงานต้นแบบ พื้นที่ทดลอง
ผลิต พื้นที่ทดสอบตลาด (Living Lab) และ
พื้นที่ให้เช่าส�าหรับจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน เป็นต้น

3. ต้องมีห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) ที่
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งมีนักเทคนิค 
(Technician) ประจ�าเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่พร้อมสนับสนุนการ ท�าวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน

4. ต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้บริการกับผู้ที่
อยู่ในพื้นที่ เช่น ห้องประชุมสัมมนา ระบบ
การสื่อสาร ระบบไฟฟ้าส�ารอง เป็นต้น

5. ต้องมีระบบบ�าบัดน�้าเสียและสิ่งปฏิกูลที่ 
เหมาะสมตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

A 1
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7.9.2 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยี 
7.9.2.1 กิจการนิคมหรือเขต

วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (Science 
and Technology 
Park)

7.9.2.2 กิจการนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ (Software 
Park)

7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต 
Data Center

1. ต้องมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubation 
Center)

2. ต้องมีระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ในประเทศ และระหว่างประเทศ

3. ต้องมีระบบไฟฟ้าส�ารองจ่ายแบบต่อเนื่อง
4. ต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นตามที่คณะ

กรรมการให้ความเห็นชอบ

1. ต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็ว
สูงทั่วทั้งเขตอุตสาหกรรม

2. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสาย
สื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรม
ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ
และระหว่างประเทศ

3. ต้องมีระบบไฟฟ้าส�ารองจ่ายแบบต่อเนื่อง
4. ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร 

1. ต้องจัดให้มีบริการ เช่น บริการรับฝากวาง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Co-location) 
บริการดูแลระบบ (Managed Service) บริการ 
Backup เครื่อง Server ของลูกค้า บริการ 
Disaster Recovery Services (DRS) เป็นต้น

2. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับให้บริการ Data Center  
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

3. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสาย
สื่อสารแบบความเร็วสูงไปยังศูนย์กลางสื่อสาร
โทรคมนาคมทั้งในประเทศ และระหว่าง
ประเทศอย่างน้อย 4 วงจร ทั้งนี้ ต้องเป็น
วงจรในประเทศที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 10 
Gbps. อย่างน้อย 3 วงจร และมีความเร็วรวม
ของทุกวงจรไม่น้อยกว่า 60 Gbps

4. ต้องสามารถให้บริการได้ในขณะที่มีการซ่อม
บ�ารุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ  
ในระบบ (Concurrently Maintainable)

A 1
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7.9.2.4  ศูนย์บ่มเพาะด้าน
นวัตกรรม (Innovation 
Incubation Center)

5. ต้องมีระบบ Engine Generator ที่เป็น 
Continuous Rating ที่รองรับปริมาณการใช้
ไฟทั้งหมดของ Data Center พร้อมระบบ
ส�ารองกรณี Engine Generator ตัวหนึ่งตัวใด
ช�ารุดหรือหยุดท�างาน

6. ต้องมีอุปกรณ์หรือระบบส�ารองในอุปกรณ์ 
UPS, IT Cooling และ UPS Cooling โดย
ต้องท�างานในทันทีที่อุปกรณ์หลักหยุดท�างาน 
และไม่กระทบต่อการให้บริการ

7. ต้องมีเส้นทางส�ารองในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่
ขึ้นต่อกัน (Independent Distribution Paths) 

8. ต้องมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความ
เสียหายกรณีที่อุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวใดช�ารุด หรือ
หยุดท�างาน 

9. ต้องมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
พร้อมระบบส�ารอง 

10. ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยทั่วพื้นที่
11. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 

ชั่วโมง
12. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน 

Data Center 

1. ต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็ว
สูง (FTTX)

2. ต้องมีระบบไฟฟ้าส�ารองจ่ายแบบต่อเนื่อง
3. ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค�าปรึกษาการ

ด�าเนินธุรกิจ (Mentor)
4. ต้องมีแผนการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) 

หรือการสร้างชุมชนเทคโนโลยี
5. ต้องมีพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกว่า 300 ตาราง

เมตร
6. ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคหรือ

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ

A 1

7.10 กิจการ Cloud Service 1. ต้องตั้งอยู่ใน Data Center ที่ได้รับมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 ด้าน Data Center ไม่น้อย
กว่า 2 ศูนย์ที่อยู่ในประเทศ
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2. ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ Data Center 
ทุกศูนย์เข้าด้วยกัน ด้วยความเร็วไม่ต�่ากว่า 10 
Gbps. ในทุกเส้นทาง พร้อมมีวงจรส�ารองที่มี
ขนาดเท่ากัน

3. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน 
Cloud Security และมาตรฐาน ISO/IEC 
20000-1 ด้าน Cloud Service

7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา 1. ต้องมีขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้
1.1  การวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research) 

หมายถึง การวิจัย หรือการค้นคว้า เพื่อ
การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทาง
วิชาการ และองค์ความรู้นี้อาจน�าไปสู่
การใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการการผลิต 
หรือการให้บริการในอนาคต

1.2  การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) 
หมายถึง การวิจัยที่น�าความรู้พื้นฐานมา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ 
หรือกระบวนการใหม่ ทั้งนี้รวมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การคิดค้น
สูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ
ออกแบบกระบวนการผลิตที่น�าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม และเชิง
พาณิชย์

1.3  การวิจัยพัฒนาระดับน�าร่อง (Pilot 
Development) หมายถึง การขยาย
ขนาดการผลิตที่เป็นผลมาจากการ
วิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ 
เป็นการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ(Prototype) และ/หรือ
ทดสอบกระบวนการผลิตในระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ทดสอบตลาด และ/หรือ เก็บรวบรวม
ข้อมูลสภาวะที่เหมาะสมส�าหรับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการออกแบบ
กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
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1.4  การวิจัยพัฒนาเชิงสาธิต 
(Demonstration Development) 
หมายถึง การวิจัยพัฒนาที่น�าผล
การวิจัยพัฒนาระดับน�าร่องมา
ขยายขนาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบกระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม เพื่อยืนยันความน่าเชื่อ
ถือของเทคโนโลยี และกระบวนการ
ผลิต รวมทั้งสาธิตให้เห็นถึงความเสถียร
ของกระบวนการ และศักยภาพการผลิต
เชิงพาณิชย์ ทั้งในส่วนของการควบคุม
คุณภาพและการประเมินต้นทุน

2. ต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายการ
วิจัยและการพัฒนา จ�านวนนักวิจัยตาม
โครงการ ตลอดจนประวัติการศึกษา และ
ประสบการณ์ของนักวิจัย

3. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมให้นับรวมรายได้จาก
การจ�าหน่ายหรือการให้บริการ ซึ่งเป็นผลงาน
ที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง
หรือน�าไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะผลิต
เองหรือว่าจ้างผู้อื่นผลิต 

4. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

5. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัย
และพัฒนาไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ต่อปี

7.12  กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology)
7.12.1 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ

อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์
หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ 
และจุลินทรีย์ ที่ใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพ

1. ต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

2. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
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7.12.2 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/
หรือ อุตสาหกรรมการผลิตสาร
เวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

7.12.3 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตชุดตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ การเกษตร 
อาหาร และสิ่งแวดล้อม

7.12.4 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เซลล์
จุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์
สัตว์ ในการผลิตสารชีวโมเลกุล 
และสารออกฤทธิ์ชีวภาพ

7.12.5 กิจการผลิตวัตถุดิบ และ/หรือ 
วัสดุจ�าเป็นที่ใช้เพื่อการวิจัยและ
พัฒนา การทดลอง การทดสอบ 
การควบคุมคุณภาพ และ/หรือ 
การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

7.12.6 กิจการบริการด้านการตรวจ
วิเคราะห์ และ/หรือ สังเคราะห์
สารชีวภาพ และ/หรือ ควบคุม
คุณภาพ และ/หรือ ตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้อง

A 1

A 1

A 1

A 1

A 1

7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม 1. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

2. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้าน
ออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 1,500,000 
บาท ต่อปี

A 1
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7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์  หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 
5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

A 1

7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้
รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 
5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

A 1

7.16 กิจการบริการฆ่าเชื้อแก่ผลิตภัณฑ์ A 2

7.17 กิจการน�าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 1. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง

2. ต้องตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น ยกเว้น
คณะกรรมการจะพิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณี

3. ต้องด�าเนินการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้น
ในประเทศเท่านั้น 

4. ต้องมีกระบวนการคัดแยกหรือแปรรูปวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามที่ 
คณะกรรมการเห็นชอบ

5. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- กรณีคัดแยก (Sorting)
- กรณีคัดแยกที่มีกระบวนการแปรรูป

เพิ่มเติมหรือน�ากลับมาใช้ประโยชน ์อีก 
(Recycle) หรือน�ากลับคืนมาใหม่ 
(Recovery)

A 3
A 2

7.18 กิจการบ�าบัดหรือก�าจัดของเสีย ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง

A 2

7.19 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ 1. ต้องเป็นกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพที่มี
การสอนหรือฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขา
วิชาชีพเฉพาะ รวมถึงการออกแบบ (Design 
Training Center) ตามที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ

A 1
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2. ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ 
ที่จ�าเป็น

3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

7.20 กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย 1. การสร้างภาพยนตร์ไทย ให้รวมถึงภาพยนตร์
เรื่อง สารคดี รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์
แอนิเมชัน แต่ไม่รวมถึงภาพยนตร์โฆษณา

2. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล ให้รวมถึง
2.1 รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ รวมทั้งการ

จ�าหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น แผ่นซีดี วีซีดี และดีวีดี เป็นต้น

2.2 รายได้ส่วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์ และ 
สายหนัง

A 3

7.21 กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ การบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ ให้รวม
ถึงภาพยนตร์เรื่อง สารคดี รายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์แอนิเมชัน และภาพยนตร์โฆษณา โดยมี
ขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้
1. บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�า และ/หรือ

ประกอบการถ่ายท�าภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์
หลัก เช่น กล้องถ่ายท�าภาพยนตร์ อุปกรณ์
เสริมความเคลื่อนไหวของกล้อง อุปกรณ์ไฟ
ถ่ายท�าภาพยนตร์ เป็นต้น

2. บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ หรือ
ส�าเนาไฟล์ภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์หลัก เช่น 
เครื่องล้างฟิล์ม เครื่องพิมพ์ฟิล์ม อุปกรณ์
ส�าเนาไฟล์ภาพยนตร์ระบบดิจิทัล เป็นต้น

3. บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์
หลัก เช่น ชุดบันทึกเสียงระบบดิจิทัล ชุดตัด
ต่อเสียงระบบดิจิทัลชุดผสมเสียงระบบดิจิทัล 
เป็นต้น

A 3
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4. บริการท�าเทคนิคด้านภาพ ต้องมีเครื่องจักร
และอุปกรณ์สร้างภาพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถ
ท�าได้ส�าเร็จในตัวกล้อง เช่น เครื่องตัดต่อและ
ล�าดับภาพ เครื่องประกอบสร้างเทคนิคพิเศษ
และภาพระบบดิจิทัล เป็นต้น

5. บริการประสานงานภาพยนตร์จากต่างประเทศ
ที่มาถ่ายท�าในประเทศไทย โดยมีขอบข่ายการ
ให้บริการครอบคลุมถึงการติดต่อขออนุญาต
จากทางราชการการติดต่อหาสถานที่ถ่ายท�า
ภาพยนตร์ การติดต่อหาบุคลากร และการ
ติดต่อหาอุปกรณ์สร้างภาพยนตร์

6. บริการให้เช่าโรงถ่ายท�าภาพยนตร์ และ
รายการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน

7.22 กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.22.1 กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือ

ท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือ 
ท่องเที่ยว

7.22.2 กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว

7.22.3 กิจการสวนสนุก

7.22.4 กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม

7.22.5 กิจการสวนสัตว์เปิด

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง

ต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ 
ยกเรือ ที่จอดเรือบนบก โรงจอดเรือส�าหรับซ่อม
บ�ารุงเรือ เป็นต้น

1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ

ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท 
และต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่

2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ

3. ต้องจัดที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวและที่จอดรถ 
อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของที่ดิน
ทั้งหมด

A 3

A 3

A 3

A 3

A 3
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7.22.6 กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า

7.22.7 กิจการสนามแข่งขันยานยนต์

7.22.8 กิจการกระเช้าไฟฟ้า

1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

2. จัดท�ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่
ออกบัตรส่งเสริม

1. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง

2. ต้องได้รับมาตรฐานจาก Federation 
Internationale de L’Automobile (FIA) หรือ 
Federation Internationale de Motocyclisme 
(FIM)

3. ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุม มิให้เกิด
อันตรายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง

4. ต้องจัดท�ามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใน 12 เดือน นับแต่
วันที่ออกบัตรส่งเสริม

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง

A 3

A 3

A 3

7.23 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
7.23.1 กิจการโรงแรม

7.23.2 กิจการหอประชุมขนาดใหญ่

1. ต้องมีจ�านวนห้องพักไม่น้อยกว่า 100 ห้อง 
หรือต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

2. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ดังนี้
- กรณีตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริม

การลงทุน เฉพาะพื้นที่ 20 จังหวัด
- กรณีตั้งสถานประกอบการในพื้นที่อื่นๆ  

ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์ 
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้

1. ต้องมีพื้นที่ส่วนที่ใช้เพื่อการประชุมไม่น้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร โดยห้องประชุมขนาด
ใหญ่ที่สุดต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตาราง
เมตร

2. ต้องมีเครื่องมือและสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่เหมาะสมกับโครงการ

3. แบบแปลนแผนผังต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ

A 4

B 2

A 3
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7.23.3 กจิการศนูย์แสดงสนิค้านานาชาติ

7.23.4 กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

1. ต้องมีพื้นที่แสดงสินค้าภายในอาคารไม่น้อย
กว่า 25,000 ตารางเมตร

2. ต้องมีห้องส�าหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดง
สินค้า

1. ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบ�าบัด 
และฟื้นฟูสุขภาพ 

2. ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพแบบ
ต่อเนื่อง และมีการพักค้างคืนส�าหรับผู้มาใช้
บริการ

3. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการได้

A 3

B 1
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นโยบำยและมำตรกำรพิเศษอื่นๆ

1 2
3 4

นโยบายสงเสริมการลงทุน
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต

นโยบายสงเสริมการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มาตรการเพิ�มขีดความสามารถ
ของ SMEs

มาตรการสงเสริมการลงทุน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
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มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2557 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัด
พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการออกแบบทาง
วิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

มาตรการนี้ใช้กับ
1. กิจการท่ีด�าเนนิการอยูแ่ล้ว ไม่ว่าจะได้รบัส่งเสรมิหรอืไม่กต็าม หากไม่ได้รบัส่งเสรมิต้องเป็นประเภทกจิการ

ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน
2. โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้ได้ เมื่อระยะ

เวลาการยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลนัน้สิน้สดุลงแล้ว หรอืเป็นโครงการที่ไม่ได้รบัยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล

เงื่อนไข 
1. ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุน

ของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมขีนาดลงทนุไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 
โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

2. ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
2.1. เมือ่รวมกจิการทัง้หมดทัง้ที่ได้รบัการส่งเสรมิและไม่ได้รบัการส่งเสรมิแล้ว ผูข้อรบัการส่งเสรมิต้อง

มีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
2.2. ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

3. จะต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

ในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด�าเนินการอยู่เดิม
3. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

1.	มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน	การใช้พลังงานทดแทน	หรือการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
ผูย้ืน่ขอจะต้องเสนอแผนการลงทนุปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรเพือ่การประหยดัพลงังาน การน�าพลังงานทดแทนมาใช้ในกจิการ 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยด�าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้

1. จะต้องมีการลงทนุปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรไปสูเ่ทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพือ่ให้เกดิการใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วน
ที่ก�าหนด

2 จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อให้มีการน�าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนตามที่
ก�าหนด เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทั้งสิ้น
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3. จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของ
เสีย น�้าเสีย หรืออากาศตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ค�าชี้แจง (ตามค�าชี้แจงฉบับที่ 4/2557 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
1. จะต้องยื่น “ค�าขอรับการส่งเสริม” พร้อมกับ แบบประกอบค�าขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิ

และประโยชน์ตามนโยบายมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
ตามประกาศที่ 1/2557 (F PA PP 28)

2. ส�าหรบัโครงการทีข่อรบัการส่งเสริม ท่ีมีการลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท (ไม่รวมค่าทีดิ่นและทนุหมนุเวยีน) 
จะต้องจัดท�าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
• ผลการทดสอบและรับรองเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 

และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสถาบันหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น กรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นต้น หรือผลการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว

• แผนและวิธีการตรวจวัดผลการประหยัดพลังงาน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
3. จะต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมก่อนด�าเนินการลงทุนด้านเครื่องจักร
4. โครงการทีข่อรบัสทิธิและประโยชน์ตามมาตรการนีต้้องเป็นโครงการที่ไม่เคยได้รบัการส่งเสรมิตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2550, 2/2552, 4/2552 (ยกเว้นมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย) 3/2554, 6/2554 และ 1/2556 (ยกเว้นมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย)

5. จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการดังกล่าวดังต่อไปนี้
5.1 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ด้านการ
ประหยัด
พลังงาน

• การใช้พลังงานต้องลดลงตามสัดส่วนที่ก�าหนด
• มูลค่าของพลังงานที่ประหยัดได้ต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าภาษีเงินได้

นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้น

ด้านการน�า
พลังงานทดแทน
มาใช้ในกิจการ

• มีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนตามชนิดที่ก�าหนดเพื่อทดแทนการ
ใช้พลังงานฟอสซิล

ด้านผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

• ปริมาณการระบายสารมลพิษอากาศ หรือปริมาณการระบายน�้า ทิ้ง 
หรือปริมาณสารมลพิษในน�้าทิ้งลดลงตามความเหมาะสมในเชิง
เทคโนโลยีที่ใช้

ทั้งนี้ ก�าหนดให้ปีก่อนปีที่ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นปีฐาน โดยค�านวณสัดส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ด�าเนินการแล้ว 1 ปี และค�านวณที่ปริมาณการผลิตในปีซึ่งเป็นปีฐาน

5.2 ขอบข่ายของพลังงานทดแทน
5.2.1 ให้ก�าหนดชนิดของพลงังานทดแทนทีก่่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต�า่ ได้แก่ พลังงาน

หมุนเวียน
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5.2.2 ให้เป็นการใช้พลงังานทดแทนตามขอบข่ายทีก่�าหนดแทนการใช้พลังงานฟอสซลิ (ฟอสซลิ 
ได้แก่ น�้ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ) 

5.3 การก�าหนดสัดส่วนที่ต้องด�าเนินงานในแต่ละด้าน
5.3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนที่ก�าหนด โดยก�าหนดให้มูลค่าพลังงานที่

ประหยัดได้ของโครงการต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น มี
แนวทางในการพิจารณา ดังนี้
(1) ระยะเวลาในการค�านวณมูลค่าพลังงานท่ีประหยัดได้ ให้ค�านวณมูลค่าพลังงานท่ี

ประหยัดได้ของโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี
(2) ระยะเวลาในการค�านวณมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น ให้ค�านวณ

ตามระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
5.3.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การน�าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับ

การใช้พลังงานทั้งสิ้น 
5.3.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การลดปริมาณ น�้าเสีย หรืออากาศเสีย ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดให้พิจารณาแต่ละ

กรณีตามความเหมาะสมในเชิงเทคโนโลยีที่ใช้ โดยไม่ก�าหนดสัดส่วนขั้นต�่า 
5.4 การก�าหนดหน่วยปริมาณ

5.4.1 อัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 
  ก�าหนดให้เป็นการลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ (LOADING) เพื่อพิจารณา ความ

เข้มข้นตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น และการ
ลดปริมาณอากาศเสีย

5.4.2 อัตราการระบายมลพิษทางน�้า
  ก�าหนดให้เป็นการลดอัตราการระบายมลพิษทางน�้า (LOADING) เพื่อพิจารณาความเข้ม

ข้นตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น BOD COD โลหะหนักแต่ละชนิด เป็นต้น และลดปริมาณ
น�้าเสีย

5.5 ขอบข่ายของการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
5.5.1 เครือ่งจักรทีจ่ะน�ามาปรบัเปลีย่น จะต้องเป็นเคร่ืองใหม่เท่านัน้ โดยจะขอรับการส่งเสริมเป็น

โครงการในภาพรวมของบรษัิทหรอืเฉพาะส่วนทีป่รบัเปลีย่นก็ได้ หากโครงการดงักล่าวเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก�าหนด

5.5.2 การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จะพิจารณาให้ในทั้ง 2 กรณี คือ 
(1) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในสายการผลิตโดยตรง เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเชื้อ

เพลงิของเตาหลอมในสายการผลติผลติภณัฑ์จากแก้ว หม้อต้มน�า้ส�าหรบัผลติไอน�า้
ซ่ึงใช้อบเส้นใยในสายการผลิตที่ต่อเนื่องกัน ตู้อบในสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป เป็นต้น

(2) การปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรสนบัสนนุ เช่น หม้อต้มน�า้ส�าหรบัผลติไอน�า้ เพือ่ใช้ป่ันไฟ
ฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ระบบบ�าบดัน�า้เสีย การตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์เพ่ือผลิตไฟฟ้า
ใช้เองในโรงงาน ทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น

5.6 คุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิประโยชน์
5.6.1 จะต้องไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีส�าหรับการด�าเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์ลักษณะ

เดียวกันจากหน่วยงานอื่น
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5.6.2 จะต้องเป็นผู้ด�าเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
ตามทีห่น่วยราชการก�าหนด โดยมค่ีาสารมลพษิไม่เกนิเกณฑ์ค่าควบคมุทีก่ฎหมายก�าหนด

2.	มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่ก�าหนด เช่น การน�าระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตที่
มีอยู่เดิม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น

ค�าชี้แจง (ตามค�าชี้แจงฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
1. จะต้องยื่น “ค�าขอรับการส่งเสริม” พร้อมกับ “แบบประกอบค�าขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิ

และประโยชน์ตามมาตรการส่งเสรมิการลงทนุเพือ่การปรับเปลีย่นเคร่ืองจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลิต” 
(F PA PP 30) 

2. จะต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมก่อนด�าเนินการลงทุนด้านเครื่องจักร โดยเครื่องจักรที่จะปรับเปลี่ยนนั้นต้อง
เป็นเครือ่งจกัรใหม่เท่านัน้ และทัง้นี้ให้รวมทัง้กรณทีีก่�าลงัผลติไม่เปลีย่นแปลง และกรณทีีก่�าลงัผลติเพิม่ขึน้
จากการปรับปรุงประสิทธิภาพ

3. โครงการทีข่อรบัสทิธิและประโยชน์ตามมาตรการนีต้้องเป็นโครงการที่ไม่เคยได้รบัการส่งเสรมิตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2550 2/2552 และ 4/2552 (ยกเว้นมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย) 3/2554 6/2554 และ 1/2556 (ยกเว้นมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย)

4. กิจการที่ขอรับการส่งเสริมจะต้องอยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมในปัจจุบัน และเป็นกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับ
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

5. จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการดังกล่าวต่อไปนี้
5.1 ขอบข่ายการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การพิจารณาประเด็นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรควบคู่กับการ

ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ดังนี้
5.1.1 การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
  จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การ

ติดต้ังหุ่นยนต์ ชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ (Autoloader) เป็นต้น โดยจะรวมอุปกรณ์เสริม
หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ในส่วนสนับสนุนได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เช่น ระบบไซโล
อัตโนมัติ เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึง
(1) การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตดี

ขึ้น เช่น การติดเครื่อง X-ray ที่สายการผลิตเหล็กแผ่น เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
คุณภาพผิวเหล็กแผ่นได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามคุณภาพที่ต้องการ

(2) ระบบการบรหิารจดัการและสนบัสนนุการผลิต เฉพาะในอตุสาหกรรมการผลิต เช่น 
ระบบวางแผนและควบคุมการผลิต (รวมทั้ง Hardware และ Software) ระบบการ
บริหารคลังสินค้า Handling Equipment ระบบการเตรียมวัตถุดิบ ระบบการบรรจุ
หบีห่อ เป็นต้น ตวัอย่างเช่น การติดตัง้ระบบขนย้ายสินค้าอตัโนมตัภิายในคลังสินค้า 
การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการบรรจุสินค้าลงหีบห่อ ทั้งนี้ กรณีการปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการจะต้องเป็นการปรับปรุงท่ีมีผลท�าให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น แต่ไม่รวมกรณีกิจการบริการ เช่น การให้บริการคลังสินค้า เป็นต้น
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(3) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรต้องอยู่ในส่วนที่เป็นงบลงทุน ไม่รวมถึงการปรับเปล่ียน
อุปกรณ์/อะไหล่/วัสดุสิ้นเปลืองในส่วนงบท�าการ และไม่รวมกรณีการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรหรือเปลี่ยนอะไหล่เนื่องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร

