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คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนน้� ส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุนได้้จััด้ทุำาข้�นเพื่ื�อให้้

คู่วามืร้่เบื�องต้น้ในการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุนุ ขอ้มืล่ในเล�มืประกอบด้ว้ย ส่ทิุธิแิละประโยชน ์บญัช้

ประเภทุกิจัการทุ้�ให้้การส่�งเส่ริมืการลงทุุนและประกาศทุ้�เก้�ยวข้อง รวมืทุั�งห้ลักเกณฑ์์ทุ้�ส่ำาคู่ัญในการ

ขอรับการส่�งเส่ริมื ทุั�งน้�บัญช้ประเภทุกิจัการได้้มื้การปรับปรุงข้อมื่ลเพื่ิ�มืเติ้มืต้ามืประกาศ

คู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุนทุ้�เก้�ยวข้องด้้วยแล้ว

ส่อบถามืข้อมื่ลเพื่ิ�มืเต้ิมืทุ้� อ้เมืล: head@boi.go.th โทุร. 0 2553 8111, ไลน์: @boinews และ 

เฟส่บุ�คู่: www.facebook.com/boinews

ส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

พื่ฤษภาคู่มื 2564

คำำ�นำำ�
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ส่่วนำท่ี่� 1 
หลัักเกณฑ์์แลัะนำโยบ�ย หน้า

ส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 

ส่ิทุธิิและประโยชน์ต้ามืพื่ระราชบัญญัต้ิส่�งเส่ริมืการลงทุุน

นโยบายส่�งเส่ริมืการลงทุุนระยะ 7 ปี (พื่.ศ. 2558-2564)

ร่ปแบบการให้้ส่ิทุธิิและประโยชน์ในปัจัจัุบัน

ห้ลักเกณฑ์์การให้้ส่ิทุธิิและประโยชน์

มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุนส่ำาห้รับวิส่าห้กิจัขนาด้กลางและขนาด้ย�อมื (SMEs)

กลุ�มือุต้ส่าห้กรรมืและประเภทุกิจัการทุ้�ให้้การส่�งเส่ริมื

» อุต้ส่าห้กรรมืเกษต้ร เทุคู่โนโลย้ช้วภาพื่ และการแพื่ทุย์ 

» อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง 

» อุต้ส่าห้กรรมืพื่ื�นฐานและอุต้ส่าห้กรรมืส่นับส่นุน 

» อุต้ส่าห้กรรมืด้ิจัิทุัล ส่ร้างส่รรคู่์ และบริการทุ้�มื้มื่ลคู่�าส่่ง 

» การวิจััยและพื่ัฒนา และการพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้เป้าห้มืาย         

มืาต้รการพื่ิเศษอื�นๆ

1. มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุนในเขต้พื่ัฒนาพื่ิเศษภาคู่ต้ะวันออก (EEC)

2. มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุนในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ และมืาต้รการส่�งเส่ริมื

การลงทุุนภายใต้้โคู่รงการเมืืองต้้นแบบในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้

3. มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุนในเขต้เศรษฐกิจัพื่ิเศษ (SEZ)

» บัญช้ประเภทุกิจัการกลุ�มืเป้าห้มืายและกิจัการเป้าห้มืายในเขต้เศรษฐกิจัพื่ิเศษ

4. มืาต้รการปรับปรุงประส่ิทุธิิภาพื่
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ส่่วนำท่ี่� 2 
ขัั้�นำตอนำแลัะวิธ่ีปฏิิบัติในำก�รขั้อรับก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ
วิธิ้ปฏิบัต้ิในการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ขั�นต้อนการด้ำาเนินการต้ามืโคู่รงการและการใช้ส่ิทุธิิและประโยชน์

ขั�นต้อนและเอกส่ารประกอบการพื่ิจัารณาในการปฏิบัต้ิงานส่�งเส่ริมืการลงทุุน

159

160

162

ส่่วนำท่ี่� 3 
ร�ยลัะเอ่ยดร�ยง�นำก�รศึึกษ�คำว�มเป็นำไปได้
รายงานการศ้กษาคู่วามืเป็นไปได้้ของโคู่รงการทุ้�ขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 165

ท่ี่�ตั�งส่ำ�นัำกง�นำ 168

ส่�รบัญ



4 ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

หลัักเกณฑ์์แลัะนำโยบ�ย 

ส่ำ�นัำกง�นำคำณะกรรมก�ร 
ส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ
ส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน เป็นส่�วนราชการระด้ับกรมื ส่ังกัด้ส่ำานักนายกรัฐมืนต้ร้ 

มื้ห้น้าทุ้�และคู่วามืรับผิิด้ชอบในการส่�งเส่ริมืการลงทุุน โด้ยคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุนเป็น

ผิ่้กำาห้นด้นโยบายส่�งเส่ริมืการลงทุุน ภายใต้้พื่ระราชบัญญัต้ิส่�งเส่ริมืการลงทุุน พื่.ศ. 2520 และฉบับ

แก้ไขเพื่ิ�มืเต้ิมื ฉบับทุ้� 2 พื่.ศ. 2534 ฉบับทุ้� 3 พื่.ศ. 2544 และฉบับทุ้� 4 พื่.ศ. 2560

ส่่วนำท่ี่� 1
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แผนำภููมิก�รแบ่งส่่วนำร�ชก�ร
ส่ำ�นัำกง�นำคำณะกรรมก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ

ส่ำานักนายกรัฐมืนต้ร้

ส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการ

ส่�งเส่ริมืการลงทุุน
คู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

นำโยบ�ย

กองยุทุธิศาส่ต้ร์และแผินงาน
ส่ำานักงานเลขาธิิการ

กองส่�งเส่ริมืการลงทุุนจัากต้�างประเทุศ

กองประส่านและพื่ัฒนาปัจัจััยการลงทุุน

กองคู่วามืร�วมืมืือการลงทุุนต้�างประเทุศ

ศ่นย์เทุคู่โนโลย้ส่ารส่นเทุศและการส่ื�อส่าร

กองพื่ัฒนาผิ่้ประกอบการไทุย

กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 

กองต้ิด้ต้ามืและประเมืินผิล

• กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 1 
อุต้ส่าห้กรรมืเกษต้ร เทุคู่โนโลย้ช้วภาพื่ และ
การแพื่ทุย์ 

• กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2 
อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง 

• กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 3 
อุต้ส่าห้กรรมืพื่ื�นฐานและอุต้ส่าห้กรรมืส่นับส่นุน 

• กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 4 
อุต้ส่าห้กรรมืด้ิจัิทุัล ส่ร้างส่รรคู่์ และบริการทุ้�มื้
มื่ลคู่�าส่่ง

• กองต้ิด้ต้ามืและประเมืินผิล 1 
 - อุต้ส่าห้กรรมืเกษต้ร เทุคู่โนโลย้ช้วภาพื่ และ
การแพื่ทุย์ 
 - อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง 

• กองต้ิด้ต้ามืและประเมืินผิล 2 
 - อุต้ส่าห้กรรมืพื่ื�นฐานและอุต้ส่าห้กรรมืส่นับส่นุน 
 - อุต้ส่าห้กรรมืด้ิจัิทุัล ส่ร้างส่รรคู่์ และบริการทุ้�มื้
มื่ลคู่�าส่่ง

ศ่นย์เศรษฐกิจัการลงทุุนภาคู่ทุ้� 1-7 

• เช้ยงให้มื�

• นคู่รราชส่้มืา

• ขอนแก�น

• ชลบุร้

• ส่งขลา

• สุ่ราษฎร์ธิาน้

• พื่ิษณุโลก

ส่ำานักงานเศรษฐกิจัการลงทุุนต้�างประเทุศ

ศ่นย์บริการลงทุุน

ศ่นย์ประส่านการบริการด้้านการลงทุุน (OSOS)

ศ่นย์บริการว้ซ่�าและใบอนุญาต้ทุำางาน

• โต้เก้ยว

• โอซ่ากา

• โซ่ล

• ปักกิ�ง

• กวางโจัว

• เซ่้�ยงไฮ้้

• ส่ต้อกโฮ้ล์มื

• ไทุเป

• ซ่ิด้น้ย์

• แฟรงก์เฟิร์ต้

• ปาร้ส่

• นิวยอร์ก

• ลอส่แอนเจัล้ส่

• มืุมืไบ

• จัาการ์ต้า 

• ฮ้านอย
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ขอบข่ายงานกองส่่งเส่ริิมการิลงทุุน 1-4 และ
กองติิดติามและปริะเมินผลการิลงทุุน 1-2

ศููนย์์บริิการิลงทุุน 
ศููนย์์ปริะสานการิบริิการิ 

ด้้านการิลงทุุน (OSOS)

กองพััฒนา

ผูู้้ปริะกอบการิไทุย์

บริิการิให้้คำำาปริึกษาและแนะนำา  

ในการิขอริับการิส่งเสริิม 

การิลงทุุนและปริะสาน 

อำานวย์คำวามสะด้วกต่่างๆ  

ด้้านการิลงทุุน

บริิการิให้้คำำาปริึกษาและ

ข้อมูลเก่�ย์วกับการิด้ำาเนินธุุริกิจและ

การิขอใบอนุญาต่ต่่างๆ

พััฒนาผูู้้ปริะกอบการิไทุย์ สริ้าง

เคำริือข่าย์เชื่ื�อมโย์งการิลงทุุน และ 

การิลงทุุนไทุย์ในต่่างปริะเทุศู

กองทุ่�ให้้บริิการิคำำาปรึิกษาและแนะนำา

กองติิดติามและ 
ปริะเมินผลการิลงทุุน 1
พัิจาริณาการิใชื่้สิทุธุิภาษ่เงินได้้นิต่ิบุคำคำล 

และต่ิด้ต่ามผู้ลการิลงทุุน การิเปิด้

ด้ำาเนินการิ ริวมถึึงงานแก้ไขโคำริงการิ

ลงทุุนทุ่�อย์ู่ในคำวามดู้แลของกองส่งเสริิม

การิลงทุุน 1 และ 2

งานวิิเคำริาะห์้โคำริงการิ
• งานคำำาขอริับการิส่งเสริิม

• งานแก้ไขโคำริงการิ (ย์กเว้นจากการิ

ต่ริวจเปิด้ด้ำาเนินการิ)

• งานคำุ้มคำริอง

• ขย์าย์เวลานำาเข้าเคำริื�องจักริ คำริั�งทุ่� 4 

เป็นต่้นไป

• ขย์าย์เวลาเปิด้ด้ำาเนินการิ 

เพั่ย์งอย์่างเด้่ย์ว คำริั�งทุ่� 2 เป็นต่้นไป

งานติิดติามและ 
ปริะเมินผลการิลงทุุน

ต่ิด้ต่าม e-monitoring / 

เต่ือนให้้ปฏิิบัต่ิต่ามเงื�อนไข

งานติริวิจส่อบ
เงื�อนไขเปิด้ด้ำาเนินการิ / ISO / STI / 

Merit / อื�นๆ / ขย์าย์เวลา 

เปิด้ด้ำาเนินการิเพั่ย์งอย์่างเด้่ย์ว คำริั�งทุ่� 1

ใชื่้สิทุธุิ� ม.31 / ห้ย์ุด้กิจการิ ย์กเลิก / 

เพัิกถึอน

งานสิ่ทุธิิปริะโยชน์
ด้้านเคำริื�องจักริ

ด้้านวัต่ถึุด้ิบ

ด้้านทุ่��ด้ิน

กองติิดติามและ 
ปริะเมินผลการิลงทุุน 2
พัิจาริณาการิใชื่้สิทุธุิภาษ่เงินได้้นิต่ิบุคำคำล 

และต่ิด้ต่ามผู้ลการิลงทุุน การิเปิด้

ด้ำาเนินการิ ริวมถึึงงานแก้ไขโคำริงการิ

ลงทุุนทุ่�อย์ู่ในคำวามดู้แลของกองส่งเสริิม

การิลงทุุน 3 และ 4

กองส่่งเส่ริิมการิลงทุุน 1
อุต่สาห้กริริมเกษต่ริ เทุคำโนโลย์่ชื่่วภาพั และการิแพัทุย์์

(เชื่่น ย์า เคำริื�องมือแพัทุย์์ และบริิการิทุางการิแพัทุย์์) 

กองส่่งเส่ริิมการิลงทุุน 2
อตุ่สาห้กริริมการิผู้ลติ่ทุ่�ใชื่เ้ทุคำโนโลย์ขั่�นสงู เชื่น่ อตุ่สาห้กริริมย์านย์นต่ ์อากาศูย์าน 

เคำริื�องใชื่้ไฟฟ้าและอิเล็กทุริอนิกส์ ริะบบอัต่โนมัต่ิและหุ้่นย์นต่์

กองส่่งเส่ริิมการิลงทุุน 3
อตุ่สาห้กริริมพัื�นฐานและอตุ่สาห้กริริมสนบัสนนุ เชื่น่ อตุ่สาห้กริริมเห้ลก็ ปโิต่ริเคำม่ 

และสาธุาริณูปโภคำพัื�นฐาน

กองส่่งเส่ริิมการิลงทุุน 4
อุต่สาห้กริริมด้ิจิทุัล สริ้างสริริ และบริิการิทุ่�ม่มูลคำ่าสูง

พั.ริ.บ. ส่งเสริิมการิลงทุุน และ พั.ริ.บ. การิเพัิ�มข่ด้คำวามสามาริถึในการิแข่งขัน
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สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำต�มพระร�ชบัญญัติ
ส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ
ในการได้้รับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนจัะต้้องปฏิบัต้ิต้ามืเงื�อนไขของคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุนทุ้�

ระบุในบัต้รส่�งเส่ริมืการลงทุุน โด้ยจัะได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์ซ่้�งส่รุปได้้ด้ังน้�

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำ

ส่ิทุธิิประโยชน์ทุางภาษ้อากร ส่ิทุธิิประโยชน์ทุ้�ไมื�เก้�ยวกับภาษ้อากร

• ยกเว้น/ลด้ห้ย�อนอากรขาเข้าส่ำาห้รับเคู่รื�องจัักร (มืาต้รา 28/29)
• ลด้ห้ย�อนอากรขาเข้าส่ำาห้รับวัต้ถุด้ิบห้รือวัส่ดุ้จัำาเป็น (มืาต้รา 30)
• ยกเว้นอากรขาเข้าส่ำาห้รับของทุ้�นำาเข้ามืาเพื่ื�อใช้ในการวิจััยและพื่ัฒนา 

(มืาต้รา 30/1)
• ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลและเงินปันผิล (มืาต้รา 31 และ 34)
• ลด้ห้ย�อนภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลร้อยละ 50 (มืาต้รา 35 (1) )
• ให้้ห้ักคู่�าขนส่�ง คู่�าไฟฟ้าและคู่�านำ�าประปาเป็นส่องเทุ�า (มืาต้รา 35 (2) )
• ให้้ห้ักคู่�าต้ิด้ต้ั�งห้รือก�อส่ร้างส่ิ�งอำานวยคู่วามืส่ะด้วกเพื่ิ�มืข้�นร้อยละ 25 

(มืาต้รา 35 (3) )
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัต้ถุด้ิบห้รือวัส่ดุ้จัำาเป็นส่ำาห้รับการผิลิต้เพื่ื�อการ

ส่�งออก (มืาต้รา 36)

• อนุญาต้ให้้นำาคู่นต้�างด้้าวเข้ามืาเพื่ื�อศ้กษา
ล่�ทุางการลงทุุน (มืาต้รา 24)

• อนุญาต้ให้้นำาช�างฝีีมืือและผิ่้ชำานาญการ
เข้ามืาทุำางานในกิจัการทุ้�ได้้รับการ
ส่�งเส่ริมืการลงทุุน (มืาต้รา 25 และ 26)

• อนุญาต้ให้้ถือกรรมืส่ิทุธิิ�ทุ้�ด้ิน (มืาต้รา 27)
• อนุญาต้ให้้ส่�งออกซ่้�งเงินต้ราต้�างประเทุศ 

(มืาต้รา 37)

ก�รขั้อใช้สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำด้�นำภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลั 
เนื�องจัากการให้้สิ่ทุธิิและประโยชน์ด้้านภาษ้อากรต้้องด้ำาเนินการอย�างม้ืประสิ่ทุธิิภาพื่ ส่ามืารถต้รวจัส่อบได้้ว�าการใช้สิ่ทุธิิและ