5.1.2 การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
(1) จะต้องมีการน�าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
(2) กรณทีีเ่ป็นการใช้เครือ่งรุ่นใหม่ของเทคโนโลยีการผลิตลักษณะเดมิ/สายการผลิตเดมิ

ทีมี่เคร่ืองจกัรอตัโนมตัอิยูแ่ล้ว ผลการด�าเนนิการจะต้องเป็นไปตามตวัชีว้ดั-ทีก่�าหนด
(3) กรณปีรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพของผลติภณัฑ์ทีผ่ลติอยูเ่ดมิจะต้อง

เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
5.2 ตัวชี้วัดส�าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ตัวชี้วัด

การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในสายการผลิต 
เช่น การติดตั้งหุ่นยนต์ ชุดป้อนวัตถุดิบ
อัตโนมัติ หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 
ท�าให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้น

• ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต
• อัตราการได้มา (Yield)
• ตัวชี้วัดผลผลิตภาพแรงงานเชิงมูลค่าเพิ่ม
• ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรจะต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดที่แสดงถึงขีดความสามารถในการผลิตหรือ
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่ดีขึ้น โดยก�าหนดตัวชี้วัดดังนี้
5.2.1 ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต
5.2.2 อัตราการได้มา (Yeild) เช่น จากการลดส่วนสูญเสีย การลดเวลาที่ใช้ต่อหน่วยการผลิต 

(Cycle Time) เป็นต้น
5.2.3 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตเชิงมูลค่าและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของ

เครื่องจักร ได้แก่
(1) ตวัช้ีวดัผลผลติภาพแรงงานเชงิมลูค่าเพิม่ (Amount of Processing per Employee)
(2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Efficiency of Machinery 

Investment Ratio)
(3) ตัวชี้วัดประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร (Overall Equipment Effectiveness 

(OEE))
(4) ตัวชี้วัดอัตราการใช้เครื่องจักร (Equipment Operating Ratio (EOR))
(5) ตัวชี้วัดการประเมินอายุการใช้งานของชิ้นส่วน, อุปกรณ์ และเคร่ืองจักร (Mean 

Time between Failures (MTBF))
(6) ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพของการผลิตได้จริงเปรียบเทยีบกบัความสามารถในการผลิตที่

ควรท�าได้ (Actual Production Rate as a Percentage of the Maximum Capable 
Production Rate)

6. ในการน�าเสนอแผนการด�าเนินการจะต้องมีการน�าเสนอข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุง ซึ่งเป็นไปตามตัว
ชี้วัดที่ก�าหนดและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
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3.	มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
- จะต้องเสนอแผนการลงทุนด้านวิจัยและพฒันาหรือออกแบบทางวศิวกรรมตามเกณฑ์ทีก่�าหนดและจะต้องมกีารลงทนุ

หรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 
นบัจากวนัทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิ ในกรณเีป็นผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมต้องลงทุนด้านวจิยัและ
พัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่ง
เสริม

- หากมีเงินลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภาย
หลังได้รับบัตรส่งเสริม โดยวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

- รายละเอยีดประเภทเงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายทีน่บัเป็นเงินลงทนุในการปรบัปรงุประสทิธภิาพตามมาตรการนีป้รากฏตาม
ค�าชีแ้จง ฉบบัที ่1/2558 เรือ่ง การขอรบัสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิตามคณุค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 ข้อ 2.1 ถึง 2.5
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นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต ้

เพือ่ให้การสนบัสนนุให้มกีารลงทนุมากขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุจงึออกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2557 ก�าหนดหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการลงทุนไว้ดังต่อไปนี้ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายถึง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และ 4 อ�าเภอในจังหวัด
สงขลา ได้แก่ อ�าเภอจะนะ อ�าเภอนาทวี อ�าเภอสะบ้าย้อย และอ�าเภอเทพา

1.	 กรณีทั่วไป ก�าหนดให้ทุกประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรสูงสุด ได้แก่
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ส�าหรับวตัถดุบิน�าเข้ามาผลิตเพือ่จ�าหน่ายในประเทศเป็นเวลา 5 ปี
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จ�ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)
• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี 
• หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา 15 ปี 
• หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน

 เงื่อนไข
• ลงทุนขั้นต�่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน  
• อนญุาตให้น�าเครือ่งจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มมีลูค่าไม่เกนิ 10 ล้านบาท และลงทนุเคร่ืองจักร

ใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว
• ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

2.	 กรณพีเิศษ ผูป้ระกอบการรายเดมิไม่ว่าจะอยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้หรอืไม่ จะได้รบัสทิธทิัง้โครงการ
เดิม และโครงการลงทุนใหม่ที่ลงทุนใน 4 จังหวัด และ 4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา

 โครงการเดิม หมายถึง โครงการที่ด�าเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ โดยจะตั้ง
อยู่ในพืน้ทีอ่ืน่หรือในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ก็ได้ ทัง้น้ีประเภทกจิการดงักล่าวต้องอยู่ในข่ายทีจ่ะได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน 

 สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี (Cap ร้อยละ 100 ตามเงินลงทุนของโครงการใหม่)

 โครงการใหม่ หมายถึง โครงการลงทุนใหม่ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยเป็นการลงทุนของนิติบุคคลเดิมหรือนิติบุคคลใหม่ซึ่งมีกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการของโครงการเดิมถือ
หุ้นทั้งสิ้น

 สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ส�าหรับวตัถดุบิน�าเข้ามาผลิตเพือ่จ�าหน่ายในประเทศเป็นเวลา 5 ปี
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จ�ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)
• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี 
• หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 15 ปี 
• หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
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 เงื่อนไข
• ลงทุนขั้นต�่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน  
• อนญุาตให้น�าเครือ่งจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มมีลูค่าไม่เกนิ 10 ล้านบาท และลงทนุเคร่ืองจักร

ใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว 
• ต้องยื่นค�าขอส�าหรับโครงการใหม่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมยื่นหนังสือยืนยัน 

การลงทุนในโครงการเดิม
• ต้องยื่นค�าขอของโครงการเดิม เมื่อโครงการใหม่แล้วเสร็จพร้อมเปิดด�าเนินการ

3.	 ส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม	และกิจการที่ต้ังในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมหรือ 
ในพื้นที่คลัสเตอร์ เพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ได้แก่
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ส�าหรับวตัถดุบิน�าเข้ามาผลิตเพือ่จ�าหน่ายในประเทศเป็นเวลา 5 ปี
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จ�ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)
• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี 
• หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา 15 ปี 
• หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน

 เงื่อนไข
• ถ้าโครงการแรกย่ืนขอรับส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีโครงการขยายท่ียื่นขอรับ

การส่งเสริมและมีรายได้ก่อนสิน้สดุเวลายกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิคุคลของโครงการแรก สามารถรวม
โครงการแรกเข้ากับโครงการขยาย

• โครงการแรกลงทุนขั้นต�่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
• โครงการขยายลงทนุไม่ต�า่กว่าร้อยละ 25 ของเงินลงทนุโครงการแรก และไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
• อนญุาตให้น�าเครือ่งจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มมีลูค่าไม่เกนิ 10 ล้านบาท และลงทนุเคร่ืองจักร

ใหม่มูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว 
• ผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
• ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
(ดูแผนที่ประกอบที่ปกหน้าด้านใน)

เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงมีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ดังนี้

กรณีกิจการตามบัญชีประเภทของ BOI กรณีกิจการเป้าหมาย (13 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 
3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี

หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้ว ให้ได้รับการลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี

- หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่าเป็นระยะเวลา 10 ปี
- หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกได้ 
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่า
เสื่อมราคาตามปกติ

- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
- อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
- สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การถือครอง
ที่ดิน การน�าช่างฝีมือต่างด้าวมาท�างาน เป็นต้น

เหมือนกัน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	(กนพ.) ประกอบด้วย 

1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ประกอบด้วย 14 ต�าบล ใน 3 อ�าเภอในจังหวัดตาก ได้แก่
• อ�าเภอแม่สอด 8 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลแม่สอด ต�าบลแม่ตาว ต�าบลท่าสายลวด ต�าบลพระธาต ุ

ผาแดง ต�าบลแม่กาษา ต�าบลแม่ปะ ต�าบลแม่กุ และ ต�าบลมหาวัน
• อ�าเภอพบพระ 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลพบพระ ต�าบลช่องแคบ และ ต�าบลวาเล่ย์
• อ�าเภอแม่ระมาด 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลแม่จะเรา ต�าบลแม่ระมาด และ ต�าบลขะเนจื้อ

2. เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัมกุดาหาร ประกอบด้วย 11 ต�าบล ใน 3 อ�าเภอในจงัหวดัมุกดาหาร ได้แก่ 
• อ�าเภอเมืองมุกดาหาร 5 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลศรีบุญเรือง ต�าบลมุกดาหาร ต�าบลบางทรายใหญ่ 

ต�าบลค�าอาฮวน และ ต�าบลนาสีนวน
• อ�าเภอหว้านใหญ่ 4 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลบางทรายน้อย ต�าบลชะโนด ต�าบลหว้านใหญ่ และ ต�าบล

บ่งขาม
• อ�าเภอดอนตาล 2 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลโพธิ์ไทร และ ต�าบลดอนตาล
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3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 4 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ ในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่
• อ�าเภออรัญประเทศ 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลบ้านด่าน ต�าบลป่าไร่ และ ต�าบลท่าข้าม
• อ�าเภอวัฒนานคร 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลผักขะ

4. เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตราด ประกอบด้วย 3 ต�าบล ของอ�าเภอคลองใหญ่ ในจงัหวดัตราด ได้แก่ 
ต�าบลคลองใหญ่ ต�าบลหาดเล็ก และ ต�าบลไม้รูด

5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 4 ต�าบล ของอ�าเภอสะเดา ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
ต�าบลสะเดา ต�าบลส�านักขาม ต�าบลส�านักแต้ว และต�าบลปาดังเบซาร์ 

6. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 21 ต�าบล ใน 3 อ�าเภอ ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 
• อ�าเภอเชียงของ 7 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลคร่ึง ต�าบลบุญเรือง ต�าบลริมโขง ต�าบลเวียง ต�าบล 

ศรีดอนชัย ต�าบลสถาน ต�าบลห้วยซ้อ 
• อ�าเภอเชียงแสน 6 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลบ้านแซว ต�าบลป่าสัก ต�าบลแม่เงิน ต�าบลโยนก ต�าบล

เวียง ต�าบลศรีดอนมูล 
• อ�าเภอแม่สาย 8 ต�าบล ได่แก่ ต�าบลเกาะช้าง ต�าบลบ้านด้าย ต�าบลโป่งงาม ต�าบลโป่งผา ต�าบล

แม่สาย ต�าบลเวียงพางค�า ต�าบลศรีเมืองขุม ต�าบลห้วยไคร้

7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 13 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ ในจังหวัดหนองคาย 
ได้แก่
• อ�าเภอเมืองหนองคาย 12 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลค่ายบกหวาน ต�าบลในเมือง ต�าบลบ้านเดื่อ ต�าบล

พระธาตุบังพวน ต�าบลโพธิ์ชัย ต�าบลโพนสว่าง ต�าบลมีชัย ต�าบลเวียงคุก ต�าบลสีกาย ต�าบล 
หนองกอมเกาะ ต�าบลหาดค�า ต�าบลหินโงม 

• อ�าเภอสระใคร 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลสระใคร

8. เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดันครพนม ประกอบด้วย 13 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ ในจงัหวดันครพนม ได้แก่ 
• อ�าเภอเมืองนครพนม 10 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลกุรุคุ ต�าบลท่าค้อ ต�าบลนาทราย ต�าบลนาราชควาย 

ต�าบลในเมือง ต�าบลบ้านผึ้ง ต�าบลโพธิ์ตาก ต�าบลหนองญาติ ต�าบลหนองแสง ต�าบลอาจสามารถ 
• อ�าเภอท่าอุเทน 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลโนนตาล ต�าบลรามราช ต�าบลเวินพระบาท 

9. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 ต�าบล ของอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี ในจังหวัด
กาญจนบุรี ได้แก่ ต�าบลแก่งเสี้ยน และต�าบลบ้านเก่า

10. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 5 ต�าบล ใน 5 อ�าเภอ ในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่
• อ�าเภอเมืองนราธิวาส 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลโคกเคียน 
• อ�าเภอตากใบ 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลเจ๊ะเห 
• อ�าเภอยี่งอ 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลละหาร 
• อ�าเภอแว้ง 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลโล๊ะจูด
• อ�าเภอสุไหงโก-ลก 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลสุไหงโก-ลก
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กรณีเป็นกิจการตามบัญชีประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม ดังนี้