ประโยชน์มื้คู่วามืถ่กต้้องและส่อด้คู่ล้องกับเงื�อนไขการให้้การส่�งเส่ริมื และส่ามืารถประเมืินคู่วามืคุู้่มืคู่�าของการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ได้้อย�างชัด้เจัน จัง้กำาห้นด้ให้้ผิ่ไ้ด้้รับการส่�งเส่ริมืต้้องรายงานผิลการด้ำาเนนิงานของโคู่รงการต้�อส่ำานักงาน เพืื่�อให้้ส่ำานักงานได้้มืก้าร

ต้รวจัส่อบ ก�อนการพื่ิจัารณาอนุญาต้ให้้ใช้ส่ิทุธิิและประโยชน์การยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลในปีนั�นๆ ต้ามืห้ลักเกณฑ์์และวิธิ้การ

ทุ้�ส่ำานักงานกำาห้นด้
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นำโยบ�ยส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำระยะ 7 ปี 
(พ.ศึ. 2558-2564)
ต้ามืประกาศคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุนทุ้� 2/2557 ลงวันทุ้� 3 ธิันวาคู่มื 2557 ซ่้�งบังคู่ับใช้กับคู่ำาขอทุ้�ยื�นต้ั�งแต้�วันทุ้� 1 มืกราคู่มื 2558

วิสั่ยทัี่ศึน์ำ
“ส่�งเส่ริมืการลงทุุนทุ้�มื้คูุ่ณคู่�า ทุั�งในประเทุศและการลงทุุนของไทุยในต้�างประเทุศ เพื่ื�อเพื่ิ�มืคู่วามืส่ามืารถในการแข�งขัน ก้าวพื่้น

การเป็นประเทุศทุ้�มื้รายได้้ระด้ับปานกลาง (Middle Income Trap) และเต้ิบโต้อย�างยั�งยืนต้ามืห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจัพื่อเพื่้ยง”

นำโยบ�ยส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำต�มประก�ศึคำณะกรรมก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำท่ี่� 2/2557 
1. ส่�งเส่ริมืการลงทุนุเพืื่�อพัื่ฒนาคู่วามืส่ามืารถในการแข�งขนัของประเทุศ โด้ยการส่�งเส่ริมืการวจิัยัและพัื่ฒนา การส่ร้าง

นวัต้กรรมื การส่ร้างมื่ลคู่�าเพื่ิ�มืของภาคู่เกษต้ร ภาคู่อุต้ส่าห้กรรมื ภาคู่บริการ และการส่�งเส่ริมืวิส่าห้กิจัขนาด้กลาง

และขนาด้ย�อมื ต้ลอด้จันส่�งเส่ริมืการแข�งขันทุ้�เป็นธิรรมื และการลด้คู่วามืเห้ลื�อมืลำ�าทุางเศรษฐกิจัและส่ังคู่มื 

2. ส่�งเส่ริมืกิจัการทุ้�เป็นมืิต้รต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื และมื้การประห้ยัด้พื่ลังงานห้รือใช้พื่ลังงานทุด้แทุน เพื่ื�อการเต้ิบโต้

อย�างส่มืดุ้ลและยั�งยืน

3. ส่�งเส่ริมืให้้เกิด้การรวมืกลุ�มืของการลงทุุน (Cluster) ทุ้�ส่อด้คู่ล้องกับศักยภาพื่ของพื่ื�นทุ้� และส่ร้างคู่วามืเข้มืแข็งของ

ห้�วงโซ่�มื่ลคู่�า 

4. ส่�งเส่ริมืการลงทุุนในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ เพื่ื�อเส่ริมืส่ร้างเศรษฐกิจัทุ้องถิ�นทุ้�เกื�อก่ลต้�อการส่ร้างคู่วามืมืั�นคู่ง

ในพื่ื�นทุ้�

5. ส่�งเส่ริมืการลงทุุนในเขต้พื่ัฒนาเศรษฐกิจัพื่ิเศษ โด้ยเฉพื่าะพื่ื�นทุ้�ชายแด้น ทุั�งในและนอกนิคู่มือุต้ส่าห้กรรมื เพื่ื�อให้้เกิด้

การเชื�อมืโยงทุางเศรษฐกิจักับประเทุศเพื่ื�อนบ้าน และรองรับการรวมืกลุ�มืประชาคู่มืเศรษฐกิจัอาเซ่้ยน 

6. ส่�งเส่ริมืการลงทุุนของไทุยในต้�างประเทุศ เพื่ื�อพื่ัฒนาคู่วามืส่ามืารถในการแข�งขันของธิุรกิจัไทุย และเพื่ิ�มืบทุบาทุ

ของประเทุศไทุยในเวทุ้โลก

หลัักเกณฑ์์ก�รอนุำมัติโคำรงก�ร 

1. เพื่ื�อพื่ัฒนาคู่วามืส่ามืารถในการแข�งขันของภาคู่เกษต้ร ภาคู่อุต้ส่าห้กรรมื และภาคู่บริการ โคู่รงการทุ้�ขอรับการ

ส่�งเส่ริมืการลงทุุนต้้องมื้คูุ่ณส่มืบัต้ิด้ังน้�

1.1 ต้้องม้ืม่ืลคู่�าเพื่ิ�มืไมื�น้อยกว�าร้อยละ 20 ของรายได้้ ยกเว้นกิจัการเกษต้รกรรมืและผิลิต้ผิลจัากการเกษต้ร 

กิจัการอิเล็กทุรอนิกส่์และชิ�นส่�วน และกิจัการต้ัด้โลห้ะ ต้้องมื้มื่ลคู่�าเพื่ิ�มืไมื�น้อยกว�าร้อยละ 10 ของรายได้้

1.2 ต้้องมื้กรรมืวิธิ้การผิลิต้ทุ้�ทุันส่มืัย 

1.3 ต้้องใช้เคู่รื�องจัักรให้มื� ห้ากเป็นกรณ้ใช้เคู่รื�องจัักรจัากต้�างประเทุศ ได้้แบ�งห้ลักเกณฑ์์การพื่ิจัารณาเป็น 

3 กรณ้ ด้ังน้�
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1) กรณีทั่วไป

ส่ภาพื่เคู่รื�องจัักร ให้้ใช้
ส่ามืารถนำามืาคู่ำานวณ
วงเงินยกเว้นภาษ้เงินได้้
นิต้ิบุคู่คู่ลต้ามืมืาต้รา 31

ยกเว้นอากร
ขาเข้า

เงื�อนไข

ให้มื�

เคู่รื�องจัักรใช้แล้วไมื�เกิน 5 ปี จัะต้้องยื�นใบรับรอง
ประส่ิทุธิิภาพื่
เคู่รื�องจัักร ณ วันทุ้�
ยื�นบัญช้รายการ
เคู่รื�องจัักร

เคู่รื�องจัักรใช้แล้วเกิน 5 ปี  
แต้�ไมื�เกิน 10 ปี

2) กรณีย้ายฐานการผลิต

ส่ภาพื่เคู่รื�องจัักร ให้้ใช้
ส่ามืารถนำามืาคู่ำานวณ
วงเงินยกเว้นภาษ้เงินได้้
นิต้ิบุคู่คู่ลต้ามืมืาต้รา 31

ยกเว้นอากร
ขาเข้า

เงื�อนไข

ให้มื�

เคู่รื�องจัักรใช้แล้วไมื�เกิน 5 ปี

จัะต้้องยื�นใบรับรอง
ประส่ิทุธิิภาพื่
เคู่รื�องจัักร ณ วันทุ้�
ยื�นคู่ำาขอรับการ
ส่�งเส่ริมืและวันทุ้�ยื�น
บัญช้รายการ
เคู่รื�องจัักร

เคู่รื�องจัักรใช้แล้วเกิน 5 ปี  
แต้�ไมื�เกิน 10 ปี

(ส่ามืารถนำามืาคู่ำานวณ
วงเงินยกเว้นภาษ้เงินได้้
นิต้ิบุคู่คู่ลต้ามืมืาต้รา 31 
ได้้ร้อยละ 50 ของมื่ลคู่�า
เคู่รื�องจัักรต้ามืบัญช้)

เคู่รื�องจัักรใช้แล้วเกิน 10 ปี

3) กรณีอื่นๆ

ส่ภาพื่เคู่รื�องจัักร ให้้ใช้
ส่ามืารถนำามืาคู่ำานวณ
วงเงินยกเว้นภาษ้เงินได้้
นิต้ิบุคู่คู่ลต้ามืมืาต้รา 31

ยกเว้นอากร
ขาเข้า

เงื�อนไข

กิจัการขนส่�งทุางเรือ
กิจัการขนส่�งทุางอากาศ* 
และแมื�พื่ิมืพื่์  

หมายเหตุ 
-	 ค�าว่า	“ย้ายฐานการผลิต”	หมายถึง	การย้ายสายการผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากต่างประเทศ	โดยเครื่องจักร

นั้นจะต้องเป็นของบริษัทในเครือหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน
-	 ใบรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจักร	หมายถึง	ใบรับรองจากสถาบันที่เช่ือถือได้ในการรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจักร	

ซึง่จะต้องมรีายงานการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมกบัการรับรอง	โดยมเีอกสารหลกัฐานเก่ียวกับรายละเอยีดการปรับปรุง
ซ่อมแซมครบถ้วน	และในระหว่างท�าการตรวจสอบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์น้ัน	ต้องมีการเดินเคร่ืองเพื่อทดสอบ
ความสามารถและหน้าที่ของเคร่ืองจักรอย่างครบถ้วนตามข้อก�าหนดในการตรวจสอบ	รวมทั้งมีรายงานผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานความปลอดภัย	และการใช้พลังงานว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้	 โดยจะต้องระบุ
รายละเอียดที่ส�าคัญ	6	ประการคือ
1)	 รายละเอียดของการปรับปรุงซ่อมแซมและผลการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่
2)	 ปีที่ผลิต
3)	 ผลของการทดสอบเดินเครื่อง
4)	 รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานความปลอดภัย	และการใช้พลังงาน
5) การประเมนิราคาทีเ่หมาะสม	(ทัง้น้ี	สามารถยืน่ใบรับรองการประเมนิราคาเคร่ืองจกัรแยกเพิม่เตมิเป็นอกีฉบบักไ็ด้)
6)	 รายงานการตรวจสอบ	วันที่	และสถานที่ที่ท�าการตรวจสอบ	

*	 เครื่องบินในกิจการขนส่งทางอากาศจะต้องมีอายุไม่เกิน	14	ปี	(รายละเอียดตามเงื่อนไขประเภทกิจการ	7.3.4)
**	 ประกาศที่เกี่ยวข้อง	กกท.	ที่	ป.2/2557	และ	กกท.	ที่	6/2558
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1.4  โคู่รงการทุ้�มื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) ต้ั�งแต้� 10 ล้านบาทุข้�นไป ต้้องด้ำาเนินการให้้ได้้

รับใบรับรองระบบคุู่ณภาพื่ต้ามืมืาต้รฐาน ISO 9000 ห้รือ ISO 14000 ห้รือมืาต้รฐานส่ากลอื�นทุ้�เทุ้ยบเทุ�า

ภายใน 2 ปี นับแต้�วันคู่รบเปิด้ด้ำาเนินการ ห้ากไมื�ส่ามืารถด้ำาเนินการได้้ จัะถ่กเพื่ิกถอนส่ิทุธิิและประโยชน์

การยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล 1 ปี

1.5  ส่ำาห้รับกิจัการทุ้�ได้้รับส่ัมืปทุาน และกิจัการแปรร่ปรัฐวิส่าห้กิจั คู่ณะกรรมืการจัะใช้แนวทุางการพื่ิจัารณา

ต้ามืมืต้ิคู่ณะรัฐมืนต้ร้ เมืื�อวันทุ้� 25 พื่ฤษภาคู่มื พื่.ศ. 2541 และวันทุ้� 30 พื่ฤศจัิกายน พื่.ศ. 2547 ด้ังน้�

(1) โคู่รงการลงทุุนของรัฐวิส่าห้กิจัต้ามืพื่ระราชบัญญัต้ิทุุนรัฐวิส่าห้กิจั พื่.ศ. 2542 จัะไมื�อย่�ในข�ายทุ้�

จัะได้้รับการส่�งเส่ริมื

(2) โคู่รงการทุ้�ได้้รับส่ัมืปทุานทุ้�เอกชนด้ำาเนินการ โด้ยจัะต้้องโอนกรรมืส่ิทุธิิ�ให้้แก�รัฐ (Build Transfer 

Operate ห้รือ Build Operate Transfer) ห้น�วยงานของรัฐทุ้�เป็นเจ้ัาของโคู่รงการดั้งกล�าวทุ้�ประส่งค์ู่

จัะให้้ผิ่้ได้้รับสั่มืปทุานได้้รับสิ่ทุธิิและประโยชน์การส่�งเส่ริมืการลงทุุน ต้้องเส่นอโคู่รงการให้้

คู่ณะกรรมืการพิื่จัารณาก�อนออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร�วมืประมื่ล และในขั�นการประมื่ล 

ต้้องมื้ประกาศระบุโด้ยชัด้เจันว�าเอกชนจัะได้้รับสิ่ทุธิิและประโยชน์ใด้บ้าง โด้ยในห้ลักการ

คู่ณะกรรมืการจัะไมื�ให้้การส่�งเส่ริมื กรณ้เอกชนต้้องจั�ายผิลต้อบแทุนให้้แก�รัฐในการรับสั่มืปทุาน 

เว้นแต้�เป็นผิลต้อบแทุนทุ้�ส่มืเห้ตุ้ส่มืผิลกับการลงทุุนทุ้�รัฐใช้ไปในโคู่รงการนั�น

(3) โคู่รงการของรฐัทุ้�ให้เ้อกชนลงทุนุและเปน็เจ้ัาของ (Build Own Operate) รวมืทุั�งให้เ้อกชนเช�าห้รอื

บริห้าร โด้ยจั�ายผิลต้อบแทุนให้้รัฐในลักษณะคู่�าเช�า คู่ณะกรรมืการจัะพื่ิจัารณาให้้การส่�งเส่ริมื

ต้ามืห้ลักเกณฑ์์ทุั�วไป

(4) การแปรร่ปจัากรัฐวิส่าห้กิจัเป็นบริษัทุจัำากัด้ ต้ามืพื่ระราชบัญญัต้ิทุุนรัฐวิส่าห้กิจั พื่.ศ. 2542 

ห้ากต้้องการขยายงาน จัะขอรับการส่�งเส่ริมืได้้เฉพื่าะส่�วนทุ้�ลงทุุนเพื่ิ�มื โด้ยจัะได้้รับส่ิทุธิิและ

ประโยชน์ต้ามืห้ลักเกณฑ์์ทุั�วไป

2. การป้องกันผิลกระทุบต้�อคูุ่ณภาพื่ส่ิ�งแวด้ล้อมื

2.1 ต้้องมื้แนวทุางและมืาต้รการในการป้องกันและลด้ผิลกระทุบต้�อคูุ่ณภาพื่สิ่�งแวด้ล้อมืทุ้�เพื่้ยงพื่อและมื้

ประส่ทิุธิภิาพื่ ส่ำาห้รับโคู่รงการทุ้�อาจัก�อให้้เกดิ้ผิลกระทุบต้�อคู่ณุภาพื่ส่ิ�งแวด้ล้อมื คู่ณะกรรมืการจัะพื่จิัารณา

เป็นพื่ิเศษในเรื�องส่ถานทุ้�ต้ั�งและวิธิ้จััด้การมืลพื่ิษ

2.2 กรณ้กิจัการใด้ทุ้�ม้ืรายละเอ้ยด้โคู่รงการห้รือกิจักรรมืต้�อเนื�อง ทุ้�อย่�ในข�ายต้ามืประเภทุและขนาด้โคู่รงการ

ทุ้�ต้้องทุำารายงานการวิเคู่ราะห้์ผิลกระทุบส่ิ�งแวด้ล้อมื ให้้โคู่รงการห้รือกิจัการนั�น ต้้องปฏิบัต้ิต้ามืกฎห้มืาย

ว�าด้้วยส่ิ�งแวด้ล้อมื ห้รือต้ามืมืต้ิคู่ณะรัฐมืนต้ร้ทุ้�เก้�ยวข้องนั�นๆ ด้้วย

2.3  โคู่รงการทุ้�ต้ั�งในจัังห้วัด้ระยอง ต้้องปฏิบัต้ิต้ามืประกาศส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุนทุ้� 