สิทธิประโยชน์ส�าหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริม
และตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

A1 A2 A3 A4 B1 B2

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประเภทกิจการ 8 ปี (ไม่มี cap) 8 ปี 5 ปี 3 ปี O O
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมกรณีตั้งอยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ O O 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี

รวมเวลายกเว้นทั้งหมด 8 ปี 8 ปี 8 ปี 6 ปี 3 ปี 3 ปี

ลดหย่อนร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี P P O O O O

กรณีเป็นกิจการเป้าหมายใน 13 กลุ่มอุตสาหกรรมส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ* 
ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก�าหนด ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

กิจการเป้าหมายส�าหรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

A1 A2 A3 A4 B1 B2

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประเภทกิจการเป้าหมาย 8 ปี (ไม่มี cap) 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี

ลดหย่อนร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี P P P P P P
*	ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมระหว่างวันที่	1	มกราคม	2558	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2560

เงื่อนไขพิเศษส�าหรับ SMEs ไทย 
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของไทยให้เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ง่ายขึ้น จึงผ่อนปรนเงื่อนไข
ในการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ดังนี้

1. ก�าหนดเงินลงทุนขั้นต�่าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
2. อนุญาตให้น�าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 

โดยจะค�านวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศโดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็น
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

นิยาม SMEs ไทย
-  ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
-  เมื่อรวมทั้งกิจการทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์

ถาวรสุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ก�าหนดกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 5 พ้ืนที่แรกแล้ว โดยในแต่ละพื้นที่จะมีกิจการเป้าหมายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ข้อจ�ากัด และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี โดยจัดกลุ่มประเภทกิจการได้เป็น 13 กลุ่มอุตสาหกรรม 62 ประเภทกิจการ และ
ได้มีการก�าหนดกิจการเพิ่มเติมอีก 10 ประเภทกิจการเป้าหมาย ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่  
12-16/2558 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 ดังนี้
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กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่

13 กลุ่มอุตสาหกรรม
(62 ประเภทกิจการ) ตา
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1. กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง P P P P P P P P P

ใช้สิทธปิระโยชน์ 
ภายใต้มาตรการ 

ส่งเสริมการ
ลงทุนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
โดยผ่อนปรน

เงื่อนไข
ประเภทกิจการ
ตามนโยบาย
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

2. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ P P P

3. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง P P P P P P P

4. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน P P P P P P

5. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ P P P P P

6. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ P P P P P

7. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน P P P P

8. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ P P P P P

9. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก P P P P P

10. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา P P P P P

11. กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ P P P P P P P P P
12. กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม P P P P P P P P P
13. กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว P P P P P P P P P

กิจการเป้าหมายที่ประกาศเพิ่มเติมในพื้นที่ 

ประเภทกิจการ ตา
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1. กิจการอบพืชและไซโล P P P P P P P P P P
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร P P P P P P P P P P
3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม P P P P P P P P P
4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป P P P P P P P P P P
5. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์* P P P P P P P P P P
6. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

ส�าหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา 
เซรามิกส์และการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)*

P P P P P P P P P P

7. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม 
ยาสีฟัน* P P P P P P P P P P

8. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค เช่น 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก* P P P P P P P P P P

9. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ* P P P P P P P P P
10. กิจการพัฒนาอาคารส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า* P P P P P P P P P P
*	ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่	30	มิถุนายน	2559
(รายละเอยีดประเภทกจิการภายใต้	13	กลุม่	และกจิการเป้าหมายเพิม่เตมิ	ปรากฎในบญัชปีระเภทกจิการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พิเศษแนบท้ายนี้)
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บัญชีประเภทกิจกำรเป้ำหมำย

ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงมีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม และได้จัดท�าบัญชีประเภทกิจการ 
เป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุที ่1/2558, 2/2558, 3/2558, 4/2558 
และ 5/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 
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หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจำกกำรเกษตร

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร	ประมง	และกิจการที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก 
สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

1.5.1 กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือ
สัตว์น�้า

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบระบาย
อากาศ เพื่อท�าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา 
มีระบบการให้น�้าและอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการและระบบป้องกันพาหะ
น�าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจนับจ�านวนสัตว์ เป็นต้น

1.5.2 กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น�้า 
(ยกเว้นกุ้ง)

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบระบาย
อากาศเพื่อท�าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา  
มีระบบการให้น�้าและอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการและระบบป้องกันพาหะ
น�าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจนับจ�านวนสัตว์ และระบบ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

1.6 กิจการฆ่าและช�าแหละสัตว์ ต้องมีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย เช่น มีระบบท�าให้สัตว์สลบ ราวแขวน
สัตว์ ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ และการ
ตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น 

1.8 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และ
เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือ
ดอกไม้

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่องคัดแยกสี การอบไอน�้า 
ฆ่าไข่แมลงวันผลไม้ การเคลือบผิว เป็นต้น

1.9 กิจการผลิตแป้งแปรรูป  
(โมดิไฟด์สตาร์ช) หรือแป้งจาก
พืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ

1.10 กิจการผลิตน�้ามันหรือไขมัน
จากพืชหรือสัตว์ (ยกเว้นจาก
น�้ามันถั่วเหลือง)

1. ผลิตภัณฑ์น�้ามันดิบและน�้ามันกึ่งบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้นจาก
ผลิตผลทางการเกษตร

2. ผลิตภัณฑ์น�้ามันบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทางการ
เกษตร หรือน�้ามันดิบ

1.11 กิจการผลิตสารสกัดจาก
วัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือ
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจาก
วัตถุดิบทางธรรมชาติ  
(ยกเว้น ยา สบู่ ยาสระผม 
ยาสีฟัน และเครื่องส�าอาง)

1.14.1 กิจการแปรรูปยางขั้นต้น 
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

1.17 กิจการผลิตหรือถนอม
อาหาร เครื่องดื่มวัตถุเจือปน
อาหาร (Food Additive) หรือ
สิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food 
Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์)

1. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะกระบวนการผสม หรือท�าให้เจือ
จางเท่านั้น

2. ส�าหรับโครงการที่มีกระบวนการหมัก ต้องใช้หัวเชื้อที่ผ่านการศึกษา
วิจัยมาแล้ว

1.19 กิจการห้องเย็น หรือกิจการ
ห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น

1.20 กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้า
เกษตร

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ไร่
2. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับประกอบกิจการ และบริการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยต้องจัดให้มีพื้นที่ส�าหรับ
แสดง หรือซื้อขายสินค้าเกษตร ศูนย์ประมูลสินค้า ห้องเย็น และคลัง
สินค้า 

3. ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และตรวจสารพิษตกค้าง

กิจการอบพืชและไซโล	กิจการอบพืชและไซโล	และกิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว ์ส�าหรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี 
นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

1.4 กิจการอบพืชและไซโล

1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
ผลพลอยได้หรือเศษวัสดุ
ทางการเกษตร

1.21 กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือ
ส่วนผสมอาหารสัตว์ 

1. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
3. ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

หมวด 2 แร่ เซรำมิกส์ และโลหะขั้นมูลฐำน

กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์	การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส ์ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในจังหวัด ตาก กาญจนบุรี นครพนม

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

2.4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ 
เซรามิกส์ (ยกเว้น Earthen 
Ware และกระเบื้องเซรามิกส์)

ต้องมีขั้นตอนการเผา และ/หรือ การอบ
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กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส�าหรับงานสาธารณูปโภค ส�าหรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส 

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

2.17 กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง
และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอัดแรงส�าหรับงาน
สาธารณูปโภค (ยกเว้นการ
ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา 
เซรามิกส์และการผลิต
กระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)

1. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
3. ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

หมวด 3 อุตสำหกรรมเบำ

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ	เครื่องนุ่งห่ม ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว สงขลา เชียงราย 
หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

3.1.1 กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ 
หรือ เส้นใยประดิษฐ์

เฉพาะการผลิตเส้นใยรีไซเคิล ต้องใช้เศษวัสดุของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศ
เท่านั้น

3.1.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า

3.1.4 กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องประกอบการแต่งกาย 
และเคหะสิ่งทอ

3.2  กิจการผลิต Non-woven 
Fabric หรือผลิตภัณฑ์ 
สุขอนามัย (Hygienic Products) 
จาก Non-woven Fabric

3.3 กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า 
หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
หรือหนังเทียม

3.4 กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือ 
ชิ้นส่วน
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กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว สงขลา เชียงราย 
นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

3.6 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือ 
ชิ้นส่วน

กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว เชียงราย 
นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

3.8 กิจการผลิตอัญมณีและเครื่อง
ประดับ หรือชิ้นส่วน รวมถึง
วัตถุดิบและต้นแบบ

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย ์ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว เชียงราย 
นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

3.11  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์
หรือชิ้นส่วน

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ

อุปกรณ์ขนส่ง

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์	เครื่องจักร	และชิ้นส่วน ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว 
นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

4.4 กิจการผลิตเครื่องยนต์
อเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์

4.5.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ 
หรือชิ้นส่วน และ/หรือการ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือ การออกแบบทางวิศวกรรม
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

4.5.3 กิจการประกอบเครื่องจักร 
และ/หรืออุปกรณ์เครื่องจักร

ต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

4.8.17 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
อื่นๆ

4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ 
(ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบ 
ต�่ากว่า 248 ซีซี)

1. ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและพ่นสี
2. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และการใช้ชิ้นส่วน และต้อง 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัด ตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

4.14 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
ส�าหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (Fabrication 
Industry)

หมวด 5 อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว 
มุกดาหาร นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

5.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

5.2.2 กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED

5.2.3 กิจการผลิต Compressor 
และ/หรือ Motor ส�าหรับ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

5.2.4 กิจการผลิต Wire Harness 

5.2.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ 
ไฟฟ้าอื่นๆ

5.3.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ภาพและเสียง (Audio Visual 
Product)
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

5.3.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
ส�านักงาน

5.3.7 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

5.4.6.2 กิจการผลิต Hard Disk Drive 
ทั่วไป และ/หรือชิ้นส่วน  
(ยกเว้น Top Cover หรือ 
Base Plate หรือ Peripheral)

การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะได้รับ
การส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงินลงทุน 
ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

5.4.6.3 กิจการผลิต Top Cover หรือ 
Base Plate หรือ Peripheral 
ส�าหรับ Hard Disk Drive

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

ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

5.4.13 กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วย
ความจ�าอื่นๆ

5.4.14 กิจการผลิต Printed Circuit 
Board Assembly (PCBA) 
ทั่วไป

5.4.17 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง

5.4.18 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับส�านักงาน

5.4.19 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
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หมวด 6 เคมีภัณฑ์และพลำสติก

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก	การผลิตพลาสติก ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก 
สระแก้ว เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

6.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส�าหรับอุตสาหกรรม (Plastic 
Products for Industrial 
Goods)

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

6.7.1 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดหลายชั้น
(Multilayer Plastics 
Packaging)

ต้องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติกมากกว่า 2 ชั้นขึ้นไป

6.7.2 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดปลอดเชื้อ 
(Aseptic Plastics Packaging)

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน ISO 
14611 ระดับ 7 หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 10000 
ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิด
ด�าเนินการ

6.7.3 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต (Antistatic 
Plastics Packaging)

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน ISO 
14611 ระดับ 7 หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 10000 
ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิด
ด�าเนินการ

6.8 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
รีไซเคิล

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปจากเศษพลาสติกในประเทศเท่านั้น

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว 
ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

6.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส�าหรับสินค้าอุปโภค เช่น 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก

1. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
3. ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
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กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว เชียงราย นครพนม 
กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

6.10 กิจการผลิตยา 1. กรณีการผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
ตามแนวทาง PIC/S ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ

2. กรณีการผลิตยาแผนโบราณ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ

3. ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิม จะอนุญาตให้น�าเครื่องจักรเดิมมาใช้
ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมได้ แต่ไม่ให้นับเป็นมูลค่าการลงทุน
ของโครงการ

กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�าหรับประทินร่างกาย ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด 
มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

6.15 กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�าหรับ
ประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยา
สระผม ยาสีฟัน (ยกเว้นเครื่อง
ส�าอาง)

1. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
3. ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา 
เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

6.14.2 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป

กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว มุกดาหาร 
สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

6.17 กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือ
กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ

1. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
3. ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2559

SEZ

หมวด 7 กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค

กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา 
เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

7.1.3 กิจการสถานที่ตรวจปล่อยและ
บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
เพื่อส่งออก หรือโรงพักสินค้า
เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า 
และบรรจุของขาออกที่ขนส่ง
โดยระบบคอนเทนเนอร์ 
นอกเขตท่าเทียบเรือ (รพท.) 
(Inland Container Depot : 
ICD)

7.4.1 กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วย
ระบบทันสมัย (Distribution 
Center: DC) 

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ที่ทันสมัย

7.4.2 กิจการศูนย์กระจายสินค้า
ระหว่างประเทศด้วยระบบ
ที่ทันสมัย (International 
Distribution Center: IDC)

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ที่ทันสมัย
3. ก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

3.1 ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 
100 ล้านบาท 

3.2 ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศตั้งแต่ 1 ประเทศขึ้นไป

กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา 
เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส  

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

7.9.1.1 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่
2. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 

75 ของพื้นที่ทั้งหมดยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน 1,000 ไร่  
ให้ก�าหนดตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

3. เงื่อนไขอื่นมีดังนี้
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2559

SEZ

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

7.9.1.1 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม

3.1  มาตรฐานของถนนหลัก
• กรณีที่ดินเกินกว่า 1,000 ไร่ ขึ้นไป ต้องมีถนน 4 ช่องทาง 

เขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
14 เมตร มีเกาะกลางถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
ต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียงพอที่
จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน

• กรณีที่ดินเกินกว่า 500-1,000 ไร่ ต้องมีถนน 2 ช่องทาง 
เขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7 เมตร 
มีทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิว
ทางหรือไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน

3.2 มาตรฐานของถนนสายรองต้องมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
8.50 เมตร ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง

3.3 ระบบบ�าบัดน�้าเสียต้องเหมาะสมตามลักษณะสมบัติของน�้าเสีย 
และการบ�าบัดน�้าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน�้าทิ้งตามที่
กฎหมายก�าหนด โดยมีบ่อเก็บน�้าทิ้งหลังการบ�าบัดด้วย

3.4  ระบบระบายน�้าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน�้าฝนโดย 
เด็ดขาด

3.5  ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และก�าจัดขยะที่เหมาะสมตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

3.6  โรงงานที่เข้าใช้พื้นที่ต้องเป็นโรงงานที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่ก�าหนด
ไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�านาญการของส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.7  ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟ้า น�้าประปาและน�้าใช้ 
โทรศัพท์ และการไปรษณีย์แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าไปอยู่
ในเขตอุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ

3.8  ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ 25 ของที่ดินทั้งหมดหรือ
ตามจ�านวนที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ให้มีความพร้อม
ในด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่
วันที่ออกบัตรส่งเสริม
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2559
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

7.9.1.2 กิจการนิคมหรือ 
เขตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่
2. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอัญมณีและ

เครื่องประดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด
3. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับ
4. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
5. ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า รวมทั้งศูนย์ธุรกิจ

7.9.1.3 กิจการนิคมหรือ 
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
(Logistics Park)

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 200 ไร่ และมีการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้
เช่าหรือขาย โดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 ตารางเมตร

2. ต้องตั้งในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากบริเวณท่าเรือ  
ท่าอากาศยาน ด่านชายแดนศุลกากร สถานีตรวจปล่อยและบรรจุ
สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Inland Container Depot: ICD) หรืออยู่ใน
เขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free Zone)

3. ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขตประกอบการเสรีหรือ
เขตปลอดอากร (Free Zone)

4. ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น-ลงตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานีรถ
บรรทุกและสถานีเก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ไม่น้อยกว่า 50 ตู้

5. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบความเร็วสูง
จากเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคม 
ในประเทศ และระหว่างประเทศ

6. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
7. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด 
มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

7.22.1 กิจการเฟอร์รี่ หรือเดินเรือ 
ท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือ 
ท่องเที่ยว

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

7.22.2  กิจการบริการที่จอดเรือ 
ท่องเที่ยว

ต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ยกเรือ ที่จอดเรือ 
บนบก โรงจอดเรือส�าหรับซ่อมบ�ารุงเรือ เป็นต้น

7.22.3 กิจการสวนสนุก 1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 
ล้านบาท

2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

7.22.4 กิจการศูนย์แสดงศิลป
วัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลป
หัตถกรรม

ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 30 ล้าน
บาท
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SEZ

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

7.22.5 กิจการสวนสัตว์เปิด 1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 
ล้านบาท และต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่

2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
3. ต้องจัดที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวและที่จอดรถอย่างละไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 15 ของที่ดินทั้งหมด

7.22.6 กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า 1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 
ล้านบาท

2. ต้องจัดท�ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม

7.23.3 กิจการศูนย์แสดงสินค้า
นานาชาติ

1. ต้องมีพื้นที่แสดงสินค้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า 25,000 ตารางเมตร
2. ต้องมีห้องส�าหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดงสินค้า

7.23.4 กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 1. ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบ�าบัด และฟื้นฟูสุขภาพ 
2. ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพแบบต่อเนื่อง และมีการพัก

ค้างคืนส�าหรับผู้มาใช้บริการ

กิจการพัฒนาอาคารส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

7.24 กิจการพัฒนาอาคารส�าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือ
คลังสินค้า

1. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
3. ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
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มำตรกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ SMEs

เพือ่เป็นการส่งเสรมิและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม( SMEs) 
สูร่ะดบัสากล คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุจงึมปีระกาศที ่5/2557 เรือ่งมาตราการเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โดยก�าหนดประเภทกิจการที่ผู้ประกอบการ 
SMEs ไทยมีศักยภาพ จ�านวน 38 ประเภท โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้

สิทธิและประโยชน์   
จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้น 2 ปีจากเกณฑ์ปกติ 

กรณีสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 
จะได้รับการผ่อนปรนสัดส่วนร้อยละลงครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ปกติ 

เงื่อนไข 
• เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
• ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3:1
• อนุญาตให้น�าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลัก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ  
• เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว มีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดลงทุน

ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
• ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
• รายละเอียดให้ดูเงื่อนไขประเภทกิจการ
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บัญชีประเภทกิจกำรและเงื่อนไข

ของกิจกำรที่ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในกำร

ประกอบธุรกิจ SMEs
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SMEs

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจำกกำรเกษตร

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.1  กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารป้องกัน
ก�าจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์

1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และ
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน ต้องได้รับการ 
ขึ้นทะเบียน และใบอนุญาตผลิตปุ๋ย
เพื่อการค้าจากกรมวิชาการเกษตร 

2. ผลิตภัณฑ์สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 
ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน และใบ
อนุญาตผลิตสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช
จากกรมวิชาการเกษตร 

3. ต้องใช้หัวเชื้อ หรือนวัตกรรมที่มี
เอกสารเชิงวิชาการสนับสนุน

7 ปี

1.2 กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์  
(ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยี
ชีวภาพ)

1. ต้องมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาใน
โครงการ

2. ส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีความ
อ่อนไหวตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ต้องมีผู้มีสัญชาติไทย 
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของ 
ทุนจดทะเบียน 

3. รายได้จากการขยายพันธุ์พืช อันเกิด
จากการปรับปรุงพันธุ์พืชในกิจการที่ 
ได้รับการส่งเสริม ถือเป็นรายได้ที่ 
ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
ขยายพันธุ์มันส�าปะหลัง

7 ปี

1.5 กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์
1.5.1 กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์

หรือสัตว์น�้า 
1. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น  

ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบระบาย
อากาศเพื่อท�าให้อากาศในโรงเรือนอยู่
ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา  
มีระบบการให้น�้า และอาหารอัตโนมัติ 
มีมาตรการและระบบป้องกันพาหะ 
น�าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์
การตรวจนับจ�านวนสัตว์ เป็นต้น

2. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่น�าไข่
พันธุ์มาฟักให้เป็น ลูกสัตว์ โดยไม่มี
กระบวนการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

5 ปี
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SMEs

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.5.2 กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือ 
สัตว์น�้า (ยกเว้นกุ้ง)

1. ต้องมีการขยายพันธุ์สัตว์ในโครงการ
ด้วย

2. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น  
ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบระบาย
อากาศเพื่อท�าให้อากาศในโรงเรือนอยู่
ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา  
มีระบบการให้น�้าและอาหารอัตโนมัติ 
และมีมาตรการและระบบป้องกัน 
พาหะน�าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบ
เซ็นเซอร์การตรวจนับจ�านวนสัตว์ และ
ระบบป้องกันและลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น  
ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบระบาย
อากาศเพื่อท�าให้อากาศในโรงเรือนอยู่
ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา  
มีระบบการให้น�้าและอาหารอัตโนมัติ 
และมีมาตรการและระบบป้องกัน 
พาหะน�าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบ
เซ็นเซอร์การตรวจนับจ�านวนสัตว์ และ
ระบบป้องกันและลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

5 ปี

2 ปี

1.8 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และ 
เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้

1. กรณีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การ 
ใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อใน
ผลไม้ การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการ
ก�าจัดแมลง การใช้ Nuclear Magnetic 
Resonance เป็นต้น

2. กรณีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การ
ใช้เครื่องคัดแยกสีเมล็ดพืช การอบ 
ไอน�้าฆ่าไข่แมลงวันผลไม้ การเคลือบ
ผิวเมล็ดพืช เป็นต้น

3. กิจการคัดคุณภาพข้าวต้องใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้น

8 ปี

7 ปี

8 ปี
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SMEs

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.10 กิจการผลิตน�้ามันหรือไขมันจากพืช
หรือสัตว์ (ยกเว้นน�้ามันจากถั่วเหลือง)

1. ผลิตภัณฑ์น�้ามันดิบ และน�้ามันกึ่ง
บริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้นจากผลิตผล
ทางการเกษตร

2. ผลิตภัณฑ์น�้ามันบริสุทธิ์จากพืช ต้อง
เริ่มต้นจาก  

3. ผลิตผลทางการเกษตร หรือน�้ามันดิบ

7 ปี

1.11 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบ 
ทางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จาก
สารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ 
(ยกเว้นยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน 
และเครื่องส�าอาง)

5 ปี

1.14 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติ (ยกเว้นยางรัดของ ลูกโป่ง 
และแหวนยาง)
1.14.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก

ยางธรรมชาติ

8 ปี

1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้
หรือเศษวัสดุทางการเกษตร (ยกเว้น
ที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน เช่น 
อบแห้ง ตากแห้ง เป็นต้น)

5 ปี
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SMEs

หมวด 2 แร่ เซรำมิกส์ และโลหะขั้นมูลฐำน

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.3   กิจการผลิต Advanced หรือ Nano 
Materials หรือผลิตภัณฑ์จาก 
Advanced หรือ Nano Materials
2.3.1 กิจการผลิต Advanced 

หรือ Nano Materials หรือ
การผลิตผลิตภัณฑ์จาก 
Advanced หรือ Nano 
Materials ที่มีขั้นตอนการ
ผลิตต่อเนื่องจากการผลิต 
Advanced หรือ Nano 
Materials ในโครงการ
เดียวกัน

2.3.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก 
Advanced หรือ Nano 
Materials

ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8 ปี

7 ปี

2.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว หรือ 
เซรามิกส์
2.4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ 

เซรามิกส์ (ยกเว้น Earthen 
Ware และกระเบื้อง 
เซรามิกส์)

ต้องมีขั้นตอนการเผา และ/หรือ การอบ 2 ปี

2.13 กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
2.13.1 กิจการผลิตชิ้นส่วน 

เหล็กหล่อเหนียว

2.13.2 กิจการผลิตชิ้นส่วน 
เหล็กหล่ออื่นๆ

ต้องใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace
8 ปี

7 ปี

2.14 กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ 7 ปี

2.15 กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่
มิใช่เหล็ก

5 ปี
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SMEs

หมวด 3 อุตสำหกรรมเบำ

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

3.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือ 
ชิ้นส่วน
3.1.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า

3.1.2.2 กิจการผลิตด้าย
หรือผ้าอื่นๆ

3.1.4 กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องประกอบการแต่งกาย 
และเคหะสิ่งทอ

ต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย  
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

ต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

5 ปี

5 ปี

3.3 กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนัง
เทียม

ต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

5 ปี

3.4 กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน  2 ปี

3.5 กิจการผลิตเครื่องดนตรี 2 ปี

3.6 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน ต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

5 ปี

3.7 กิจการผลิตของเล่น ต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

5 ปี

3.8 กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ 
หรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและ
ต้นแบบ

ต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

5 ปี
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SMEs

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

4.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้น
ส่วนโลหะ
4.1.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก 