ป.1/2554 เรื�อง นโยบายส่�งเส่ริมือุต้ส่าห้กรรมืในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ระยอง ลงวันทุ้� 2 พื่ฤษภาคู่มื 2554
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3. เงินลงทุุนขั�นต้ำ�าและคู่วามืเป็นไปได้้ของโคู่รงการ

3.1  ต้้องมื้เงินลงทุุนขั�นต้ำ�าของแต้�ละโคู่รงการไมื�น้อยกว�า 1 ล้านบาทุ (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ดิ้นและทุุนห้มุืนเว้ยน) 

เว้นแต้�กรณ้ทุ้�กำาห้นด้ไว้เป็นการเฉพื่าะในบัญช้ประเภทุกิจัการทุ้�ให้้การส่�งเส่ริมืการลงทุุนทุ้ายประกาศ

 ทุั�งน้� ส่ำาห้รับกลุ�มืธิุรกิจับริการทุ้�ใช้ฐานคู่วามืร่้เป็นปัจัจััยห้ลักในการด้ำาเนินธิุรกิจั ให้้พื่ิจัารณาเงินลงทุุนขั�น

ต้ำ�าจัากเงินเด้ือนบุคู่ลากรต้�อปี ซ่้�งจัะกำาห้นด้ไว้เป็นการเฉพื่าะในบัญช้ประเภทุกิจัการทุ้�ให้้การส่�งเส่ริมื

การลงทุุนทุ้ายประกาศ

3.2  ต้้องมื้อัต้ราส่�วนห้น้�ส่ินต้�อทุุนจัด้ทุะเบ้ยนไมื�เกิน 3 ต้�อ 1 ส่ำาห้รับโคู่รงการริเริ�มื ส่�วนโคู่รงการขยาย 

จัะพื่ิจัารณาต้ามืคู่วามืเห้มืาะส่มืเป็นรายกรณ้

3.3  โคู่รงการทุ้�มื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) มืากกว�า 750 ล้านบาทุ ต้้องเส่นอรายงานการ

ศ้กษาคู่วามืเป็นไปได้้ของโคู่รงการต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการกำาห้นด้

หลัักเกณฑ์์ก�รถืือหุ้นำขั้องต่�งช�ติ 
คู่ณะกรรมืการกำาห้นด้ห้ลักเกณฑ์์การถือหุ้้นของต้�างชาต้ิส่ำาห้รับโคู่รงการทุ้�ขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน ด้ังน้�

1. โคู่รงการลงทุนุในกิจัการต้ามืทุ้�ปรากฏในบัญช้ห้น้�ง ทุา้ยพื่ระราชบัญญัต้กิารประกอบธุิรกิจัของคู่นต้�างด้า้ว พื่.ศ. 2542 

ต้้องมื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นรวมืกันไมื�น้อยกว�าร้อยละ 51 ของทุุนจัด้ทุะเบ้ยน

2. โคู่รงการลงทุุนในกิจัการต้ามืทุ้�ปรากฏในบัญช้ส่อง และบัญช้ส่ามื ทุ้ายพื่ระราชบัญญัต้ิการประกอบธิุรกิจัของ

คู่นต้�างด้้าว พื่.ศ. 2542 อนุญาต้ให้้ต้�างชาติ้ถือหุ้้นข้างมืากห้รือทุั�งส่ิ�นได้้ เว้นแต้�กรณ้ทุ้�มื้กฎห้มืายอื�นกำาห้นด้ไว้

เป็นการเฉพื่าะ

3. เมืื�อมื้เห้ตุ้ผิลอันส่มืคู่วร คู่ณะกรรมืการอาจักำาห้นด้ส่ัด้ส่�วนการถือหุ้้นของต้�างชาติ้เป็นการเฉพื่าะส่ำาห้รับกิจัการทุ้�

ให้้การส่�งเส่ริมืการลงทุุนบางประเภทุ



12 ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

รูปแบบก�รให้สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำในำปัจจุบันำ

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำพื�นำฐ�นำ สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำเพิ�มเติม

1. สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำต�ม
ประเภูที่กิจก�ร
• อุต้ส่าห้กรรมืเกษต้ร เทุคู่โนโลย้

ช้วภาพื่ และการแพื่ทุย์

• อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง

• อุต้ส่าห้กรรมืพื่ื�นฐานและ

อุต้ส่าห้กรรมืส่นับส่นุน

• อุต้ส่าห้กรรมืด้ิจัิทุัล ส่ร้างส่รรคู่์ 

และบริการทุ้�มื้มื่ลคู่�าส่่ง 

2. สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำต�ม
เที่คำโนำโลัย่
• Biotechnology

• Nanotechnology

• Advanced Material 

Technology

• Digital Technology

3. สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำเพิ�มเติมเพื�อพัฒนำ�
คำว�มส่�ม�รถืที่�งก�รแข่ั้งขัั้นำ

    กรณ้ทุ้�ได้้ลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�าย ด้ังน้�

• การวิจััยและพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้และนวัต้กรรมื

• คู่�าธิรรมืเน้ยมืในการใช้ส่ิทุธิิเทุคู่โนโลย้ทุ้�พื่ัฒนาจัากแห้ล�ง

ในประเทุศ

• ฝีึกอบรมืด้้านเทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง

• พื่ัฒนาผิ่้ผิลิต้วัต้ถุด้ิบห้รือชิ�นส่�วนในประเทุศ

• ออกแบบผิลิต้ภัณฑ์์และบรรจัุภัณฑ์์

• ส่นับส่นุนส่ถาบันการศ้กษา/วิจััย ห้รือกองทุุนพื่ัฒนา

เทุคู่โนโลย้และบุคู่ลากร

5. สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำต�มม�ตรก�รเฉพ�ะ
• มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุนส่ำาห้รับวิส่าห้กิจัขนาด้กลางและ

ขนาด้ย�อมื (SMEs)

• มืาต้รการส่�งเส่ริมืให้้จัด้ทุะเบ้ยนใน SET / mai

• มืาต้รการปรับปรุงประส่ิทุธิิภาพื่การผิลิต้

4. สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำเพิ�มเติมต�มพื�นำท่ี่�
• เขต้พื่ัฒนาพื่ิเศษภาคู่ต้ะวันออก (EEC) 

• พื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ และเมืืองต้้นแบบในพื่ื�นทุ้�

จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้

• เขต้พื่ัฒนาเศรษฐกิจัพื่ิเศษ (SEZ)

• 20 จัังห้วัด้ทุ้�มื้รายได้้ต้�อห้ัวต้ำ�า

• นิคู่มื/เขต้อุต้ส่าห้กรรมื

• เขต้วิทุยาศาส่ต้ร์และเทุคู่โนโลย้ เช�น อุทุยานวิทุยาศาส่ต้ร์, 

เมืืองนวัต้กรรมือาห้าร, อุทุยานรังส่รรคู่์นวัต้กรรมือวกาศ 

เป็นต้้น

ได้รับยกเวันำ
ภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลั

สู่งสุ่ด 8 ปี

ได้รับยกเวันำ
ภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลั

10 ปี
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กัมพชูา

มาเลเซยี

เวียดนาม

สปป. ลาว

เมยีนมา

ท่าเรอื
น�าลึก

ท่าอากาศยาน
ในประเทศ

ท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศ

นคิม/เขต
อตุสาหกรรมท่าเรอื

กรุงเทพมหานคร

1

2

17

18

19

20

3

410

5

6

7

8 11
12

13

14

15

16

9

จังหวัดท่ี่�ม่ร�ยได้ต่อหัวตำ�� 
20 จังหวัด ได้้แก� 
1) กาฬส่ินธิุ์ 2) ชัยภ่มืิ 3) นคู่รพื่นมื  

4) น�าน 5) บ้งกาฬ 6) บุร้รัมืย์ 7) แพื่ร�

8) มืห้าส่ารคู่ามื 9) มืุกด้าห้าร 

10) แมื�ฮ้�องส่อน 11) ยโส่ธิร 12) รอ้ยเอด็้  

13 )  ศ ร้ส่ะ เกษ 14 )  ส่กลนคู่ร 

15) ส่ระแก้ว 16) สุ่โขทุัย 17) สุ่รินทุร์ 

18) ห้นองบัวลำาภ่ 19) อุบลราชธิาน้ 

และ 20) อำานาจัเจัริญ 

นิำคำม/เขั้ตอุตส่�หกรรมท่ี่�ได้รับส่่งเส่ริม 

ห้ากต้ั�งส่ถานประกอบการในนิคู่มือุต้ส่าห้กรรมืห้รือเขต้อุต้ส่าห้กรรมื

ทุ้�ได้ร้บัส่�งเส่ริมื จัะได้ร้บัสิ่ทุธิแิละประโยชนย์กเวน้ภาษเ้งนิได้น้ติ้บิคุู่คู่ล

เพื่ิ�มือ้ก 1 ปี

เขั้ตพัฒนำ�เศึรษฐกิจพิเศึษ 

90 ต้ำาบล ใน 23 อำาเภอ ของ 10 จัังห้วัด้ ได้้แก� เช้ยงราย นคู่รพื่นมื

ต้าก กาญจันบุร้ ห้นองคู่าย มืุกด้าห้าร ส่ระแก้ว ต้ราด้ ส่งขลา และ

นราธิิวาส่

จังหวัดช�ยแดนำภู�คำใต้
ได้้แก� นราธิิวาส่ ปัต้ต้าน้ ยะลา ส่ต้่ล และ 4 อำาเภอ ของ ส่งขลา 

ได้้แก� จัะนะ นาทุว้ เทุพื่า และส่ะบ้าย้อย

เมืองต้นำแบบในำพื�นำท่ี่�จังหวัดช�ยแดนำภู�คำใต้ 

ได้แ้ก� อำาเภอห้นองจักิ ปตั้ต้าน้ อำาเภอเบต้ง ยะลา อำาเภอสุ่ไห้งโก-ลก 

นราธิิวาส่ และ อำาเภอจัะนะ ส่งขลา

แผนำท่ี่�ประเที่ศึไที่ย

รูปแบบก�รให้สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำในำปัจจุบันำ
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ส่ำาหรับแจก ห้ามจำาหน่ายส่ำาหรับแจก ห้ามจำาหน่าย

คู่มือการขั้อรับการส่่งเส่ริมการลังทุี่น 2564คู่มือการขั้อรับการส่่งเส่ริมการลังทุี่น 2564

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

ยกเวนอากร
นำเขาเครื่องจักร

ยกเวนอากร
ของนำเขาเพื่อวิจัย

ยกเวนอากรวัตถุดิบ
ผลิตเพื่อสงออก

สิทธิประโยชนอื่นๆ
     ที่ไมใชภาษี **

A1

A2

A3

A4

B1

B2

สิทธิและประโยชน

8 ป
ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

5 ป

3 ป

— *

— — —

—

10 ป
ไมกำหนดวงเงิน

พัฒนา
เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

กลุมกิจการ

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์พื�นฐาน 1

*	 กลุ่มกิจการ	B1	จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	3	ปี	ในกรณีดังต่อไปนี้
-	 กรณีมีการน�าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้	โดยจ�ากัดวงเงินร้อยละ	50	ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน	
-	 กรณีมีการน�าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้	โดยมีการเช่ือมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ	

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ	โดยจ�ากัดวงเงินร้อยละ	100	ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน	
ทั้งนี้ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันท�าการสุดท้ายของปี	2565	(ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่		2	/	2564	เรื่อง	
มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมส�าหรับกิจการในกลุ่ม	B	ที่ใช้เคร่ืองจักรที่มีระบบทันสมัย	และมีการน�าระบบอัตโนมัติหรือ
หุ่นยนต์มาใช้)

**	 สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษี	ได้แก่	การถือกรรมสิทธิ�ที่ดิน	การน�าเข้าช่างฝีีมือและผู้ช�านาญการ	วีซ่าและใบอนุญาตท�างาน	การน�าเข้า
คนต่างด้าวเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน	และการส่งออกเงินตราต่างประเทศ	(ดูรายละเอียดหน้า	7)

หลัักเกณฑ์์การให้สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์
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ส่ำ�หรับแจก ห้�มจำ�หนำ่�ย

คู่ำมือก�รขั้อรับก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ 2564

เพื่ื�อจั่งใจัและกระตุ้้นให้้ม้ืการลงทุุนห้รือการใช้จั�ายในกิจักรรมืทุ้�จัะเป็นประโยชน์ต้�อประเทุศห้รืออุต้ส่าห้กรรมืโด้ยรวมื

มืากข้�น คู่ณะกรรมืการจั้งกำาห้นด้ส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการ

2.1
สิทธิและประโยชนเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการแขงขัน

2.3
สิทธิและประโยชนเพิ่มเติม

เพื่อพัฒนา
พื้นที่อุตสาหกรรม

2.2
สิทธิและประโยชนเพิ่มเติม
เพื่อกระจายความเจริญ

สูภูมิภาค

กลุมกิจการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเพิ่มเติม

1 ป

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเพิ่มเติม

สูงสุด 3 ป

กลุมอื่นๆ (ไมรวม B2)
ยกเวน ภาษีเงินได
นิติบุคคลเพิ่มเติม

3 ป

ลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคล 50%

เพิ่มเติม
5 ป

กลุม
A1 และ A2

หักคาขนสง
คาไฟฟา และ

คาประปา
2 เทา 10 ป

หักคาติดตั้งหรือ
กอสรางสิ่งอำนวย

ความสะดวก
25%

 ของเงินลงทุน
วงเงินยกเวนภาษี

เพิ่มเติม สูงสุด

300%

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำเพิ�มเติมต�มคุำณค่ำ�ขั้องโคำรงก�ร
(Merit-based Incentives) 2



17ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำเพิ�มเติมต�มคุำณค่ำ�ขั้องโคำรงก�ร
(Merit-based Incentives) 

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำเพิ�มเติมเพื�อพัฒนำ�คำว�มส่�ม�รถืในำก�รแข่ั้งขัั้นำ2.1
ระยะเวลั�ยกเว้นำภู�ษ่ 
เงินำได้นิำติบุคำคำลัเพิ�มเติม

วงเงินำยกเว้นำภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลัเพิ�มเติม
(ร้อยละของเงินลงทุุนห้รือคู่�าใช้จั�ายทุ้�เกิด้ข้�นจัริง)

*		 	ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมรวมแล้วไม่เกิน	13	ปี

ประเภทุเงินลงทุุนห้รือคู่�าใช้จั�าย

(Merit)
ร้อยละ

1. การวิจััยและพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้ และนวัต้กรรมื ทุั�งทุ้�

ด้ำาเนินการเอง ห้รือว�าจั้างผิ่้อื�นในประเทุศ ห้รือร�วมื

วิจััยกับองคู่์กรในต้�างประเทุศ
300%

2. คู่�าธิรรมืเน้ยมืการใช้ส่ิทุธิิ�เทุคู่โนโลย้ทุ้�พื่ัฒนาจัาก

ในประเทุศ
200%

3. การฝีึกอบรมืด้้านเทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง 200%

4. การพื่ัฒนาผิ่้ผิลิต้วัต้ถุด้ิบห้รือชิ�นส่�วนในประเทุศ (Local 

Supplier) ทุ้�มื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นไมื�น้อยกว�าร้อยละ 

51 ในการฝีึกอบรมืด้้านเทุคู่โนโลย้ขั�นส่่งและการให้้

คู่วามืช�วยเห้ลือทุางเทุคู่นิคู่

200%

5. การออกแบบผิลิต้ภัณฑ์์และบรรจัุภัณฑ์์ ทุั�งทุ้�

ด้ำาเนินการเอง ห้รือว�าจั้างผิ่้อื�นในประเทุศ ต้ามืทุ้�

คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ
200%

6. การส่นับส่นุนกองทุุนพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้และบุคู่ลากร 

ส่ถาบันการศ้กษา ศ่นย์ฝีึกอบรมืเฉพื่าะทุาง 

ส่ถาบันวิจััย ห้น�วยงานรัฐด้้านวิทุยาศาส่ต้ร์และ

เทุคู่โนโลย้ ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ 

100%

เกณฑ์์ขั�นต้ำ�า

เงินลงทุุนห้รือคู่�าใช้จั�าย 

ต้�อยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก 

ระยะเวลา*

1% หรือ  
≥ 200 ล้ั�นำบ�ที่ 
แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

1 ปี

2% หรือ  
≥ 400 ล้ั�นำบ�ที่
แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

2 ปี

3% หรือ  
≥ 600 ล้ั�นำบ�ที่
แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

3 ปี
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ส่ำาหรับแจก ห้ามจำาหน่ายส่ำาหรับแจก ห้ามจำาหน่าย

คู่มือการขั้อรับการส่่งเส่ริมการลังทุี่น 2564คู่มือการขั้อรับการส่่งเส่ริมการลังทุี่น 2564

A1

A2

A3

A4

B1

B2

พัฒนา
เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

กลุมกิจการ

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

สิทธิและประโยชนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขัน

8 ป
ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

5 ป

3 ป

—

—

10 ป
ไมกำหนดวงเงิน

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มเติม

รวม

1-3 ป

1-3 ป

1-3 ป

1-3 ป

1-3 ป*

—

9-11 ป

9-11 ป

6-8 ป

4-6 ป

1-3 ป*

—

1-3 ป 11-13 ป

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์เพิ�มเติมเพื�อพัฒนาความส่ามารถืในการแข่ั้งขัั้น (ต่อ)2.1

*	 ระยะเวลาในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ขึ้นอยู่กับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย

การยื�นขั้อรับสิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์เพิ�มเติมเพื�อพัฒนาความส่ามารถืในการแข่ั้งขัั้น
ผ้่ิขอส่ามืารถเลือกขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเติ้มืต้ามืคุู่ณคู่�าของโคู่รงการประเภทุเด้้ยวห้รือห้ลายประเภทุก็ได้้ ทุั�งน้�ต้้องเป็นไป

ต้ามืเกณฑ์์ทุ้�กำาห้นด้ รายละเอ้ยด้ต้ามืคู่ำาช้�แจังส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน เรื�อง การขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์

เพื่ิ�มืเติ้มืต้ามืคู่ณุคู่�าของโคู่รงการ (Merit-based Incentives) ด้า้นพื่ฒันาคู่วามืส่ามืารถทุางการแข�งขนั ต้ามืประกาศคู่ณะกรรมืการ

ส่�งเส่ริมืการลงทุุน ทุ้� 2/2557 ลงวันทุ้� 6 กรกฎาคู่มื 2561 ด้ังน้�

(1) กรณ้โคู่รงการทุ้�อย่�ในข�ายได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล (กิจัการกลุ�มื A)

- ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืทุ้�มื้คู่วามืประส่งคู่์จัะขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการ (Merit-based 

Incentives) ส่ามืารถยื�นแบบประกอบคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมืส่ำาห้รับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเติ้มืเพื่ื�อพื่ัฒนา

คู่วามืส่ามืารถในการแข�งขัน  (F PA PP 37)  พื่ร้อมืกับการยื�นคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมืห้รือยื�นเพื่ิ�มืเต้ิมืภายห้ลังได้้ 

- กรณ้ทุ้�ยื�นคู่ำาขอเพื่ื�อขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเติ้มืในภายห้ลัง ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืจัะต้้องมื้ส่ิทุธิิและประโยชน์

ในการยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลต้ามืมืาต้รา 31 เห้ลืออย่�ทุั�งระยะเวลาและวงเงินทุ้�ได้้รับการยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ล

(2) กรณ้โคู่รงการทุ้�ไมื�อย่�ในข�ายได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล (กิจัการกลุ�มื B)

- ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืทุ้�มื้คู่วามืประส่งคู่์จัะขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการ (Merit-based 

Incentives) จัะต้อ้งยื�นแบบประกอบคู่ำาขอรบัการส่�งเส่ริมืส่ำาห้รบัส่ทิุธิิและประโยชนเ์พื่ิ�มืเติ้มืเพืื่�อพื่ฒันาคู่วามืส่ามืารถ

ในการแข�งขัน (F PA PP 37) พื่ร้อมืกับการยื�นคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมืเทุ�านั�น 
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ส่ำาหรับแจก ห้ามจำาหน่ายส่ำาหรับแจก ห้ามจำาหน่าย

คู่มือการขั้อรับการส่่งเส่ริมการลังทุี่น 2564คู่มือการขั้อรับการส่่งเส่ริมการลังทุี่น 2564

A1

A2

A3

A4

B1

B2

พัฒนา
เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

กลุมกิจการ

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

สิทธิและประโยชนเพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสูภูมิภาค

8 ป
ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

5 ป

3 ป

—

—

10 ป
ไมกำหนดวงเงิน

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มเติม

รวม

3 ป

3 ป

3 ป

3 ป

8 ป

6 ป

—

—

— 8 ป ไมกำหนดวงเงิน
+ ลดหยอนภาษีเงินได

นิติบุคคล 50% 5 ป

8 ป
+ ลดหยอนภาษีเงินได

นิติบุคคล 50% 5 ป

— —

3 ป

—

—

—

—

—

ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
50% 5 ป

50%
หักคาใชจาย*

13 ป
ไมกำหนดวงเงิน

ห้ากต้ั�งส่ถานประกอบการในพื่ื�นทุ้� 20 จัังห้วัด้ทุ้�มื้รายได้้ต้�อห้ัวต้ำ�า ได้้แก� กาฬส่ินธิุ์ ชัยภ่มืิ นคู่รพื่นมื น�าน บ้งกาฬ

บรุ้รมัืย ์แพื่ร� มืห้าส่ารคู่ามื มืกุด้าห้าร แมื�ฮ้�องส่อน ยโส่ธิร รอ้ยเอด็้ ศร้ส่ะเกษ ส่กลนคู่ร ส่ระแกว้ ส่โุขทุยั ส่รุนิทุร์

ห้นองบัวลำาภ่ อุบลราชธิาน้ และอำานาจัเจัริญ ให้้ได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืด้ังน้� 

*	 -	หักค่าขนส่ง	ไฟฟ้า	และประปาได้	2	เท่า	เป็นเวลา	10	ปี

	 -	หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกได้	25%	ของเงินลงทุน

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์เพิ�มเติมเพื�อกระจายความเจริญสู่่ภููมิภูาค2.2
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ส่ำาหรับแจก ห้ามจำาหน่ายส่ำาหรับแจก ห้ามจำาหน่าย

คู่มือการขั้อรับการส่่งเส่ริมการลังทุี่น 2564คู่มือการขั้อรับการส่่งเส่ริมการลังทุี่น 2564

A1

A2

A3

A4

B1

B2

พัฒนา
เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

กลุมกิจการ

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

สิทธิและประโยชนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

8 ป
ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

5 ป

3 ป

1 ป

1 ป

6 ป

4 ป

—

—

10 ป
ไมกำหนดวงเงิน

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มเติม

รวม

—

—

—

8 ป
ไมกำหนดวงเงิน

—

1 ป 11 ป
ไมกำหนดวงเงิน

— —

8 ป

ห้ากต้ั�งส่ถานประกอบการในนิคู่มือุต้ส่าห้กรรมืห้รือเขต้อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ได้้รับส่�งเส่ริมื จัะได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมื 1 ปี

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์เพิ�มเติมเพื�อพัฒนาพื�นท่ี่�อุตส่าหกรรม2.3

หมายเหตุ:	ไม่รวมถึงประเภทกิจการที่มีเงื่อนไขบังคับว่าต้องตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
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ส่ำาหรับแจก ห้ามจำาหน่ายส่ำาหรับแจก ห้ามจำาหน่าย

คู่มือการขั้อรับการส่่งเส่ริมการลังทุี่น 2564คู่มือการขั้อรับการส่่งเส่ริมการลังทุี่น 2564

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

ยกเวนอากร
นำเขาเครื่องจักร

ยกเวนอากร
ของนำเขาเพื่อวิจัย

ยกเวนอากรวัตถุดิบ
ผลิตเพื่อสงออก

สิทธิประโยชนอื่นๆ
     ที่ไมใชภาษี *

A1

A2

A3

A4

B1

สิทธิและประโยชน

8 ป

5 ป

3 ป

——

8 ป
ไมกำหนดวงเงิน

กลุมกิจการ

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์พื�นฐานส่ำาหรับ SMEs 1
ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลต้ามืประเภทุกิจัการ และเพื่ิ�มืเต้ิมืวงเงินยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลเป็น 2 เทุ�าของเงินลงทุุน

ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน

*	 สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษี	ได้แก่	การถือกรรมสิทธิ�ที่ดิน	การน�าเข้าช่างฝีีมือและผู้ช�านาญการ	วีซ่าและใบอนุญาตท�างาน	การน�าเข้า
คนต่างด้าวเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน	และการส่งออกเงินตราต่างประเทศ	(ดูรายละเอียดหน้า	7)

มาตรการส่่งเส่ริมการลังทุี่นส่ำาหรับวิส่าหกิจ
ขั้นาดกลัางแลัะขั้นาดย่อม (SMEs)
คูุ่ณส่มืบัต้ิโคู่รงการทุ้�ขอรับการส่�งเส่ริมื

จัะต้้องเข้าข�ายประเภทุกิจัการในกลุ�มื A และ B1 ของบัญช้ทุ้ายประกาศคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน ทุ้� 2/2557 

ลงวันทุ้� 3 ธิันวาคู่มื 2557 ยกเว้นประเภทุ 7.23.1 กิจัการโรงแรมื โด้ยกำาห้นด้เงื�อนไขต้้องมื้จัำานวนห้้องพื่ักไมื�น้อยกว�า 

50 ห้้อง แต้�ไมื�เกิน 99 ห้้อง และต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 1 ล้านบาทุต้�อห้้อง 

เงื�อนไข

1. ต้้องมื้บุคู่คู่ลธิรรมืด้าส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้น ไมื�น้อยกว�าร้อยละ 51 ของทุุนจัด้ทุะเบ้ยน

2. ต้้องมื้เงินลงทุุนขั�นต้ำ�าของแต้�ละโคู่รงการไมื�น้อยกว�า 500,000 บาทุ (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน)

3.  ต้้องมื้อัต้ราส่�วนห้น้�ส่ินต้�อทุุนไมื�เกิน 4 ต้�อ 1

4.  อนุญาต้ให้้นำาเคู่รื�องจัักรใช้แล้วในประเทุศมืาใช้ในโคู่รงการทุ้�ขอรับการส่�งเส่ริมืได้้ มื้มื่ลคู่�าไมื�เกิน 10 ล้านบาทุ โด้ยจัะคู่ำานวณ

ราคู่าเคู่รื�องจัักรใช้แล้วในประเทุศโด้ยใช้มื่ลคู่�าต้ามืบัญช้ และต้้องลงทุุนให้มื�ในเคู่รื�องจัักรห้ลักเป็นส่ัด้ส่�วนไมื�น้อยกว�าร้อยละ 

50 ของมื่ลคู่�าเคู่รื�องจัักรทุ้�ใช้ในโคู่รงการ

5.  เมืื�อรวมืกิจัการทุั�งห้มืด้ทุั�งทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมืและไมื�ได้้รับการส่�งเส่ริมืแล้ว ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืต้้องมื้รายได้้ของกิจัการรวมืกัน

แล้วไมื�เกิน 500 ล้านบาทุต้�อปี ในช�วง 3 ปีแรก นับแต้�วันทุ้�เริ�มืมื้รายได้้จัากการประกอบกิจัการทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมื

ส่ิทุธิิและประโยชน์

1. ให้้ได้้รับยกเว้นอากรขาเข้าส่ำาห้รับเคู่รื�องจัักร

2.  ให้ไ้ด้ร้บัยกเวน้ภาษ้เงนิได้น้ติ้บุิคู่คู่ลส่ำาห้รบัประเภทุกจิัการในกลุ�มื A เปน็สั่ด้ส่�วนรอ้ยละ 200 ของเงนิลงทุนุ (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้นิและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) 

3.  ส่ิทุธิิและประโยชน์อื�นให้้ได้้รับต้ามืห้ลักเกณฑ์์ประกาศคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุนทุ้� 2/2557 ลงวันทุ้� 3 ธิันวาคู่มื 2557
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ส่ำ�หรับแจก ห้�มจำ�หนำ่�ย

คู่ำมือก�รขั้อรับก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ 2564

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำเพิ�มเติมต�มคุำณค่ำ�ขั้องโคำรงก�ร
(Merit-based Incentives) ส่ำ�หรับ SMEs 2

ประเภทุเงินลงทุุนห้รือคู่�าใช้จั�าย

(Merit) *
ร้อยละ

1. การวิจััยและพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้ และ

นวัต้กรรมื ทุั�งทุ้�ด้ำาเนินการเอง ห้รือว�าจั้าง

ผิ่้อื�นในประเทุศ ห้รือร�วมืวิจััยกับองคู่์กร

ในต้�างประเทุศ

300%

2. คู่�าธิรรมืเน้ยมืการใช้ส่ิทุธิิ�เทุคู่โนโลย้ทุ้�

พื่ัฒนาจัากในประเทุศ
200%

3. การฝีึกอบรมืด้้านเทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง 200%

4. การออกแบบผิลิต้ภัณฑ์์และบรรจัุภัณฑ์์ 

ทุั�งทุ้�ด้ำาเนินการเอง ห้รือว�าจั้างผิ่้อื�นใน

ประเทุศ ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ
200%

5. การส่นับส่นุนกองทุุนพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้และ

บุคู่ลากร ส่ถาบันการศ้กษา ศ่นย์ฝีึกอบรมื

เฉพื่าะทุาง ส่ถาบันวิจััย ห้น�วยงานรัฐด้้าน

วิทุยาศาส่ต้ร์และเทุคู่โนโลย้ ต้ามืทุ้�

คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ 

100%

เกณฑ์์ขั�นต้ำ�า

เงินลงทุุนห้รือคู่�าใช้จั�าย 

ต้�อยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก 

ระยะเวลา

**

0.5% 1 ปี

1% 2 ปี

1.5% 3 ปี

ห้ากต้ั�งส่ถานประกอบการในพื่ื�นทุ้� 20 จัังห้วัด้

รายได้้ต้�อห้ัวต้ำ�า ได้้แก� กาฬส่ินธิุ์ ชัยภ่มืิ 

นคู่รพื่นมื น�าน บ้งกาฬ บุร้รัมืย์ แพื่ร� 

มืห้าส่ารคู่ามื มืุกด้าห้าร แมื�ฮ้�องส่อน ยโส่ธิร 

ร้อยเอ็ด้ ศร้ส่ะเกษ ส่กลนคู่ร ส่ระแก้ว สุ่โขทุัย 

สุ่รินทุร์ ห้นองบัวลำาภ่ อุบลราชธิาน้ และ

อำานาจัเจัริญ

กลุ่ัม A1 แลัะ A2
 ได้รับลัดหย่อนำภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลั 50 %  5 ปี

หรือ
กลุ่ัมอื�นำ ๆ (ไม่รวม B2 )

ได้รับยกเว้นำภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลัเพิ�มเติม 3 ปี

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำเพิ�มเติมเพื�อกระจ�ยคำว�มเจริญสู่่ภููมิภู�คำ2.2

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำเพิ�มเติมเพื�อพัฒนำ�คำว�มส่�ม�รถืในำก�รแข่ั้งขัั้นำ2.1
ระยะเวลั�ยกเว้นำภู�ษ่ 
เงินำได้นิำติบุคำคำลัเพิ�มเติม

วงเงินำยกเว้นำภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลัเพิ�มเติม
(ร้อยละของเงินลงทุุนห้รือคู่�าใช้จั�ายทุ้�เกิด้ข้�นจัริง)

*	 รายละเอียดเพิ่มเติมตามหน้า	18-19

**			ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมรวมแล้วไม่เกิน	13	ปี
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คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

กัมพชูา

มาเลเซยี

เวียดนาม

สปป. ลาว

เมยีนมา

ท่าเรอื
น�าลึก

ท่าอากาศยาน
ในประเทศ

ท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศ

นคิม/เขต
อตุสาหกรรมท่าเรอื

กรุงเทพมหานคร

1

2

17

18

19

20

3

410

5

6

7

8 11
12

13

14

15

16

9

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำเพิ�มเติมต�มคุำณค่ำ�ขั้องโคำรงก�ร
(Merit-based Incentives) ส่ำ�หรับ SMEs 

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำเพิ�มเติมต�มม�ตรก�รพิเศึษ 
ส่ำ�หรับ SMEs  3

เขั้ตพัฒนำ�เศึรษฐกิจพิเศึษ (SEZ)*

ห้ากต้ั�งส่ถานประกอบการในพื่ื�นทุ้�เขต้พื่ัฒนา

เศรษฐกิจัพื่ิเศษ (SEZ)