หรือชิ้นส่วนเหล็ก

4.1.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนื่องจากการ
ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อที่ใช้เตาหลอมแบบ 
Induction Furnace หรือชิ้นส่วนเหล็กทุบใน
โครงการเดียวกัน

กรณีมีขั้นตอนการข้ึนรูปต่อเนื่องจากการ
รีด ดึง หล ่อ หรือทุบโลหะที่ มิ ใช ่ เหล็ก  
ในโครงการเดียวกัน

กรณมีขีัน้ตอนการขึน้รปู เช่น Machining และ 
Stamping เป็นต้น

7 ปี

5 ปี

2 ปี

4.5 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และ
ชิ้นส่วน
4.5.1  กิจการผลิตเครื่องจักร 

และ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ 
(Automation) ที่มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรม

4.5.2 กิจการผลิตเครื่องจักร 
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน และ/
หรือ การซ่อมแซมแม่พิมพ์

4.5.3 กิจการประกอบเครื่องจักร 
และ/หรือ อุปกรณ์
เครื่องจักร

ต้องมีขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุม
การปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือ 
การออกแบบทางวิศวกรรม

ต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ

8 ปี

7 ปี

5 ปี

4.8 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
4.8.4 กิจการผลิตยางล้อส�าหรับ

ยานพาหนะ

4.8.17 กิจการผลิตชิ้นส่วน 
ยานพาหนะอื่นๆ

8 ปี

2 ปี
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SMEs

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

4.9 กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ 
4.9.1 กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ 

ขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส

ต้องได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 14000 ภายใน 2 ปี นับแต่
วันครบเปิดด�าเนินการ

8 ปี

4.14 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�าหรับ
งานก่อสร้าง หรืองานอุตสาหกรรม 
(Fabrication Industry) หรือการ
ซ่อม Platform ส�าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม
4.14.1 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ

ส�าหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (Fabrication 
Industry) ที่มีขั้นตอนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม

4.14.2 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
ส�าหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (Fabrication 
Industry) หรือการ ซ่อม 
Platform ส�าหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

7 ปี

5 ปี
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SMEs

หมวด 5 อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

5.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.1.2 กิจการผลิตเครื่องปรับ

อากาศ ตู้เย็น ตู้แช่  
เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า

5.1.3 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
อื่นๆ

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ประสิทธิภาพสูงในระดับฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 ของกระทรวงพลังงาน หรือ
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอื่นที่เทียบ
เท่า

5 ปี

2 ปี

5.2 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า หรือชิ้นส่วน และ/หรืออุปกรณ์
ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.2.1 กิจการผลิต Power Inverter 

5.2.1.2 กิจการผลิต 
Power Inverter 
อื่นๆ

5.2.2 กิจการผลิตหลอดไฟแบบ 
LED

5.2.4 กิจการผลิต Wire Harness

5.2.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้
ไฟฟ้าอื่นๆ

5 ปี

5 ปี

2 ปี

2 ปี

5.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
5.3.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มภาพและเสียง  
(Audio Visual Product)

5 ปี



103

บ
ัญ

ชีป
ร
ะเภ

ท
ก
ิจ
ก
าร

ส
�าห

ร
ับ
 S

M
E
s

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2559

SMEs

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

5.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/
หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
5.4.17 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและ
เสียง (Audio Visual 
Product)

5 ปี

5.7 กิจการซอฟต์แวร์
5.7.2 กิจการพัฒนา Enterprise  

Software และ/หรือ Digital 
Content Digital Content 
ได้แก่

- Animation, Cartoon & 
Characters

- Computer Generated 
Imagery (CGI)

- Web-Based Application 
และ Cloud Computing

- Interactive Application
- Game: Windows-based, 

Mobile Platform, Console, 
PDA, Online Game, 
Massive Multi-Player 
Online Game (MMOG) 
เป็นต้น

- Wireless Location Based 
Service Content

- Visual Effects
- Multimedia Video 

Conferencing Applications
- E–Learning Content 

via Broadband and 
Multimedia

1. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากร
ด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี

2. ต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ส�านักงาน 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
แห่งชาติก�าหนดหรือให้ความเห็นชอบ

3. โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้าน บาทขึ้น
ไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
ต้องด�าเนินการให้ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานจากส�านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
หรือใบรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน Capability Maturity Model 
Integration (CMMI) หรือเทียบเท่า
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิด 
ด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการ
ได้จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี

4. รายได้จากการจ�าหน่ายหรือการให้
บริการอันเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง 
ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน

7 ปี
(ไม่จ�ากัดสัดส่วนการ
ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล)
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SMEs

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลำสติก และกระดำษ

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

6.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส�าหรับอุตสาหกรรม  
(Plastic Products for Industrial 
Goods)

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก 2 ปี

6.8 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
รีไซเคิล

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปด้วยเศษพลาสติก
จากในประเทศเท่านั้น

5 ปี

6.10 กิจการผลิตยา 1. กรณีการผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องได้
รับการรับรองมาตรฐาน GMP ตาม
แนวทาง PIC/S ภายใน 2 ปี นับแต่ 
วันครบเปิดด�าเนินการ

2. กรณีการผลิตยาแผนโบราณ ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน  
2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ

3. ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิม  
จะอนุญาตให้น�า เครื่องจักรเดิม 
มาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมได้ 
แต่ไม่ให้นับเป็นมูลค่าเงินลงทุนของ
โครงการ

2 ปี

6.14 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์
6.14.1 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

6.14.2 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป

ต้องมีขั้นตอนการพิมพ์ และการออกแบบ 
สิ่งพิมพ์ โดยใช้ Digital Media Software 
ในโครงการ

7 ปี

2 ปี
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SMEs

หมวด 7 กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

7.4 กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์
7.4.1 กิจการศูนย์กระจายสินค้า

ด้วยระบบที่ทันสมัย 
(Distribution Center: DC)

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า  
10 ล้านบาท

2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้า
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่ทันสมัย

3. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้

2 ปี

7.20 กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย 1. การสร้างภาพยนตร์ไทย ให้รวมถึง
ภาพยนตร์เรื่อง สารคดี รายการ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์แอนนิเมชั่น  
แต่ไม่รวมถึงภาพยนตร์โฆษณา

2. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษี 
เงินได้นิติบุคคลให้รวมถึง
2.1 รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ รวม

ทั้งการจ�าหน่ายภาพยนตร์ในรูป
แบบต่างๆ เช่น แผ่นซีดี วีซีดี 
และดีวีดี เป็นต้น

2.2 รายได้ส่วนแบ่งจาก 
โรงภาพยนตร์และสายหนัง

7 ปี

7.21 กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ การบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ ให้รวม
ถึงภาพยนตร์เรื่อง สารคดี รายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร ์แอนนิเมชั่น และภาพยนตร ์
โฆษณา โดยมีขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้
1. บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�า และ/ หรือ 

ประกอบการถ่ายท�าภาพยนตร์ โดย
มีอุปกรณ์หลัก เช่น กล้องถ่ายท�า
ภาพยนตร์ อุปกรณ์เสริมความ
เคลื่อนไหวของกล้อง อุปกรณ์ไฟ 
ถ่ายท�าภาพยนตร์ เป็นต้น  

2. บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ 
หรือส�าเนาไฟล์ภาพยนตร์ โดยมี
อุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องล้างฟิล์ม 
เครื่องพิมพ์ฟิล์ม อุปกรณ์ส�าเนาไฟล์
ภาพยนตร์ระบบดิจิทัล เป็นต้น

7 ปี
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SMEs

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

3. บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ โดยมี
อุปกรณ์หลัก เช่น ชุดบันทึกเสียงระบบ
ดิจิทัล ชุดตัดต่อเสียงระบบดิจิตอล  
ชุดผสมเสียงระบบดิจิทัล เป็นต้น

4. บริการท�าเทคนิคด้านภาพ ต้องมี
เครื่องจักรและอุปกรณ์สร้างภาพ
พิเศษ ซึ่งไม่สามารถท�าได้ส�าเร็จในตัว
กล้อง เช่น เครื่องตัดต่อและล�าดับภาพ 
เครื่องประกอบสร้างเทคนิคพิเศษและ
ภาพระบบดิจิทัล เป็นต้น

5. บริการประสานงานภาพยนตร์จาก 
ต่างประเทศที่มาถ่ายท�าในประเทศไทย  
โดยมีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุม
ถึงการติดต่อขออนุญาตจากทาง
ราชการ การติดต่อหาสถานที่ถ่ายท�า
ภาพยนตร์ การติดต่อหาบุคลากร และ
การติดต่อหาอุปกรณ์สร้างภาพยนตร์

6. บริการให้เช่าโรงถ่ายท�าภาพยนตร์และ
รายการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน

7.23 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
7.23.1 กิจการโรงแรม 1. ต้องมีจ�านวนห้องพักไม่น้อยกว่า  

20 ห้อง และต้องมีเงินลงทุนโดย 
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อห้อง 

2. ส�าหรับกิจการโรงแรม ให้ได้รับสิทธิ
และประโยชน์ดังนี้
2.1 กรณีตั้งสถานประกอบการในเขต

ส่งเสริมการลงทุน เฉพาะพื้นที่ 
20 จังหวัด 

2.2 กรณีตั้งสถานประกอบการใน 
พื้นที่อื่นๆ (ไม่สามารถขอรับ
สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม 
ตามคุณค่าของโครงการได้)

5 ปี

2 ปี



107

บ
ัญ

ชีป
ร
ะเภ

ท
ก
ิจ
ก
าร

ส
�าห

ร
ับ
 S

M
E
s

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2559

SMEs

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.3 กรณีตั้งสถานประกอบการใน
พื้นที่ดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ในข่าย
ให้การส่งเสริมการลงทุน

(1) จังหวัดกระบี่ จังหวัด
พังงา จังหวัดภูเก็ต และ
กรุงเทพมหานคร 

(2) อ�าเภอเกาะสมุย อ�าเภอชะอ�า 
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ อ�าเภอ
หัวหิน อ�าเภอหาดใหญ่ และ
เมืองพัทยา 
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ส่วนที่ 2

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในกำรขอรับ

กำรส่งเสริมกำรลงทุน
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วิธีปฏิบัติในกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
 

 

นักลงทุน

ศึกษาขอมูลและรับแบบคำขอ

ระบบออนไลน
กรอกแบบฟอรมคำขอรับสงเสริม
การลงทุน บนระบบสนับสนุน
งานสงเสริมการลงทุน (e-Investment)

หมายเหตุ:  การยื่นฟอรมคำขอฯ แบบ
เอกสาร ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 59
โดยตองยื่นคำขอรับสงเสริมการลงทุน
จำนวน 2 ชุด และเตรียมเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ 

ติดตอเพื่อนัดหมายกับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อชี้แจง
โครงการภายใน 10 วันทำการ 
นับตั้งแตวันที่ยื่นคำขอฯ 

ขนาดการลงทุน * ≤ 200 ลานบาท 
- พิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการ
  สงเสริมฯ ภายใน 40 วันนับตั้งแตวัน
  ที่เอกสารครบถวน  

ขนาดการลงทุน* > 200-750  ลานบาท
- พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
  โครงการภายใน 60 วันนับตั้งแตวันที่
  เอกสารครบถวน 

แจงผลการพิจารณา
อนุมัติ / ไมอนุมัติ

 (ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่รับรอง
รายงานประชุม) 

ตอบรับมติการสงเสริมฯ

ออกบัตรสงเสริม
(ภายใน 10 วันทำการ)

ตอบรับการสงเสริมฯ ภายใน 1 เดือน 
นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงมติ 
สามารถทำได 2 วิธีดังน�้ 
1) กรอกแบบฟอรมผานระบบออนไลน
 (e-Investment)  
2) กรอกแบบตอบรับการสงเสริมฯ
 (F GA CT 07)

ออกบัตรสงเสริมฯ ภายใน 6 เดือน 
นับตั้งแตวันที่ตอบรับการสงเสริมฯ 
สามารถทำได 2 วิธีดังน�้ 
1) กรอกแบบฟอรมผานระบบออนไลน
 (e-Investment)  
2) กรอกแบบประกอบการขอรับบัตร
 สงเสริม (F GA CT 08) พรอมยื่น
 เอกสารหลักฐานประกอบการออกบัตร หมายเหตุ: *ไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน

ขนาดการลงทุน* > 750  ลานบาท
- พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
  โครงการและคณะกรรมการสงเสริมฯ
- ภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่เอกสาร 
  ครบถวน