ห้ากต้ั�งส่ถานประกอบการในพื่ื�นทุ้�นิคู่มื

อุต้ส่าห้กรรมืห้รือเขต้อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ได้้รับการ

ส่�งเส่ริมื

ได้รับวงเงินำยกเว้นำภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลั  
200% ขั้องเงินำลังทุี่นำ (ไม่รวมค่ำ�ท่ี่�ดินำแลัะทุี่นำหมุนำเวียนำ) 

เพิ�มเติมจ�กสิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำต�มม�ตรก�รส่่งเส่ริม
ก�รลังทุี่นำในำเขั้ตพัฒนำ�เศึรษฐกิจพิเศึษ

กลุ่ัม A3 แลัะ A4
ได้รับยกเว้นำภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลัเพิ�มเติม 1 ปี

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำเพิ�มเติมเพื�อพัฒนำ�พื�นำท่ี่�อุตส่�หกรรม2.3

*	 จะต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมภายในวันท�าการสุดท้ายของปี	2564

เขั้ตจังหวัดท่ี่�ม่ร�ยได้ต่อหัวตำ�� 20 จังหวัด ได้้แก�  
1) กาฬส่ินธิุ์ 2) ชัยภ่มืิ 3) นคู่รพื่นมื 4) น�าน 5) บ้งกาฬ 6) บุร้รัมืย์ 

7) แพื่ร� 8) มืห้าส่ารคู่ามื 9) มืุกด้าห้าร 10) แมื�ฮ้�องส่อน 11) ยโส่ธิร 

12) ร้อยเอ็ด้ 13) ศร้ส่ะเกษ 14) ส่กลนคู่ร 15) ส่ระแก้ว 16) สุ่โขทุัย 

17) ส่รุนิทุร ์18) ห้นองบัวลำาภ ่19) อบุลราชธิาน้ และ 20) อำานาจัเจัรญิ

 

นิำคำม/เขั้ตอุตส่�หกรรมท่ี่�ได้รับส่่งเส่ริม 

พื่ื�นทุ้�นิคู่มือุต้ส่าห้กรรมืห้รือเขต้อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมื

เขั้ตพัฒนำ�เศึรษฐกิจพิเศึษ 

90 ต้ำาบล ใน 23 อำาเภอ ของ 10 จัังห้วัด้ ได้้แก� เช้ยงราย นคู่รพื่นมื

ต้าก กาญจันบุร้ ห้นองคู่าย มืุกด้าห้าร ส่ระแก้ว ต้ราด้ ส่งขลา และ

นราธิิวาส่
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คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2564

กลุ่ัมอุตส่�หกรรมแลัะประเภูที่กิจก�ร
ท่ี่�ให้ก�รส่่งเส่ริม
ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืส่ามืารถต้รวจัส่อบประเภทุกิจัการและเงื�อนไขของแต้�ละประเภทุกิจัการ ซ่้�งได้้

กำาห้นด้ไว้ในบัญช้ประเภทุกิจัการทุ้�ส่ำานักงานให้้การส่�งเส่ริมืโด้ยแยกต้ามืกลุ�มือุต้ส่าห้กรรมื
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คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2564

อุตส่�หกรรมเกษตร เที่คำโนำโลัย่ช่วภู�พ แลัะก�รแพที่ย์
กองส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ 1

อุตส่�หกรรมเกษตรแลัะ
แปรรูปอ�ห�ร (หน้ำ� 30)

1.1-1.8 กิจัการเกษต้รต้้นนำ�า เช�น 

ปุ�ย ปรับปรุงและขยายพื่ันธิุ์

พื่ืชและส่ัต้ว์ 

1.9-1.13 กิจัการเกษต้รแปรร่ป เช�น 

แป้ง นำ�ามืันและไขมืัน

แปรร่ป ส่ารส่กัด้จัาก

ธิรรมืชาต้ิ

1.14 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัาก

ยางธิรรมืชาต้ิ

1.15 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัาก

ผิลพื่ลอยได้้ห้รือเศษวัส่ดุ้

ทุางการเกษต้ร

1.17 กิจัการผิลิต้ห้รือถนอมื

อาห้าร เคู่รื�องด้ื�มื วัต้ถุ

เจัือปนอาห้าร ห้รือส่ิ�ง

ปรุงแต้�งอาห้าร โด้ยใช้

เทุคู่โนโลย้ทุ้�ทุันส่มืัย

1.19 กิจัการห้้องเย็น ห้รือกิจัการ

ห้้องเย็นและขนส่�งห้้องเย็น

1.20 กิจัการศ่นย์กลางการคู่้า

ส่ินคู่้าเกษต้ร

1.22  กิจัการผิลิต้อาห้ารส่ัต้ว์ห้รือ

ส่�วนผิส่มือาห้ารส่ัต้ว์

1.23 กิจัการผิลิต้ห้รือให้้บริการ

ระบบเกษต้รส่มืัยให้มื�

1.24 กิจัการโรงงานผิลิต้พื่ืช

อุตส่�หกรรมก�รแพที่ย์
(หน้ำ� 36)

1.18  กิจัการผิลิต้อาห้าร

ทุางการแพื่ทุย์ ห้รือ

ผิลิต้ภัณฑ์์เส่ริมือาห้าร
3.2  กิจัการผิลิต้ Non-Woven 

Fabric ห้รือ ผิลิต้ภัณฑ์์
สุ่ขอนามืัย (Hygienic 
Products) จัาก Non-

Woven Fabric

3.11 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องมืือแพื่ทุย์

ห้รือชิ�นส่�วน

6.9-6.10  กิจัการผิลิต้วัต้ถุด้ิบทุางยา

และการผิลิต้ยา

7.23.4 กิจัการศ่นย์ฟ้�นฟ่สุ่ขภาพื่

7.28 กิจัการบริการทุางการแพื่ทุย์

 - ศ่นย์การแพื่ทุย์

เฉพื่าะทุาง

 - ส่ถานพื่ยาบาล

 - ขนส่�งผิ่้ป่วย แพื่ทุย์ 

อุปกรณ์การแพื่ทุย์

 - แพื่ทุย์แผินไทุย

 - โรงพื่ยาบาลผิ่้ส่่งอายุ

 - ศ่นย์ด้่แลผิ่้ส่่งอายุห้รือ

ผิ่้มื้ภาวะพื่้�งพื่ิง

7.38  กิจัการวิจััยทุางคู่ลินิก 

(Clinical Research)

อุตส่�หกรรมช่วภู�พ
(หน้ำ� 43)

1.16 กิจัการผิลิต้เชื�อเพื่ลิงจัาก

ผิลผิลิต้การเกษต้ร 

รวมืทุั�งเศษวัส่ดุ้ ห้รือขยะ 

ห้รือของเส่้ยทุ้�ได้้จัากผิลผิลิต้

ทุางการเกษต้ร

6.2 กิจัการผิลิต้เคู่มื้ภัณฑ์์ห้รือ

พื่อลิเมือร์ทุ้�เป็นมืิต้รต้�อ

ส่ิ�งแวด้ล้อมื ห้รือผิลิต้ภัณฑ์์

จัากพื่อลิเมือร์ทุ้�เป็นมืิต้รต้�อ

ส่ิ�งแวด้ล้อมื

7.12  กิจัการเทุคู่โนโลย้ช้วภาพื่

 - กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา 

และ/ห้รืออุต้ส่าห้กรรมื

การผิลิต้เมืล็ด้พื่ันธิุ์ห้รือ

การปรับปรุงพื่ันธิุ์พื่ืช 

ส่ัต้ว์ และจัุลินทุร้ย์

 - กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา 

และ/ห้รืออุต้ส่าห้กรรมื

การผิลิต้ส่ารเวชภัณฑ์์

 - กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา 

และ/ห้รือผิลิต้ชุด้ต้รวจั

วินิจัฉัยทุางการแพื่ทุย์ 

เกษต้ร อาห้าร และ

ส่ิ�งแวด้ล้อมื

 - กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา 

และ/ห้รือผิลิต้ส่าร

ช้วโมืเลกุลและ

ส่ารออกฤทุธิิ�ช้วภาพื่

 - กิจัการผิลิต้วัต้ถุด้ิบ 

วัส่ดุ้จัำาเป็นทุ้�ใช้เพื่ื�อการ

วิจััยและพื่ัฒนา

 - กิจัการต้รวจัวิเคู่ราะห้์

ส่ารช้วภาพื่

1
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

อุตส่�หกรรมเกษตร เที่คำโนำโลัย่ช่วภู�พ แลัะก�รแพที่ย์
กองส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ 1

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

อุตส่�หกรรมเกษตรแลัะแปรรูปอ�ห�ร

1.1 กิจัการผิลิต้ปุ�ยช้วภาพื่ ปุ�ยอินทุร้ย์ ปุ�ยอินทุร้ย์

เคู่มื้นาโน และส่ารป้องกันกำาจััด้ศัต้ร่พื่ืช

ช้วภัณฑ์์

 

1. ผิลิต้ภัณฑ์์ปุ�ยช้วภาพื่ ปุ�ยอินทุร้ย์ และปุ�ย

อินทุร้ย์เคู่มื้นาโน ต้้องได้้รับการข้�นทุะเบ้ยนและ

ใบอนุญาต้ผิลิต้ปุ�ยเพื่ื�อการคู่้าจัากกรมืวิชาการ

เกษต้ร 

2. ผิลิต้ภัณฑ์์ส่ารป้องกันกำาจััด้ศัต้ร่พื่ืช ต้้องได้้รับ

การข้�นทุะเบ้ยน และใบอนุญาต้ผิลิต้ส่าร

ป้องกันกำาจััด้ศัต้ร่พื่ืชจัากกรมืวิชาการเกษต้ร 

3. ต้้องใช้ห้ัวเชื�อ ห้รือนวัต้กรรมืทุ้�มื้เอกส่าร

เชิงวิชาการส่นับส่นุน

A 3

1.2 กิจัการปรับปรุงพื่ันธิุ์พื่ืช ห้รือส่ัต้ว์  

(ทุ้�ไมื�เข้าข�ายกิจัการเทุคู่โนโลย้ช้วภาพื่)

1. ต้้องมื้กิจักรรมืการวิจััยและพื่ัฒนาในโคู่รงการ

2. ส่ำาห้รับการปรับปรุงพื่ันธิุ์พื่ืชทุ้�มื้คู่วามือ�อนไห้ว

ต้ามืนโยบายกระทุรวงเกษต้รและส่ห้กรณ์ 

ต้้องมื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นไมื�น้อยกว�าร้อยละ 

51 ของทุุนจัด้ทุะเบ้ยน 

3. รายได้้จัากการขยายพื่ันธิุ์พื่ืช อันเกิด้จัากการ

ปรับปรุงพื่ันธิุ์พื่ืชในกิจัการทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมื 

ถือเป็นรายได้้ทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมื ทุั�งน้� ไมื�รวมื

ถ้งการขยายพื่ันธิุ์มืันส่ำาปะห้ลัง

4. ห้ากต้ั�งอย่�ในเขต้วิทุยาศาส่ต้ร์และเทุคู่โนโลย้ทุ้�

ได้้รับการส่�งเส่ริมืห้รือได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

คู่ณะกรรมืการ ให้้ได้้รับการลด้ห้ย�อนภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ำาห้รับกำาไรสุ่ทุธิิร้อยละ 50 

เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต้�วันทุ้�กำาห้นด้ระยะ

เวลาการยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ิ�นสุ่ด้ลง

5. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายเงินเด้ือนของบุคู่ลากรด้้านวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�า 1,500,000 บาทุ ต้�อปี 

โด้ยต้้องเป็นการจั้างงานให้มื� ห้รือมื้เงินลทุุน 

(ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 

1,000,000 บาทุ

A 3
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี
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1.3 กิจัการปล่กไมื้เศรษฐกิจั (ยกเว้นย่คู่าลิปต้ัส่) 1. ต้้องมื้กิจักรรมืการวิจััยและพื่ัฒนาในโคู่รงการ

2. ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�เพื่าะปล่กในบริเวณใกล้เคู่้ยงกัน

ไมื�น้อยกว�า 300 ไร� โด้ยมื้พื่ื�นทุ้�ต้ิด้กัน

ไมื�น้อยกว�า 50 ไร�

3. ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากกระทุรวง

ทุรัพื่ยากรธิรรมืชาต้ิและส่ิ�งแวด้ล้อมื

A 1

1.4 กิจัการอบพื่ืชและไซ่โล B 1

1.5 กิจัการขยายพื่ันธิุ์ส่ัต้ว์ห้รือเล้�ยงส่ัต้ว์

1.5.1  กิจัการขยายพื่ันธิุ์ปศุส่ัต้ว์ห้รือ 

ส่ัต้ว์นำ�า

1. ต้้องใช้เทุคู่โนโลย้ทุ้�ทุันส่มืัย เช�น ใช้โรงเรือน

ระบบปิด้ มื้ระบบระบายอากาศ เพื่ื�อทุำาให้้

อากาศในโรงเรือนอย่�ในส่ภาวะทุ้�เห้มืาะส่มื

ต้ลอด้เวลา มื้ระบบการให้้นำ�าและอาห้าร

อัต้โนมืัต้ิ มื้มืาต้รการและระบบป้องกันพื่าห้ะ

นำาโรคู่เข้าส่่�ฟาร์มื มื้ระบบเซ่็นเซ่อร์การต้รวจั

นับจัำานวนส่ัต้ว์ เป็นต้้น

2. ต้้องมื้ระบบการต้รวจัส่อบย้อนกลับ (Traceability)

3. ไมื�ให้้การส่�งเส่ริมืโคู่รงการทุ้�นำาไข�พื่ันธิุ์มืาฟัก

ให้้เป็นล่กส่ัต้ว์ โด้ยไมื�มื้กระบวนการเล้�ยง

พื่�อแมื�พื่ันธิุ์

A 4

1.5.2  กิจัการเล้�ยงปศุส่ัต้ว์ห้รือส่ัต้ว์นำ�า  

(ยกเว้นกุ้ง)

1. ต้้องมื้การขยายพื่ันธิุ์ส่ัต้ว์ในโคู่รงการด้้วย

2. ต้้องใช้เทุคู่โนโลย้ทุ้�ทุันส่มืัย เช�น ใช้โรงเรือน

ระบบปิด้ มื้ระบบระบายอากาศเพื่ื�อทุำาให้้

อากาศในโรงเรือนอย่�ในส่ภาวะทุ้�เห้มืาะส่มื 

ต้ลอด้เวลา มื้ระบบการให้้นำ�าและอาห้าร

อัต้โนมืัต้ิ และมื้มืาต้รการและระบบป้องกัน

พื่าห้ะนำาโรคู่เข้าส่่�ฟาร์มื มื้ระบบเซ่็นเซ่อร์

การต้รวจันับจัำานวนส่ัต้ว์ และระบบป้องกันและ

ลด้ผิลกระทุบต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมืทุ้�มื้ประส่ิทุธิิภาพื่ 

เป็นต้้น

3. ต้้องมื้ระบบการต้รวจัส่อบย้อนกลับ (Traceability)

A 4

1.6  กิจัการฆ่�าและชำาแห้ละส่ัต้ว์ 1. ต้้องมื้กระบวนการผิลิต้ทุ้�ทุันส่มืัย เช�น 

มื้ระบบทุำาให้้ส่ัต้ว์ส่ลบ ราวแขวนส่ัต้ว์ ห้้องเย็น 

ระบบลด้อุณห้ภ่มืิ การต้รวจัส่อบคูุ่ณภาพื่

เนื�อส่ัต้ว์ และการต้รวจัส่อบส่ิ�งปลอมืปน 

เป็นต้้น

2. ต้้องมื้ระบบการต้รวจัส่อบย้อนกลับ (Traceability)

A 4
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1.7  กิจัการประมืงนำ�าล้ก 1. เรือประมืงอวนล้อมืจัับ ต้้องมื้ขนาด้ 500 