สอบถามขอมูลเบื้องตน

ยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ

ชี้แจงโครงการ

พิจารณาตามขนาดการลงทุน

วิเคราะหโครงการ

สำนักบริหารการลงทุน 1-4

สำนักบริหารการลงทุน 1-4

- สำนักบริหารกลาง
- www.boi.go.th

วิธีปฏิบัติ รับเรื่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

- ศูนยบริการลงทุน
- ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน 
  (OSOS)
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค
- สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน
- www.boi.go.th

www.boi.go.th

ขั้นตอนกำรขอรับกำรส่งเสริม

ตำมโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันเป็นการ
อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงได้ก�าหนดวิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ไว้ตาม
ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 1/2553 เรื่อง ก�าหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
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บริษัทที่ไดรับสงเสริม

ชางฝมือและผูชำนาญการ

ที่ดิน

เครื่องจักร

วัตถุดิบและวัสดุจำเปน

การรายงานผลการดำเนินงานและการขอเปดดำเนินการ

ยื่นเรื่องขอนำเขาคนตางดาวซึ�ง
เปนชางฝมือผูชำนาญการมาปฏิบัติงาน

ยื่นขออนุมัติใชสิทธิและประโยชนที่ดิน 
ตามมาตรา 27 

(ภายหลังไดรับบัตรสงเสริมแลว)

ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

ขออนุมัตินำเขาเครื่องจักร
(ภายใน 30 เดือน นับตั้งแต
วันที่ออกบัตรสงเสริมฯ)

ขออนุมัตินำเขาวัตถุดิบและวัสดุจำเปน

ขออนุมัติสูตรการผลิต

ขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเปน

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามบัตรสงเสริม

6 เดือน 1 ป และ 2 ป 
นับแตวันที่ออกบัตรสงเสริม

ขออนุมัติเปดดำเนินการเต็มโครงการ 
(ภายใน 36 เดือน นับตั้งแตวันที่ 

ออกบัตรสงเสริม)

ยื่นแบบขออนุญาตเปดดำเนินการ 
F PM OP 01

รายงานผลการดำเนินการของ
บริษัทในแตละป

รายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว
ในบัตรสงเสริม เชน การขอใช

สิทธิและประโยชนตามมาตรา 31 
การรายงานผล ISO เปนตน

ยื่นแบบรายงาน ตส.310 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกป 
โดยผานบริการออนไลน

ยื่นแบบรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามแตกรณ�

ยื่นแบบแจงยืนยันการดำเนินการตามโครงการ 
โดยผานบริการออนไลน

ยื่นสูตรการผลิต F IN RM 13

ยื่นหนังสือขออนุมัติ 
ผานระบบตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเปน

ขออนุมัติรายการวัตถุดิบและวัสดุ
จำเปนและปริมาณสตอคสูงสุด

(เฉพาะมาตรา 36)

ยื่นขออนุมัติสั�งปลอยเครื่องจักร 
(F IN MI ) ผานระบบ eMT

ยื่นขออนุมัติการใชสิทธิประโยชนมาตรา 36  F IN RM 13

ยื่นผานระบบ RMTS

- สำนักบริหารการลงทุน 1-4
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค
(ใชเวลาพิจารณาภายใน 15 วันทำการ)

- สำนักบริหารการลงทุน 1-4
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการ ภายใน 3 ชั�วโมง)

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการภายใน 3 ชั�วโมง)

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการภายใน 3 ชั�วโมง)

ยื่นแบบขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
(Machinery’s Master List)

โดยผานระบบ eMT

- สำนักบริหารการลงทุน 1-4
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค
(ใชเวลาพิจารณา ภายใน 60 วันทำการ)

- สำนักบริหารการลงทุน 1-4
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค
(ใชเวลาพิจารณา ภายใน 30 วันทำการ)

- ยื่นแบบคำขออนุญาตใชสิทธิและประโยชนที่ดิน 
  ตามมาตรา 27 (F LD LO 02)
- พรอมแนบเอกสารตามแบบแสดงรายการที่ตองยื่น
  ในกรณ�ตางๆของงานที่ดิน (F LD LO 01)

สำนักบริหารการลงทุน 1-4

มาตรา 24 การขออนุญาตใหคนตางดาวเขามาเพื่อศึกษา 
ลูทางการลงทุน หรือกระทำการที่เปนประโยชนตอการลงทุน 
หรืออยูระหวางการพิจารณาใหไดรับการสงเสริม หรือรอบัตร 
สงเสริม
- ยื่นแบบคำขออนุญาตเพื่อนำเขาคนตางดาวมาปฏิบัติงาน
  พรอมแนบเอกสารตามแบบแสดงรายการที่ตองยื่นกรณ�
  ตางๆ ของงานชางฝมือฯ (F FR TR 09-07)

มาตรา 25 การขออนุญาตใหคนตางดาวเขามาปฏิบัติงาน 
หลังไดรับการสงเสริมฯ
- ยื่นแบบฟอรมขอตกลงการขออนุญาตนำเขาคนตางดาว
  เขามาในราชอาณาจักรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับ   
  งานชางฝมือ (e-Expert System) พรอมขอรับ Username 
  และ Password
- ยื่นคำรองขออนุมัติตำแหนงคนตางดาวผานระบบ e-Expert
  System 
- ยื่นคำรองขอบรรจุตางดาวและครอบครัวใหเขามาในประเทศ
  ผานระบบ Expert System
- และคำรองอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
และหนวยราชการที่เกี่ยวของ

วิธีปฏิบัติ รับเรื่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำรและ

กำรใช้สิทธิและประโยชน์
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ขั้นตอนและก�ำหนดเวลำ

ในกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรลงทุน
การพิจารณาค�าขอรับการส่งเสริม

1. ส�านักงานจะพิจารณาค�าขอรับการส่งเสริมที่อยู่ในอ�านาจพิจารณาของส�านักงาน ส�าหรับค�าขอรับการส่งเสริมที่มี
ขนาดการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วันท�าการ ค�าขอรับการส่งเสริมที่มีขนาดการลงทุน
เกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 750 ล้านบาท จะอยู่ในอ�านาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ โดยให้ 
แล้วเสร็จภายใน 60 วันท�าการ และค�าขอรับการส่งเสริมที่มีขนาดการลงทุนเกินกว่า 750 ล้านบาท จะอยู่ในอ�านาจ
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันท�าการ 
ท้ังนี้นับแต่วันที่ได้รับค�าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นโครงการท่ีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ก�าหนด

2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 แบบค�าขอรับการส่งเสริมที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน จ�านวน 2 ชุด แล้วแต่กรณี ดังนี้

2.1.1 ค�าขอรับการส่งเสริมทั่วไป (F PA PP 01) 
2.1.2 ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนบริการ (F PA PP 03)
2.1.3 ค�าขอรับการส่งเสริมส�าหรับกิจการซอฟต์แวร์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (F PA PP 04)
2.1.4 ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (F PA PP 29)

2.2 ส�าหรบัโครงการทีม่เีงนิลงทนุไม่รวมทีด่นิและทนุหมนุเวยีนมากกว่า 750 ล้านบาท จะต้องแนบรายงานการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ด้วย โดยมีรายละเอียดตามประกาศส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 50/2534 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534

2.3 ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมส�าหรับกิจการแต่ละประเภท ซึ่งส�านักงานจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

3. ให้ผูข้อรบัการส่งเสรมิยืน่ค�าขอรบัการส่งเสรมิทีส่�านักบริหารการลงทนุ 1-4 ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1- 6 หรือ ส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ

4. หากผูข้อรบัการส่งเสริมต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเตมิ ขอให้ตดิต่อโดยตรงท่ีส�านกับรหิารการลงทนุ 1-4 ส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

การแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการส่งเสริม

1. ส�านักงานจะด�าเนนิการแจ้งมตอินมุตัหิรอืไม่อนมุตัิให้การส่งเสริมภายใน 7 วนั นบัตัง้แต่วันทีรั่บรองรายงานการประชมุ

2. หากผูข้อรบัการส่งเสรมิต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเตมิ ขอให้ตดิต่อโดยตรงท่ีส�านกับรหิารการลงทนุ 1-4 ส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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การตอบรับมติการให้ส่งเสริม

1. ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องยื่นแบบตอบรับมติ (F GA CT 07) ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ

2. กรณีผู้ขอรับส่งเสริมไม่สามารถส่งแบบตอบรับมติได้ภายในก�าหนดเวลาในข้อ 1 ผู้ขอฯ สามารถยื่นแบบขยายเวลา
ตอบรับมติ (F GA CT 01) ได้ 3 ครั้ง โดยส�านักงานจะพิจารณาการขยายเวลาตอบรับมติให้การส่งเสริมครั้งที่ 1 และ 
2 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท�าการ ครั้งที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่ส�านักงานได้รับค�าขอ  

3. ผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นแบบตอบรับมติหรือแบบขยายเวลาตอบรับมติการให้การส่งเสริม หรือขอทราบราย
ละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มบัตรส่งเสริม ส�านักบริหารกลาง ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การออกบัตรส่งเสริม

1. ผู้ขอรับส่งเสริมจะต้องยื่นแบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริม (F GA CT 08) พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นแบบตอบรับมติการให้การส่งเสริม ดังนี้

     1.1  แบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริม (F GA CT 08) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
     1.2  หนังสือบริคณห์สนธิ
     1.3 หนังสือบริคณห์สนธิเพิ่มทุนจดทะเบียน (กรณีที่มีการเพิ่มทุน)
     1.4  หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียน
     1.5  หนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
     1.6  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัญชาติที่ส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนรับรอง
     1.7  หลักฐานการน�าเงินต่างประเทศเข้ามา (กรณีที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ)
     1.8  สัญญาร่วมทุน สัญญาการใช้สิทธิและบริการ สัญญาการให้ความช่วยเหลือต่างๆ (ถ้ามี)
     1.9  แบบกรอกรายการความต้องการสาธารณูปโภคและความต้องการทางด้านแรงงาน (F GA CT 13)

 ทั้งนี้ ส�านักงานจะด�าเนินการออกบัตรส่งเสริมให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท�าการ นับแต่วันที่ส�านักงานได้รับแบบ
ประกอบการขอรับบัตรส่งเสริมและหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วน

2. กรณีผูข้อรบัส่งเสรมิไม่สามารถย่ืนแบบประกอบการขอรบับตัรส่งเสรมิพร้อมหลกัฐานประกอบการพจิารณาได้ภายใน
ก�าหนดเวลาในข้อ 1 ผู้ขอฯ สามารถยื่นแบบขยายเวลาส่งเอกสารประกอบการออกบัตร (F GA CT 04) ได้ 3 ครั้ง 
โดยส�านักงานจะพิจารณาการขยายเวลาส่งเอกสารออกบัตรส่งเสริมครั้งที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท�าการ 
ครั้งที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่ส�านักงานได้รับค�าขอฯ  

3. ผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นแบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริม หรือแบบขยายเวลาส่งเอกสารออกบัตรส่งเสริม 
หรอืขอทราบรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ ได้ท่ีกลุม่บัตรส่งเสรมิ ส�านกับรหิารกลาง ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ
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การแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริม

การแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริมแล้วเสร็จภายใน 1 วันท�าการนับวันที่เอกสารครบถ้วน

รายการแก้ไข เอกสารที่ต้องใช้

1.1  สิทธิและประโยชน์  
 (1) ม.28 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
 (2) ม.30 การลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบฯ 
   (ขยายเวลา)
 (3) ม.31 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
   (เพิ่ม / ลดสิทธิ)
 (4) ม.36 (1) (2) การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบฯ     
   (ขยายเวลา)
 (5) ยกเลิก / เพิกถอนสิทธิบางส่วน
 (6) ขยายเวลาน�าเข้าเครื่องจักรและเปิดด�าเนินการ

1.  ส�าเนาหนังสืออนุมัติจากส�านักบริหารการลงทุน
2.  บัตรส่งเสริมฉบับจริง

1.2  เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
 (1) ทุนจดทะเบียน
 (2) การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้น
 (3) ชนิดผลิตภัณฑ์ / ขนาดของกิจการ
 (4) ที่ตั้งโรงงาน สถานประกอบการ
 (5) ลด / เพิ่มก�าลังการผลิต
 (6) แก้ไขมูลค่าภาษี

1.  ส�าเนาหนังสืออนุมัติจากส�านักบริหารการลงทุน 
2.  บัตรส่งเสริมฉบับจริง  

หมายเหตุ: กรณีเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโดยต่างชาติ 
จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเพิ่มเติม

1.3  เรื่องอื่นๆ
 (1) ที่ตั้งส�านักงาน
 (2) ชื่อบริษัท

1.  หนังสือน�าจากบริษัท
2.  ส�าเนาหนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียน 
    หุ้นส่วนบริษัท
3.  บัตรส่งเสริมฉบับจริง
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ส่วนที่ 3

รำยละเอียดรำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้
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รำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้

ของโครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน*
ส�าหรับโครงการที่มีขนาดการลงทุนมากกว่า	750	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.	สรุปโครงการ
สรุปโครงการโดยย่อ คือ ผู้ขอฯ ผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต เงินลงทุน ที่ตั้งโรงงาน จ�านวนคนงาน วัตถุดิบที่ใช้ เทคโนโลยี ฯลฯ

2.	ภาพรวมของอุตสาหกรรม
2.1 ความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับอุตสาหกรรมอ่ืนที่ต่อเน่ือง อธิบายถึงสภาพ

ทั่วไปของอุตสาหกรรมเหล่านี้ทั้งในและต่างประเทศ
2.2 ความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการส่งเสริม

2.2.1 ความต้องการในประเทศ
- สถิติการน�าเข้าระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
- ปริมาณการผลิตของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับรายอื่น (ถ้ามี)
- อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการส่งเสริมเป็นวัตถุดิบมีมากน้อยเพียงใดและมีแนวโน้มการขยายตัว 

ในอนาคตอย่างใด
- ปริมาณความต้องการและอัตราการขยายตัวในอนาคต

2.2.2 ตลาดส่งออกที่ส�าคัญและแนวโน้มการขยายตัวของตลาดเหล่านั้น
2.3 ก�าลังผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันในประเทศ

- ผู้ผลิตทั่วไปโดยไม่ได้รับส่งเสริมมีมากน้อยเพียงใด มีคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตอย่างใด
- ผู้ผลิตที่ได้รับการส่งเสริมมีกี่ราย ก�าลังผลิตเท่าใด และใช้ก�าลังผลิตเต็มที่หรือไม่

3.	ความเหมาะสมของโครงการ
3.1 ผู้ลงทุน

- อธิบายถงึประสบการณ์ด้านธรุกจิ และอตุสาหกรรมของผูล้งทนุทัง้ฝ่ายไทยและต่างประเทศ และผูบ้รหิาร
ของบริษัทและสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนฝ่ายต่างๆ

- การเจรจากับผู้ร่วมลงทุนได้ด�าเนินการถึงขั้นใดแล้ว เช่น อยู่ระหว่างเจรจาขั้นต้น หรือ ได้เซ็นสัญญากัน
แล้ว

- หากจะไม่ตั้งบริษัทใหม่ แต่จะใช้บริษัทเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นผู้ลงทุนบริษัทเดิมมีผู้ถือหุ้นอย่างใด ลงทุนใน
กิจกรรมใดบ้าง ก�าไรขาดทุนและงบดุลในระยะที่ผ่านมา

3.2 ด้านการเงิน
- แหล่งที่มาของเงินทุนกล่าวคือ ใช้เงินจากผู้ถือหุ้น (Equity) หรือเงินกู้ (Debt) จากทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศมากน้อยเพียงใด

- เงินลงทุนใช้ในด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร ทุนหมุนเวียน ฯลฯ

*ประกาศส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	50/2534	ลงวันที่	1	พฤศจิกายน	2534
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- Cash Flow มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value) และผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of 
Return-IRR) กรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล...ปี และกรณีที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

- สถาบันการเงินได้พิจารณาการขอรับเงินกู้ถึงขั้นใดแล้ว เช่น อยู่ระหว่างศึกษาโครงการหรือ อนุมัติให้เงิน
กู้แก่โครงการแล้ว

3.3 ความสามารถในการแข่งขัน
- อากรขาเข้าและภาษีการค้าของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตและของวัตถุดิบหลักเหมาะสมหรือไม่อย่างใด
- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยในระดับการผลิตร้อยละ 50,80 และ 100 ของก�าลังการผลิต
- ราคา CIF และต้นทุนการน�าเข้าของผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
- ข้อได้เปรียบในการผลิตสินค้าชนิดนั้นในประเทศไทย
- Sensitivity Analysis กล่าวคือ กระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการ หาสมมติฐานของราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ ราคาวัตถุดิบ และอัตราภาษีอากรของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบหลักเปลี่ยนแปลงไป

- ในอนาคตจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้สามารถแข่งขันกับของที่น�าเข้าโดยไม่ต้องพึ่ง
การคุ้มครองจากรัฐได้หรือไม่ และจะใช้เวลานานมากน้อยเพียงใด

3.4 ด้านเทคนิค
- เทคนิคการผลิตที่มีอยู่มีอะไรบ้าง แต่ละเทคนิคมีข้อดีข้อเสียอย่างไร โรงงานในประเทศต่างๆ ใช้เทคนิค
อะไรบ้าง ท�าไมโครงการจึงเลือกเทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง

- ผูใ้ห้ความช่วยเหลอืด้านเทคนคิเป็นใคร ช่วยเหลอืด้านอะไร มข้ีอจ�ากดัในการให้เทคโนโลยอีย่างไร และคดิ
ค่าวิชาการเท่าใด

- มีขั้นตอนการผลิตมากน้อยเพียงพอหรือไม่
- ขนาดของก�าลงัผลติเหมาะสมหรอืไม่ โดยเปรียบเทียบกบัขนาดก�าลังผลิตของโรงงานทีด่�าเนินการในประ
เทศอื่นๆ

- แหล่งที่มาและความเพียงพอของวัตถุดิบ รวมทั้งโอกาสที่จะมีการผลิตวัตถุดิบ ในประเทศในอนาคต
- ที่ตั้งโรงงาน เหตุที่เลือกตั้งโรงงานในจังหวัดนั้น รวมถึงความเพียงพอของน�้า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภค
อื่นๆ

- การใช้แรงงานในระดับต่างๆ และแผนการฝึกอบรมคนงาน
3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนการผลิตก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่
- มาตรการที่จะแก้ไขหรือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รวมทั้งเงินลงทุนในเครื่องจักร และค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินการมาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

3.6 การวิจัยและพัฒนา อธิบายแผนงานที่จะมีการวิจัยและพัฒนา
- ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในด้านการประหยัดการใช้วัตถุดิบและพนักงาน
- ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
- ปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้
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4.	ผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวม
4.1 รัฐจะสูญเสียรายได้มากน้อยเพียงไรจากการให้การส่งเสริม

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีเครื่องจักร
- ภาษีอากรวัตถุดิบ

4.2 ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวม
- มูลค่าเพิ่มภายในประเทศ
- การประหยัดหรือน�าเข้าเงินตราต่างประเทศสุทธิ
- การเพิ่มการว่าจ้างแรงงานในประเทศ
- ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง

5.	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
5.1 ความจ�าเป็นที่จะต้องขอรับการส่งเสริมและขอรับสิทธิและประโยชน์อะไรบ้าง
5.2 จ�าเป็นจะต้องขอให้ปรับโครงสร้างอัตราภาษีอากรของวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูปมากน้อยเพียงใด
5.3 จ�าเป็นทีจ่ะต้องขอรบัการคุม้ครองเป็นพเิศษจากการแข่งขนัจากต่างประเทศหรอืจ�ากดัจ�านวนผูผ้ลติในประเทศ

หรือไม่
5.4 ความช่วยเหลือจากรัฐในด้านอื่นๆ เช่นไฟฟ้า น�้า สาธารณูปโภค ฯลฯ
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ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2553 8111
โทรสาร 0 2553 8315
Website: www.boi.go.th
E-mail: head@boi.go.th

ศูนย์บริการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2553 8216
โทรสาร 0 2553 8222, 0 2553 8316
Website: www.boi.go.th
E-mail: head@boi.go.th

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2553 8111 ต่อ 7
โทรสาร 0 2553 8325
Website: build.boi.go.th
E-mail: build@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	1	
เชียงใหม่
90 ห้อง 108-110 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส ปาร์ค 
ถนนมหิดล ต�าบลหายยา อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทร. 0 5329 4100
โทรสาร 0 5329 4199
E-mail: chmai@boi.go.th

พิษณุโลก
59/15 อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 3 
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต�าบลในเมือง
อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0 5524 8111
โทรสาร 0 5524 8777
E-mail: phitsanulok@boi.go.th

ส�ำนักงำนในภูมิภำค

ที่ตั้งส�ำนักงำน
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2209 1100
โทรสาร 0 2209 1194 
E-mail: visawork@boi.go.th

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2209 1100
โทรสาร 0 2209 1199
Website: osos.boi.go.th
E-mail: osos@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	2
นครราชสีมา
2112/22 ถนนมิตรภาพ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 4438 4200
โทรสาร 0 4438 4299
E-mail: korat@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	3
ขอนแก่น
177/54 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0 4327 1300-2
โทรสาร 0 4327 1303 
E-mail: khonkaen@boi.go.th
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SHANGHAI
Thailand Board of Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate General, No. 18, 
Wanshan Road, Changning Distric, 
Shanghai 200336, P.R.C.
Tel: +86-21-5260-9876, +86-21-5260-9877
Fax: +86-21-5260-9873
Email: shanghai@boi.go.th

BEIJING
Thailand Board of Investment, Beijing Office
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road,  
Beijing 100600 P.R.C. 
Tel:  +86-10-6532-4510
Fax: +86-10-6532-1620
Email: beijing@boi.go.th

ส�ำนักงำนในต่ำงประเทศ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	4
ชลบุรี
46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท
ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร. 0 3840 4900
โทรสาร 0 3840 4997, 0 3840 4999
E-mail: chonburi@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	5
สงขลา
อาคารไชยยงค์ 7-15 ถนนจุติอุทิศ 1 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
E-mail: songkhla@boi.go.th

GUANGZHOU
Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section,
Royal Thai Consulate-General Guangzhou
No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, 
P.R.C. 510310 
Tel: +86-20-8385-8988 ext. 220-225, 
 +86-20-8387-7770 (Direct Line)
Fax:  +86-20-8387-2700 
Email: guangzhou@boi.go.th 

TAIPEI
Thailand Board of Investment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, 
Room 3E 39-40 No.5 Xin-Yi Road, 
Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
Tel: +886-2-2345-6663
Fax: +886-2-2345-9223
Email: taipei@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	6
สุราษฎร์ธานี
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ต�าบลมะขามเตี้ย 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
E-mail: surat@boi.go.th
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TOKYO
Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, 
Fukuda Building West, 2-11-3, Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo 107-0052 Japan
Tel: +81 (0) 3-3582-1806
Fax: +81 (0) 3-3589-5176
Email: tyo@boi.go.th

OSAKA
Thailand Board of Investment, Osaka Office
Royal Thai Consulate-General, 
Bangkok Bank Building, 7th Floor, 1-9-16 
Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
Tel: +81 (0) 6-6271-1395
Fax: +81 (0) 6-6271-1394
Email: osaka@boi.go.th

SEOUL
Thailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,
97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea
Tel: +82-2-319-9998
Fax: +82-2-319-9997
Email: seoul@boi.go.th

MUMBAI
Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Express Tower, 12th Floor, Barrister Rajni Patel Marg, 
Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021
Tel:  +91-22-2204-1589-90
Fax:  +91-22-2282-1525 
Email: mumbai@boi.go.th

NEW	YORK
Thailand Board of Investment, New York Office                    
7 World Trade Center, 34th Floor, Suite F,
250 Greenwich Street, New York, 
New York 10007, U.S.A.      
Tel:  +1 (0) 212 422 9009
Fax:  +1 (0) 212 422 9119
Email: nyc@boi.go.th
Website: www.thinkasiainvestthailand.com

LOS	ANGELES
Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General, 
611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor, 
Los Angeles CA 90004, U.S.A.
Tel:  +1 (0)-323-960-1199
Fax:  +1 (0)-323-960-1190
Email: boila@boi.go.th

FRANKFURT
Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Investment Section, Royal Thai Consulate-General
Bethmannstr. 58,5.0G, 60311 Frankfurt am Main, 
Federal Republic of Germany
Tel:  +49 (069) 92 91 230
Fax: +49 (069) 92 91 2320
Email: fra@boi.go.th

PARIS
Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thaïlande
8, rue Greuze, 75116 Paris, France
Tel:  +(33-1) 56 90 26 00
Fax:  +(33-1) 56 90 26 02
Email: par@boi.go.th

STOCKHOLM
Thailand Board of Investment, Stockholm Office 
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75  
Fax: +46 (0) 8463 1160
Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY
Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney,
New South Wales 2000, Australia
Tel:  (+61-2) 9252-4884, (+61-2) 9252-4882
Email: sydney@boi.go.th
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 0 2553 8111
โทรสาร: 0 2553 8315
เว็บไซต: www.boi.go.th
อีเมลล: head@boi.go.th
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