ต้ันกรอส่ข้�นไป

2. เรือประมืงเบ็ด้ราว ต้้องมื้ขนาด้ 150 ต้ันกรอส่

ข้�นไป

3. ต้้องมื้อุปกรณ์ช�วยเด้ินเรือ อุปกรณ์ห้าฝี่งปลา 

และอุปกรณ์ต้ิด้ต้ามืต้ำาแห้น�งเรือ

A 3

1.8  กิจัการคู่ัด้คูุ่ณภาพื่ บรรจัุ และเก็บรักษาพื่ืช 

ผิัก ผิลไมื้ ห้รือด้อกไมื้

1. กรณ้ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง เช�น การใช้ระบบ

เซ่็นเซ่อร์ต้รวจัส่อบเนื�อในผิลไมื้ การใช้

คู่ลื�นคู่วามืถ้�วิทุยุในการกำาจััด้แมืลง การใช้ 

Nuclear Magnetic Resonance เป็นต้้น

A 2

2. กรณ้ใช้เทุคู่โนโลย้ทุ้�ทุันส่มืัย เช�น การใช้เคู่รื�อง

คู่ัด้แยกส่้เมืล็ด้พื่ืช การอบไอนำ�าฆ่�าไข�แมืลงวัน

ผิลไมื้ การเคู่ลือบผิิวเมืล็ด้พื่ืช เป็นต้้น

A 3

3. เฉพื่าะกิจัการคู่ัด้คูุ่ณภาพื่ข้าว

- กรณ้ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง A 2

- กรณ้ไมื�มื้การใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง B 1

1.9 กิจัการผิลิต้แป้งแปรร่ป (โมืด้ิไฟด้์ส่ต้าร์ช) 

ห้รือแป้งจัากพื่ืชทุ้�มื้คูุ่ณส่มืบัต้ิพื่ิเศษ

A 3

1.10 กิจัการผิลิต้นำ�ามืันห้รือไขมืันจัากพื่ืชห้รือส่ัต้ว์ 

(ยกเว้นนำ�ามืันจัากถั�วเห้ลือง)

1. ผิลิต้ภัณฑ์์นำ�ามืันด้ิบและนำ�ามืันก้�งบริสุ่ทุธิิ�จัากพื่ืช

 ต้้องเริ�มืต้้นจัากผิลิต้ผิลทุางการเกษต้ร

2. ผิลิต้ภัณฑ์์นำ�ามืันบริสุ่ทุธิิ�จัากพื่ืช ต้้องเริ�มืต้้น

จัากผิลิต้ผิลทุางการเกษต้รห้รือนำ�ามืันด้ิบ

A 3

1.11 กิจัการผิลิต้ส่ารส่กัด้จัากวัต้ถุด้ิบทุางธิรรมืชาต้ิ

ห้รือผิลิต้ภัณฑ์์จัากส่ารส่กัด้จัากวัต้ถุด้ิบจัาก

ธิรรมืชาต้ิ (ยกเว้นยา ส่บ่� ยาส่ระผิมื ยาส่้ฟัน 

และเคู่รื�องส่ำาอาง)

1.11.1  กิจัการผิลิต้ส่ารส่กัด้จัากวัต้ถุด้ิบ

ทุางธิรรมืชาต้ิทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง

ห้รือการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัากส่าร

ส่กัด้จัากวัต้ถุด้ิบทุางธิรรมืชาต้ิทุ้�ใช้

เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่งทุ้�ต้�อเนื�องใน

โคู่รงการเด้้ยวกัน

A 2
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1.11.2   กิจัการผิลิต้ส่ารส่กัด้จัากวัต้ถุด้ิบ

ทุางธิรรมืชาต้ิห้รือการผิลิต้

ผิลิต้ภัณฑ์์จัากส่ารส่กัด้จัากวัต้ถุด้ิบ

ทุางธิรรมืชาต้ิทุ้�ต้�อเนื�องในโคู่รงการ

เด้้ยวกัน

A 3

1.11.3  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัากส่ารส่กัด้

จัากวัต้ถุด้ิบทุางธิรรมืชาต้ิทุ้�ไมื�มื้

การผิลิต้ส่ารส่กัด้จัากวัต้ถุด้ิบ

ทุางธิรรมืชาต้ิ

B 1

1.12 กิจัการผิลิต้ส่ารออกฤทุธิิ� (Active Ingredient) 

จัากวัต้ถุด้ิบทุางธิรรมืชาต้ิ

ต้้องมื้การส่นับส่นุนด้้านการศ้กษาทุางวิชาการ เรื�อง

การออกฤทุธิิ� และคู่วามืเป็นพื่ิษ

A 2

1.13  กิจัการฟอกห้นังส่ัต้ว์ ห้รือแต้�งส่ำาเร็จัห้นัง

ส่ัต้ว์

1. ต้้องใช้เทุคู่โนโลย้ทุ้�เป็นมืิต้รต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมืเช�น 

ลด้การใช้ส่ารเคู่มื้ ห้รือนำาเอนไซ่มื์ ห้รือต้ัวเร�ง

ช้วภาพื่ (Biological Catalyst) มืาใช้ทุด้แทุน

การใช้ส่ารเคู่มื้ เป็นต้้น

2. เฉพื่าะกิจัการฟอกห้นังส่ัต้ว์ ต้้องต้ั�งในนิคู่มื ห้รือ

เขต้อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมื ห้รือในเขต้

ประกอบการอุต้ส่าห้กรรมืฟอกห้นัง ซ่้�งเป็นเขต้

ประกอบการอุต้ส่าห้กรรมืต้ามืมืาต้รา 30 ของ

กฎห้มืายว�าด้้วยโรงงาน และในกรณ้ขยายกิจัการ

ห้รือการขอรับการส่�งเส่ริมืต้ามืมืาต้รการปรับปรุง

ประส่ิทุธิิภาพื่ จัะอนุญาต้ให้้ต้ั�งในพื่ื�นทุ้�ส่ถาน

ประกอบการเด้ิมืได้้ ไมื�ว�าจัะอย่�ในนิคู่มื ห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมื ห้รือเขต้

ประกอบการอุต้ส่าห้กรรมืต้ามืมืาต้รา 30 ของ

กฎห้มืายว�าด้้วยโรงงานห้รือไมื�ก็ต้ามื แต้�จัะต้้อง

มื้มืาต้รการลด้ผิลกระทุบต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื

A 3

1.14 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัากยางธิรรมืชาต้ิ 

(ยกเว้นยางรัด้ของ ล่กโป่ง และแห้วนยาง)

1.14.1 กิจัการแปรร่ปยางขั�นต้้น A 4

1.14.2 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัากยาง

ธิรรมืชาต้ิ

A 2

1.15  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์ จัากผิลพื่ลอยได้้ห้รือ 

เศษวัส่ดุ้ทุางการเกษต้ร ห้รือผิลิต้ภัณฑ์์จัาก 

วัต้ถุด้ิบทุ้�มืาจัากผิลพื่ลอยได้้ห้รือเศษวัส่ดุ้ ห้รือ

ของเส่้ยจัากการเกษต้ร (ยกเว้นทุ้�มื้ขั�นต้อนการ

ผิลิต้ไมื�ซ่ับซ่้อน เช�น อบแห้้งต้ากแห้้ง เป็นต้้น)

A 4
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1.17 กิจัการผิลิต้ห้รือถนอมือาห้าร เคู่รื�องด้ื�มื 

วัต้ถุเจัือปนอาห้าร (Food Additive) ห้รือ

ส่ิ�งปรุงแต้�งอาห้าร (Food Ingredient) โด้ย

ใช้เทุคู่โนโลย้ทุ้�ทุันส่มืัย (ยกเว้น นำ�าด้ื�มื 

ไอศกร้มื ล่กอมื ช็อคู่โกแลต้ ห้มืากฝีรั�ง 

นำ�าต้าล นำ�าอัด้ลมื เคู่รื�องด้ื�มืทุ้�มื้แอลกอฮ้อล์ 

เคู่รื�องด้ื�มืทุ้�มื้คู่าเฟอ้น แป้งจัากพื่ืช เบเกอร้� 

บะห้มื้�ก้�งส่ำาเร็จัร่ป ซุ่ปไก�ส่กัด้ และรังนก)

1. ไมื�ให้้การส่�งเส่ริมืโคู่รงการทุ้�มื้เฉพื่าะ

กระบวนการผิส่มื ห้รือทุำาให้้เจัือจัางเทุ�านั�น

2. ส่ำาห้รับโคู่รงการทุ้�มื้กระบวนการห้มืัก ต้้องใช้ห้ัว

เชื�อทุ้�ผิ�านการศ้กษาวิจััยมืาแล้ว

A 3

1.19  กิจัการห้้องเย็น ห้รือกิจัการห้้องเย็นและ

ขนส่�งห้้องเย็น

ต้้องใช้ส่ารทุำาคู่วามืเย็นทุ้�มื้ผิลกระทุบต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื

น้อย โด้ยจัะพิื่จัารณาจัากตั้วช้�วัด้ทุ้�เก้�ยวข้อง เช�น 

Global Warming Potential (GWP) เป็นต้้น

B 1

1.20  กิจัการศ่นย์กลางการคู่้าส่ินคู่้าเกษต้ร 1. ต้้องมื้ทุ้�ด้ินไมื�น้อยกว�า 50 ไร�

2. ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�ส่ำาห้รับประกอบกิจัการ และบริการ

เก้�ยวกับส่ินคู่้าเกษต้ร ไมื�น้อยกว�าร้อยละ 60 

ของพื่ื�นทุ้�ทุั�งห้มืด้ โด้ยต้้องจััด้ให้้มื้พื่ื�นทุ้�ส่ำาห้รับ

แส่ด้ง ห้รือซ่ื�อขายส่ินคู่้าเกษต้ร ศ่นย์ประมื่ล

ส่ินคู่้า ห้้องเย็น และคู่ลังส่ินคู่้า 

3. ต้้องให้้บริการต้รวจัส่อบ คู่ัด้คูุ่ณภาพื่ และต้รวจั

ส่ารพื่ิษต้กคู่้าง

A 3

1.22  กิจัการผิลิต้อาห้ารส่ัต้ว์ห้รือส่�วนผิส่มือาห้ารส่ัต้ว์*

กรณ้ทุ้� 1

1. ต้้องได้้รับรองมืาต้รฐานระบบการจััด้การคู่วามื

ปลอด้ภัยของอาห้าร เช�น ISO 22000 ห้รือ

มืาต้รฐานทุ้� Global Food Safety Initiative 

(GFSI) ยอมืรับ เป็นต้้น ภายในระยะเวลาคู่รบ

เปิด้ด้าเนินการทุ้�ระบุในบัต้รส่�งเส่ริมื

2. ต้้องมื้ระบบการต้รวจัส่อบย้อนกลับ (Traceability) 

3. จัะต้้องแส่ด้งห้ลักฐานการยื�นห้รือเต้ร้ยมืการ

ขอรับรองมืาต้รฐานในการขอใช้ส่ิทุธิิและ

ประโยชน์ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

A 3

กรณ้ทุ้� 2

1. ต้้องได้้รับรองมืาต้รฐานส่ากล เช�น HACCP, 

GMP เป็นต้้น ภายในระยะเวลาคู่รบเปิด้ด้ำาเนิน

การทุ้�ระบุในบัต้รส่�งเส่ริมื

A 4

*		 กรณีต้ังในพื้นที่ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามโครงการเมืองต้นแบบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ดูรายละเอียดได้ที่หน้า	128
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ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

2. ต้้องเป็นนิต้ิบุคู่คู่ลทุ้�ยังไมื�เคู่ยได้้รับมืาต้รฐาน

ส่ากลมืาก�อน ส่ำาห้รับการผิลิต้อาห้ารส่ัต้ว์ห้รือ

ส่�วนผิส่มือาห้ารส่ัต้ว์

3. ต้้องมื้ระบบการต้รวจัส่อบย้อนกลับ (Traceability)

4. จัะต้้องแส่ด้งห้ลักฐานการยื�นห้รือเต้ร้ยมืการ

ขอรับรองมืาต้รฐานในการขอใช้ส่ิทุธิิและ

ประโยชน์ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

กรณ้ทุ้� 3

ห้ากไมื�ได้้ด้ำาเนินการในกรณ้ทุ้� 1 และ 2

B 1

1.23 กิจัการผิลิต้ห้รือให้้บริการ ระบบเกษต้ร

ส่มืัยให้มื� เช�น ระบบต้รวจัจัับห้รือต้ิด้ต้ามื

ส่ภาพื่ต้�างๆ ระบบคู่วบคูุ่มืการใช้ทุรัพื่ยากร

ทุ้�เก้�ยวข้อง เช�น นำ�า ปุ�ย เวชภัณฑ์์ และ 

ระบบโรงเรือนอัจัฉริยะ เป็นต้้น

กรณ้ทุ้�มื้การออกแบบระบบและ Software เอง

1. ต้้องมื้การออกแบบระบบและ Software ทุ้�ใช้ใน

การบริห้ารจััด้การทุรัพื่ยากรทุ้�เก้�ยวข้องใน

ลักษณะ System Integration โด้ยมื้การเก็บ

ข้อมื่ล แปลผิล และวิเคู่ราะห้์ข้อมื่ล

2. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายเงินเด้ือนของบุคู่ลากรด้้านการ

พื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้ส่ารส่นเทุศและวิศวกรรมื

ไมื�น้อยกว�า 1,500,000 บาทุต้�อปี โด้ยต้้อง

เป็นการจั้างงานให้มื� ห้รือมื้เงินลทุุน 

(ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 

1,000,000 บาทุ

A 3

(ไมื�จัำากัด้

วงเงินยกเว้น

ภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ล)

กรณ้ทุ้�ไมื�มื้การออกแบบระบบและ Software เอง

1. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายในการพื่ัฒนาระบบห้รือ

ซ่อฟต้์แวร์ ห้รือ Platform โด้ยผิ่้พื่ัฒนาใน

ประเทุศ โด้ยเฉพื่าะอย�างยิ�งวิส่าห้กิจัเริ�มืต้้น ไมื�

น้อยกว�า 10 ล้านบาทุ ก�อนวันคู่รบกำาห้นด้เปิด้

ด้ำาเนินการ และให้้นับรวมืเป็นวงเงินยกเว้นภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลด้้วย

2. ต้้องมื้การผิลิต้ห้รือจััด้ห้าเคู่รื�องจัักรและ/ห้รือ

อุปกรณ์มืาให้้บริการ

3. ต้้องมื้ระบบการจััด้การทุรัพื่ยากรทุ้�เก้�ยวข้อง

ในลักษณะ System Integration โด้ยมื้การเก็บ

ข้อมื่ล แปลผิลและวิเคู่ราะห้์ข้อมื่ล

4. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายเงินเด้ือนของบุคู่ลากรด้้านการ

พื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้ส่ารส่นเทุศและวิศวกรรมื

ไมื�น้อยกว�า 1,500,000 บาทุต้�อปี ห้รือมื้ขนาด้

การลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน)ไมื�

น้อยกว�า 1,000,000 บาทุ

A 3
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

5. รายได้้ทุ้�จัะได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

ไมื�รวมืรายได้้จัากการจัำาห้น�ายห้รือให้้เช�า

เคู่รื�องจัักรและอุปกรณ์

1.24  กิจัการโรงงานผิลิต้พื่ืช (Plant Factory) 1. ต้้องมื้การปล่กพื่ืชภายในอาคู่ารทุ้�ออกแบบมืา

เฉพื่าะในระบบปิด้

2. ต้้องมื้การต้ิด้ต้ั�งระบบคู่วบคูุ่มืส่ภาพื่แวด้ล้อมืใน

การปล่กพื่ืชทุั�งทุาง กายภาพื่ เช�น การคู่วบคูุ่มื

คู่วามืเข้มืแส่ง อุณห้ภ่มืิ คู่วามืชื�น ปริมืาณ 

ก�าซ่คู่าร์บอนได้ออกไซ่ด้์ แร�ธิาตุ้ต้�างๆ และการ

คู่วบคูุ่มื ส่ภาพื่แวด้ล้อมืทุางช้วภาพื่ เช�น การ

ปนเป้�อนของเชื�อโรคู่และแมืลง จัากนำ�า อากาศ 

และผิ่้ปฏิบัต้ิงาน เป็นต้้น

3. ต้้องมื้ระบบการต้รวจัส่อบย้อนกลับ 

(Traceability)

A 3

อุตส่�หกรรมก�รแพที่ย์

1.18 กิจัการผิลิต้อาห้ารทุางการแพื่ทุย์ (Medical 

Food) ห้รือผิลิต้ภัณฑ์์เส่ริมือาห้าร (Food 

Supplement)

1. ส่ำาห้รับกิจัการผิลิต้อาห้ารทุางการแพื่ทุย์ 

ต้้องได้้รับการข้�นทุะเบ้ยน “อาห้ารทุางการแพื่ทุย์” 

จัากส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการอาห้ารและยา ห้รือ

ห้น�วยงานอื�นทุ้�เป็นมืาต้รฐานส่ากล

A 2

2. ส่ำาห้รับกิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์เส่ริมือาห้าร 

2.1  ต้้องได้้รับการข้�นทุะเบ้ยน “ผิลิต้ภัณฑ์์

เส่ริมือาห้าร” จัากส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการ

อาห้ารและยา ห้รือห้น�วยงานอื�นทุ้�เป็น

มืาต้รฐานส่ากล 

2.2 ต้้องมื้กระบวนการส่กัด้เพื่ื�อให้้ได้้ Active 

Ingredient

3.2  กิจัการผิลิต้ Non-Woven Fabric ห้รือ 

ผิลิต้ภัณฑ์์สุ่ขอนามืัย (Hygienic Products) 

จัาก Non-Woven Fabric

3.2.1 กิจัการผิลิต้ Non-Woven Fabric 

เช�น Spunbond ห้รือ Meltblown  

เป็นต้้น ทุ้�ใช้เป็นวัต้ถุด้ิบในการ

ผิลิต้ห้น้ากากอนามืัยห้รืออุปกรณ์ 

ทุางการแพื่ทุย์

A 3
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3.2.2 กิจัการผิลิต้ Non-Woven Fabric 

อื�นๆ ห้รือผิลิต้ภัณฑ์์สุ่ขอนามืัย  

(Hygienic Products) จัาก 

Non-Woven Fabric

A 4

3.11  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องมืือแพื่ทุย์ห้รือชิ�นส่�วน

3.11.1 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องมืือแพื่ทุย์ทุ้�จััด้อย่�

ในประเภทุคู่วามืเส่้�ยงส่่ง ห้รือ

เทุคู่โนโลย้ส่่ง (เช�น เคู่รื�อง X-Ray 

เคู่รื�อง MRI เคู่รื�อง CT Scan และ

วัส่ดุ้ฝีังในร�างกาย เป็นต้้น) ห้รือ

เคู่รื�องมืือแพื่ทุย์ทุ้�มื้การนำาผิลงาน

วิจััยภาคู่รัฐ ห้รือทุ้�ด้ำาเนินการร�วมื

กับภาคู่รัฐไปผิลิต้เชิงพื่าณิชย์)

1. กรณ้ทุ้�มื้การวิจััยพื่ัฒนาและนวัต้กรรมื A 1

2. กรณ้ทุ้�ไมื�มื้การวิจััยพื่ัฒนาและนวัต้กรรมื A 2

3.11.2  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องมืือแพื่ทุย์ชนิด้อื�นๆ 

(ยกเว้นการผิลิต้เคู่รื�องมืือแพื่ทุย์จัาก

ผิ้าห้รือเส่้นใยชนิด้ต้�างๆ)

A 3

3.11.3  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องมืือแพื่ทุย์จัากผิ้า 

ห้รือเส่้นใยชนิด้ต้�างๆ เช�น เส่ื�อกาวน์ 

ผิ้าคู่ลุมื ห้มืวก ผิ้าปิด้ปากและจัมื่ก 

ผิ้าก�อซ่ และส่ำาล้ เป็นต้้น

กรณ้การผิลิต้ผิ้าก�อซ่ห้รือส่ำาล้ ต้้องเริ�มืต้้นจัากผิ้า 

ฝี้ายด้ิบ ห้รือใยฝี้าย

A 4

6.9 กิจัการผิลิต้ส่ารออกฤทุธิิ�ส่ำาคู่ัญในยา (Active 

Pharmaceutical Ingredients)

ต้้องเป็นการผิลิต้ส่ารออกฤทุธิิ� ห้รือวัต้ถุด้ิบทุางเภส่ัชกรรมื 

(Active Pharmaceutical Ingredients: APIs)

A 2

6.10 กิจัการผิลิต้ยา

6.10.1  กิจัการผิลิต้ยาต้ามืบัญช้ยามืุ�งเป้า 1. ต้้องเป็นการผิลิต้ยาในกลุ�มืบัญช้ยามืุ�งเป้าทุ้�

ประกาศโด้ยกระทุรวงส่าธิารณสุ่ข ณ วันทุ้�ยื�น

ขอรับการส่�งเส่ริมื

2. ต้้องได้้รับการรับรองมืาต้รฐาน GMP ต้ามื

แนวทุาง PIC/S ภายใน 2 ปี นับแต้�วันคู่รบ

กำาห้นด้เปิด้ด้ำาเนินการ

A 2

6.10.2 กิจัการผิลิต้ยาแผินปัจัจัุบันและ

ยาแผินโบราณ

ต้้องได้้รับการรับรองมืาต้รฐาน GMP ต้ามืแนวทุาง 

PIC/S ภายใน 2 ปี นับแต้�วันคู่รบกำาห้นด้เปิด้ด้ำาเนินการ
A 3

7.23 กิจัการเพื่ื�อส่นับส่นุนการทุ�องเทุ้�ยว

7.23.4 กิจัการศ่นย์ฟ้�นฟ่สุ่ขภาพื่ 1. ต้้องใช้เทุคู่โนโลย้ทุางการแพื่ทุย์ในการบำาบัด้ 

และฟ้�นฟ่สุ่ขภาพื่ 

B 1
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2. ต้้องมื้การจััด้โปรแกรมืการฟ้�นฟ่สุ่ขภาพื่แบบ

ต้�อเนื�อง และมื้การพื่ักคู่้างคู่ืนส่ำาห้รับ

ผิ่้มืาใช้บริการ

3. ไมื�ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

ต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการได้้

7.28 กิจัการบริการทุางการแพื่ทุย์

7.28.1 กิจัการบริการส่าธิารณสุ่ข

ด้้านแพื่ทุย์แผินไทุย

1. ต้้องมื้การใช้บุคู่ลากรทุ้�ได้้รับใบประกาศน้ยบัต้ร

ห้รือใบประกอบวิชาช้พื่การแพื่ทุย์แผินไทุย

2. ต้้องเป็นส่ถานประกอบการทุ้�ผิ�านการประเมืิน

รับรองมืาต้รฐานคูุ่ณภาพื่ทุ้�กรมืพื่ัฒนาการแพื่ทุย์

แผินไทุย และการแพื่ทุย์ทุางเลือกกำาห้นด้ 

(TTM HA System) ในระด้ับทุ้�เทุ้ยบเทุ�าห้รือส่่งกว�า

โรงพื่ยาบาลชุมืชน

A 3

7.28.2 กิจัการศ่นย์การแพื่ทุย์เฉพื่าะทุาง ให้้การส่�งเส่ริมืการลงทุุนเฉพื่าะส่าขาขาด้แคู่ลน ได้้แก� 

ด้้านห้ัวใจั (โรคู่ห้ลอด้เลือด้ห้ัวใจั ผิ�าต้ัด้ห้ัวใจั และห้ัวใจัล้มื

เห้ลว) ด้้านมืะเร็ง (เคู่มื้บำาบัด้ และรังส่้วิทุยา) และด้้านไต้ 

(ศ่นย์ไต้เทุ้ยมื) โด้ยมื้เงื�อนไข ด้ังน้�

1. ต้้องมื้แผินการจััด้ห้าบุคู่ลากรทุางการแพื่ทุย์ทุ้�

เห้มืาะส่มื 

2. ต้้องมื้เคู่รื�องมืือและอุปกรณ์ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการ

เห้็นส่มืคู่วร

3. ต้้องได้้รับอนุญาต้จัากห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องและ

ต้้องปฏิบัต้ิต้ามืกฎระเบ้ยบว�าด้้วยมืาต้รฐานการ

ประกอบวิชาช้พื่ ห้รือมืาต้รฐานกระทุรวง

ส่าธิารณสุ่ขอื�นๆ ทุ้�เก้�ยวข้อง

4. ต้้องพื่ิจัารณาถ้งการกระจัายการให้้บริการและ

การเข้าถ้งของประชาชน

A 2

7.28.3 กิจัการส่ถานพื่ยาบาล กำาห้นด้พื่ื�นทุ้�ทุ้�ส่ามืารถขอรับการส่�งเส่ริมื ด้ังน้�

1. พื่ื�นทุ้� 20 จัังห้วัด้ทุ้�มื้รายได้้ต้�อห้ัวต้ำ�า 

ต้ามืประกาศ คู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 

ทุ้� 2/2557 ลงวันทุ้� 3 ธิันวาคู่มื 2557

2. พื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ ได้้แก� จัังห้วัด้

นราธิิวาส่ จัังห้วัด้ปัต้ต้าน้ จัังห้วัด้ยะลา จัังห้วัด้

ส่ต้่ล และ 4 อำาเภอ ในจัังห้วัด้ส่งขลา ได้้แก� 

อำาเภอจัะนะ อำาเภอนาทุว้ อำาเภอส่ะบ้าย้อย 

และอำาเภอเทุพื่า

3. เขต้พื่ัฒนาเศรษฐกิจัพื่ิเศษบริเวณชายแด้น

A 2
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7.28.4 กิจัการบริการขนส่�งผิ่้ป่วย แพื่ทุย์ 

ห้รืออุปกรณ์การแพื่ทุย์ (ทุางอากาศ

 ทุางบก ห้รือ ทุางเรือ)

1. ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง 

และปฏิบัต้ิต้ามืระเบ้ยบว�าด้้วยมืาต้รฐานการ

ให้้บริการขนส่�งผิ่้ป่วยของห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง

2. ต้้องมื้เคู่รื�องมืือและอุปกรณ์ทุ้�ทุันส่มืัยต้ามืมืาต้รฐาน

กระทุรวงส่าธิารณสุ่ข ห้รือมืาต้รฐานอื�นใด้ต้ามืทุ้�

คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 3

7.28.5  กิจัการโรงพื่ยาบาลผิ่้ส่่งอายุ 1. ต้้องมื้แผินการจััด้ห้าบุคู่ลากรทุางการแพื่ทุย์ทุ้�

เห้มืาะส่มื

2. ต้้องมื้เคู่รื�องมืือและอุปกรณ์ในการให้้บริการต้ามืทุ้�

คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

3. ต้้องมื้จัำานวนเต้้ยงรับผิ่้ป่วยไว้คู่้างคู่ืนไมื�น้อยกว�า 

50 เต้้ยง    

4. ต้้องได้้รับใบอนุญาต้ให้้ประกอบกิจัการส่ถาน

พื่ยาบาล ประเภทุโรงพื่ยาบาลเฉพื่าะประเภทุ

ผิ่้ป่วย ห้รือโรงพื่ยาบาลผิ่้ส่่งอายุก�อนเปิด้ให้้บริการ

5. ต้้องได้้รับอนุญาต้จัากห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องและ

ปฏิบัต้ิต้ามืกฎระเบ้ยบว�าด้้วยมืาต้รฐานการ

ประกอบวิชาช้พื่ ห้รือมืาต้รฐานกระทุรวง

ส่าธิารณสุ่ขอื�น ๆ ทุ้�เก้�ยวข้อง

A 3

7.28.6 กิจัการศ่นย์ด้่แลผิ่้ส่่งอายุห้รือ

ผิ่้มื้ภาวะพื่้�งพื่ิง

1. ต้้องเป็นกิจัการด้่แลผิ่้ส่่งอายุห้รือผิ่้มื้ภาวะพื่้�งพื่ิง

ต้ามืกฎห้มืายว�าด้้วยส่ถานประกอบการเพื่ื�อ

สุ่ขภาพื่

2. ต้้องมื้จัำานวนเต้้ยงให้้บริการไมื�น้อยกว�า 50 เต้้ยง

3. ต้้องให้้บริการด้่แลและประคู่ับประคู่องผิ่้ส่่งอายุ

ห้รือผิ่้มื้ภาวะพื่้�งพื่ิงโด้ยมื้การพื่ักคู่้างคู่ืน และต้้องมื้

การจััด้กิจักรรมืด้่แล ส่�งเส่ริมื และฟ้�นฟ่สุ่ขภาพื่แก�

ผิ่้ส่่งอายุห้รือผิ่้มื้ภาวะพื่้�งพื่ิง 

4. ต้้องมื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นไมื�น้อยกว�าร้อยละ 51 

ของทุุนจัด้ทุะเบ้ยน

5. ต้้องได้้รับใบอนญุาต้ส่ถานประกอบการเพื่ื�อสุ่ขภาพื่

ก�อนการใช้ส่ิทุธิิและประโยชน์ยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ล

6. รายได้้ทุ้�อย่�ในข�ายได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์ยกเว้น

ภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล ต้้องเป็นรายได้้จัากการให้้

บริการทุ้�พื่ักและการให้้บริการด้่แลผิ่้ส่่งอายุเทุ�านั�น 

เช�น การจััด้กิจักรรมื และอาห้าร เป็นต้้น

A 4
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7.38 กิจัการวิจััยทุางคู่ลินิก (Clinical Research) 

7.38.1 กิจัการส่นับส่นุนและบริห้ารจััด้การ 

การวิจััยทุางคู่ลินิก (Contract 

Research Organization: CRO)

1. ต้้องมื้ขอบข�ายการส่นับส่นุนและรองรับการวิจััย

ทุางคู่ลินิก (Clinical Research) ด้ังน้�

1.1 การบริห้ารจััด้การงานวิจััยทุางคู่ลินิก

1.2 การกำากับด้่แลการวิจััยทุางคู่ลินิก เช�น

 - การบริห้ารจััด้การส่ิ�งส่�งต้รวจัและ

ห้้องเก็บส่ิ�งส่�งต้รวจั

 - การบริห้ารจััด้การผิลิต้ภัณฑ์์ทุ้�ทุำาการ

วิจััยทุางคู่ลินิก

 - การบริห้ารจััด้การเพื่ื�อการจััด้เก็บ

เอกส่ารห้รือข้อมื่ลทุ้�ใช้ในงานวิจััย

ทุางคู่ลินิก

 - การบริห้ารจััด้การของเส่้ยทุ้�เกิด้จัาก

การวิจััยทุางคู่ลินิก

 - การบริห้ารจััด้การเวชระเบ้ยนส่ำาห้รับ

การวิจััยทุางคู่ลินิก

 - การบริห้ารจััด้การอาส่าส่มืัคู่รทุ้�ใช้ใน

การวิจััยทุางคู่ลินิก

 - การจััด้ห้าห้รือให้้บริการอาคู่าร

ส่ถานทุ้�ส่ำาห้รับการวิจััยทุางคู่ลินิก 

เช�น ห้้องต้รวจัผิ่้ป่วยนอกและผิ่้ป่วย

ในห้้องทุด้ส่อบ เป็นต้้น

2. ต้้องมื้รายละเอ้ยด้แผินการจั้างงานบุคู่ลากรใน

โคู่รงการทุ้�ขอรับการส่�งเส่ริมื โด้ยต้้องมื้

บุคู่ลากรไทุยปฏิบัต้ิงานในส่�วนเก้�ยวข้องกับการ

วิจััยทุางคู่ลินิก เช�น Clinical Research 

Associate (CRA) เป็นต้้น และต้้องผิ�านการ

อบรมืต้ามืแนวทุางการปฏิบัต้ิการวิจััยทุาง

คู่ลินิกทุ้�ด้้ (Good Clinical Practice: GCP) 

ของ ICH (International Conference on 

Harmonization) ห้รือ ICH GCP ห้รือ

มืาต้รฐานอื�นทุ้�เทุ้ยบเทุ�า ก�อนการใช้ส่ิทุธิิและ

ประโยชน์ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

3. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายเงินเด้ือนของบุคู่ลากรไทุยทุ้�

ปฏิบัต้ิงานในส่�วนเก้�ยวข้องกับการวิจััยทุาง

คู่ลินิก เช�น Clinical Research Associate 

(CRA) เป็นต้้น ไมื�น้อยกว�า 1,500,000 บาทุ

ต้�อปี 

A 1
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โด้ยต้้องเป็นการจั้างให้มื� ห้รือมื้เงินลงทุุน 

(ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินทุุนห้มืุนเว้ยน และยานพื่าห้นะ) 

ไมื�น้อยกว�า 1,000,000 บาทุ ทุั�งน้� คู่�าใช้จั�าย

เงินเด้ือนของบุคู่ลากรไทุยและ/ห้รือเงินลงทุุน 

จัะต้้องเป็นไปต้ามืห้ลักเกณฑ์์ทุ้�คู่ณะกรรมืการ

กำาห้นด้ โด้ยคู่ำานวณเฉพื่าะโคู่รงการทุ้�ขอรับการ

ส่�งเส่ริมื  

4. ต้้องมื้คู่วามืร�วมืมืือกับองคู่์กรด้้านการวิจััยห้รือ

บริการด้้านส่าธิารณสุ่ข ห้รือส่ถาบันการศ้กษา

ในประเทุศ ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามื

เห้็นชอบ

5. รายได้้ทุ้�อย่�ในข�ายได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล ต้้องเป็นรายได้้จัาก

การบริห้ารจััด้การงานวิจััยทุางคู่ลินิกต้ามื

ขอบข�ายทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

7.38.2 ศ่นย์การวิจััยทุางคู่ลินิก (Clinical 

Research Center (CRC)

1. ต้้องมื้ขอบข�ายธิุรกิจัอย�างน้อยห้น้�งข้อ ด้ังน้�

- การวิจััยทุางคู่ลินิกเพื่ื�อศ้กษาคู่วามื

ปลอด้ภัยของผิลิต้ภัณฑ์์ในส่ัต้ว์ทุด้ลอง 

(Preclinical Research)

- การวิจััยทุางคู่ลินิกเพื่ื�อศ้กษาคู่วามื

ปลอด้ภัยของผิลิต้ภัณฑ์์ในมืนุษย์ (Clinical 

Research)

2. การวิจััยทุางคู่ลินิกในมืนุษย์ ต้้องด้ำาเนินการ

อย�างน้อย 1 ระยะ ต้ามืทุ้�กำาห้นด้ด้ังน้�

การวิจััยทุางคู่ลินิกระยะทุ้� 1 (Phase I: Safety 

and Dosage) เป็นการศ้กษาคู่วามืปลอด้ภัยใน

กลุ�มือาส่าส่มืัคู่ร

การวิจััยทุางคู่ลินิกระยะทุ้� 2  (Phase II: 

Efficacy and Side Effects) เป็นการศ้กษา

ประส่ิทุธิิภาพื่และภาวะแทุรกซ่้อน

การวิจััยทุางคู่ลินิกระยะทุ้� 3 (Phase III: 

Efficacy and Monitoring of Adverse 

Reaction) เป็นการศ้กษาประส่ิทุธิิภาพื่ และ

ต้ิด้ต้ามือาการไมื�พื่้งประส่งคู่์

การวิจััยทุางคู่ลินิกระยะทุ้� 4 (Phase IV: 

Post-marketing Surveillance) เป็นการศ้กษา

เพื่ื�อส่ังเกต้ผิลในระยะยาว

A 1
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

3. ต้้องเส่นอรายละเอ้ยด้เก้�ยวข้อง เช�น ข้อมื่ลนักวิจััย 

โคู่รงส่ร้างพื่ื�นฐานของศ่นย์วิจััยการด้่แลและ

คูุ่้มืคู่รองอาส่าส่มืัคู่ร เป็นต้้น

4. ต้้องมื้ห้รือจััด้ห้าส่ถานทุ้�และอุปกรณ์ (Facilities) ทุ้�

เอื�ออำานวย ต้�อการด้ำาเนินงานการวิจััยทุางคู่ลินิก 

เช�น ห้้องต้รวจั ห้้องเก็บยา อุปกรณ์ทุางการแพื่ทุย์

ทุ้�ใช้ในการวิจััยทุางคู่ลินิก เป็นต้้น

5. อนุญาต้ให้้นำาเคู่รื�องมืือห้รืออุปกรณ์ทุางการแพื่ทุย์

ทุ้�มื้อย่�เด้ิมืมืาใช้ในโคู่รงการทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมืได้้ 

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

6. การด้ำาเนินการวิจััยต้้องเป็นไปต้ามืมืาต้รฐานการ

ปฏิบัต้ิการวิจััยทุ้�ด้้ทุางคู่ลินิก (Good Clinical 

Practice: GCP) ห้รือมืาต้รฐานอื�นทุ้�เทุ้ยบเทุ�า

7. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายเงินเด้ือนของบุคู่ลากรไทุยด้้านการ

วิจััยทุางคู่ลินิก ไมื�น้อยกว�า 1,500,000 บาทุต้�อปี 

โด้ยต้้องเป็นการจั้างให้มื� ห้รือมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมื

คู่�าทุ้�ด้ินทุุนห้มืุนเว้ยน และยานพื่าห้นะ) ไมื�น้อย

กว�า 1,000,000 บาทุ ทุั�งน้� คู่�าใช้จั�ายเงินเด้ือนของ

บุคู่ลากรไทุยและ/ห้รือเงินลงทุุน ต้้องเป็นไปต้ามื

ห้ลักเกณฑ์์ทุ้�คู่ณะกรรมืการกำาห้นด้ โด้ยคู่ำานวณ

เฉพื่าะโคู่รงการทุ้�ขอรับการส่�งเส่ริมื 

8. ต้้องมื้บุคู่ลากรไทุยปฏิบัต้ิงานในส่�วนการวิจััยทุาง

คู่ลินิกและผิ�านการอบรมืต้ามืแนวทุางการปฏิบัต้ิ

การวิจััยทุางคู่ลินิกทุ้�ด้้ (Good Clinical Practice: 

GCP) ของ ICH (International Conference on 

Harmonization)  ห้รือ ICH GCP ห้รือมืาต้รฐาน

อ้�นทุ้�เทุ้ยบเทุ�า ก�อนการใช้ส่ิทุธิิและประโยชน์การ

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

9. ต้้องมื้คู่วามืร�วมืมืือกับองคู่์กรด้้านการวิจััยห้รือ

บริการด้้านส่าธิารณสุ่ข ห้รือส่ถาบันการศ้กษาใน

ประเทุศต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

10. รายได้้ทุ้�อย่�ในข�ายได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์ยกเว้น

ภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลต้้องเป็นรายได้้จัากการด้ำาเนิน

การวิจััยทุางคู่ลินิกต้ามืขอบข�ายทุ้�คู่ณะกรรมืการ

ให้้คู่วามืเห้็นชอบ ทุั�งน้� จัะต้้องได้้รับอนุญาต้จัาก

คู่ณะกรรมืการพื่ิจัารณาจัริยธิรรมื (Ethics 

Committee: EC) ห้รือ คู่ณะกรรมืการคู่วบคูุ่มื
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ส่ัต้ว์ทุด้ลอง (Institutional Animal Care and 

Use Committee : IACUC) ก�อนการใช้ส่ิทุธิิ

ประโยชน์การยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

อุตส่�หกรรมช่วภู�พ

1.16  กิจัการผิลิต้เชื�อเพื่ลิงห้รือแอลกอฮ้อล์ทุางการ

แพื่ทุย์ (Pharmaceutical Grade) จัาก

ผิลผิลิต้ทุางการเกษต้ร รวมืทุั�งเชื�อเพื่ลิงจัาก

เศษวัส่ดุ้ ห้รือขยะ ห้รือของเส่้ยทุ้�ได้้จัาก

ผิลผิลิต้ทุางการเกษต้ร

1.16.1  กิจัการผิลิต้เชื�อเพื่ลิงห้รือ

แอลกอฮ้อล์ทุางการแพื่ทุย์ 

(Pharmaceutical Grade) 

จัากผิลผิลิต้ทุางการเกษต้ร 

A 2

1.16.2 กิจัการผิลิต้เชื�อเพื่ลิงจัากเศษวัส่ดุ้ 

ห้รือขยะ ห้รือของเส่้ยทุ้�ได้้จัาก

ผิลผิลิต้ทุางการเกษต้ร (เช�น 

Biomass to Liguid (BTL) 

ก�าซ่ช้วภาพื่จัากนำ�าเส่้ย)

A 2

1.16.3 กิจัการผิลิต้เชื�อเพื่ลิงช้วมืวลอัด้ A 3

6.2  กิจัการผิลิต้เคู่มื้ภัณฑ์์ห้รือพื่อลิเมือร์ทุ้�

เป็นมืิต้รต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื ห้รือผิลิต้ภัณฑ์์จัาก

พื่อลิเมือร์ทุ้�เป็นมืิต้รต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื

6.2.1 กิจัการผิลิต้เคู่มื้ภัณฑ์์ห้รือ

พื่อลิเมือร์ทุ้�เป็นมืิต้รต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื

ห้รือการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์ทุ้�ข้�น ร่ป

ต้�อเนื�องจัากการผิลิต้พื่อลิเมือร์ทุ้�

เป็นมืิต้รต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมืในโคู่รงการ

เด้้ยวกัน

1. ต้้องเป็นการผิลิต้เคู่มื้ภัณฑ์์ห้รือพื่อลิเมือร์ทุ้�มื้

ผิลกระทุบต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมืโด้ยรวมืต้ลอด้วงจัร

ช้วิต้น้อยลง โด้ยมื้การรับรองห้รือต้รวจัส่อบได้้

ว�ามื้การใช้วัต้ถุด้ิบจัากแห้ล�งทุรัพื่ยากร

ห้มืุนเว้ยน (Renewable Resource) ห้รือการ

ใช้นวัต้กรรมืเทุคู่โนโลย้เคู่มื้ทุ้�ยั�งยืน 

(Sustainable Green Chemistry) ในการผิลิต้

ห้รือเป็นผิลิต้ภัณฑ์์ทุ้�ส่ลายต้ัวได้้ทุางช้วภาพื่โด้ย

ไมื�ก�อให้้เกิด้ส่ารพื่ิษ เป็นต้้น

A 2

2. ต้้องได้้รับการประเมืินการลด้ผิลกระทุบต้�อ

ส่ิ�งแวด้ล้อมืต้ามืมืาต้รฐานส่ากล เช�น 

การประเมืิน Life Cycle Assessment (LCA) 

เป็นต้้น ก�อนเปิด้ด้ำาเนินการ
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6.2.2 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัากพื่อลิเมือร์

ทุ้�เป็นมืิต้รต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื

ต้้องมื้กระบวนการข้�นร่ปจัากพื่ลาส่ต้ิกห้รือ

พื่อลิเมือร์ทุ้�เป็นมืิต้รต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื

A 3

7.12  กิจัการเทุคู่โนโลย้ช้วภาพื่ (Biotechnology) ห้ากต้ั�งอย่�ในเขต้วิทุยาศาส่ต้ร์และเทุคู่โนโลย้ทุ้�ได้้รับ

การส่�งเส่ริมืห้รือได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

คู่ณะกรรมืการ ให้้ได้้รับการลด้ห้ย�อนภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ลส่ำาห้รับกำาไรสุ่ทุธิิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 

5 ปี นับแต้�วันทุ้�กำาห้นด้ระยะเวลาการยกเว้นภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ิ�นสุ่ด้ลง

เฉพื่าะประเภทุกิจัการ 7.12.1 - 7.12.4 จัะได้้รับส่ิทุธิิ

และประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส่ำาห้รับของทุ้�นำาเข้า

มืาเพื่ื�อใช้ในการวิจััยและพื่ัฒนา รวมืทุั�งการทุด้ส่อบทุ้�

เก้�ยวข้อง โด้ยจัะอนุมืัต้ิให้้คู่ราวละ 1 ปี ซ่้�งของ

นำาเข้าทุ้�จัะได้้รับการยกเว้นอากรจัะต้้องไมื�ใช�

เคู่รื�องจัักร ห้รือวัต้ถุด้ิบและวัส่ดุ้จัำาเป็นทุ้�ส่ามืารถ

นำาเข้าโด้ยได้้รับส่ิทุธิิยกเว้นอากรขาเข้าส่ำาห้รับ

เคู่รื�องจัักรห้รือวัต้ถุด้ิบและวัส่ดุ้จัำาเป็น ทุั�งน้� 

ต้ามืชนิด้ ปริมืาณ ระยะเวลา เงื�อนไข และวิธิ้การ

ทุ้�ประกาศกำาห้นด้

7.12.1 กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา และ/ห้รือ

อุต้ส่าห้กรรมืการผิลิต้เมืล็ด้พื่ันธิุ์

ห้รือการปรับปรุงพื่ันธิุ์พื่ืช ส่ัต้ว์ และ

จัุลินทุร้ย์ ทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ช้วภาพื่

A 1

7.12.2 กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา และ/ห้รือ 

อุต้ส่าห้กรรมืการผิลิต้ส่ารเวชภัณฑ์์

ทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ช้วภาพื่

A 1

7.12.3 กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา และ/ห้รือ

อุต้ส่าห้กรรมืการผิลิต้ชุด้ต้รวจั

วินิจัฉัยทุางการแพื่ทุย์ การเกษต้ร 

อาห้าร และส่ิ�งแวด้ล้อมื

A 1

7.12.4 กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา และ/ห้รือ

อุต้ส่าห้กรรมืการผิลิต้ทุ้�ใช้เซ่ลล์

จัุลินทุร้ย์ เซ่ลล์พื่ืช และเซ่ลล์ส่ัต้ว์ 

ในการผิลิต้ส่ารช้วโมืเลกุล และส่าร

ออกฤทุธิิ�ช้วภาพื่

A 1

7.12.5 กิจัการผิลิต้วัต้ถุด้ิบ และ/ห้รือ 

วัส่ดุ้จัำาเป็นทุ้�ใช้เพื่ื�อการวิจััยและ

พื่ัฒนา การทุด้ลอง การทุด้ส่อบ 

การคู่วบคูุ่มืคูุ่ณภาพื่ และ/ห้รือ 

การผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์ช้วภาพื่

A 1

7.12.6 กิจัการบริการด้้านการต้รวจั

วิเคู่ราะห้์ และ/ห้รือ ส่ังเคู่ราะห้์ส่าร

ช้วภาพื่ และ/ห้รือ คู่วบคูุ่มืคูุ่ณภาพื่ 

และ/ห้รือ ต้รวจัส่อบยืนยันคู่วามื

ถ่กต้้อง

A 1
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ท่ี่�ให้ก�รส่่งเส่ริม
ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืส่ามืารถต้รวจัส่อบประเภทุกิจัการและเงื�อนไขของแต้�ละประเภทุกิจัการ ซ่้�งได้้

กำาห้นด้ไว้ในบัญช้ประเภทุกิจัการทุ้�ส่ำานักงานให้้การส่�งเส่ริมืโด้ยแยกต้ามืกลุ�มือุต้ส่าห้กรรมื



อุตส่�หกรรมท่ี่�ใช้เที่คำโนำโลัย่ขัั้�นำสู่ง
กองส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ 2

อุตส่�หกรรมเคำรื�องจักรกลั
(หน้ำ� 48)

3.10  กิจัการผิลิต้เลนส่์ (ทุ้�ไมื�

เข้าข�ายเคู่รื�องมืือแพื่ทุย์ เช�น 

เลนส่์กล้อง เลนส่์กันแด้ด้ 

ห้รือเลนส่์ส่ัมืผิัส่เพื่ื�อคู่วามื

ส่วยงามื) กรอบแว�นต้า 

และส่�วนประกอบ

4.4  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องยนต้์

อเนกประส่งคู่์ ห้รืออุปกรณ์

4.5  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องจัักร 

อุปกรณ์ และชิ�นส่�วน

4.13 กิจัการผิลิต้เซ่ลล์เชื�อเพื่ลิง 

(Fuel Cell)

4.15  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องมืือ

วิทุยาศาส่ต้ร์

อุตส่�หกรรมย�นำยนำต์
(หน้ำ� 49)

4.6-4.8  กิจัการผิลิต้รถยนต้์/ 

เคู่รื�องยนต้์/ ชิ�นส่�วน

ยานพื่าห้นะ 

4.9  กิจัการต้�อเรือห้รือซ่�อมืเรือ

4.10  กิจัการผิลิต้ และ/ห้รือซ่�อมื

รถไฟ ชิ�นส่�วนห้รืออุปกรณ์

ส่ำาห้รับระบบราง

4.11  กิจัการผิลิต้ห้รือซ่�อมื

อากาศยาน ห้รืออุปกรณ์

เก้�ยวกับอวกาศ

4.12  กิจัการผิลิต้รถจัักรยานยนต้์ 

(ยกเว้นทุ้�มื้คู่วาจัุกระบอกส่่บ

ต้ำ�ากว�า 248 ซ่้ซ่้)

4.24  กิจัการผิลิต้รถยนต้์ไฟฟ้า 

Battery Electric Vehicle 

(BEV), Plug-In Hybrid 

Electric Vehicle (PHEV) 

และ Hybrid Electric 

Vehicle (HEV)

4.25 กิจัการผิลิต้รถจัักรยานยนต้์

ไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร้�

4.26 กิจัการผิลิต้รถส่ามืล้อไฟฟ้า

แบบแบต้เต้อร้�

4.27 กิจัการผิลิต้รถโด้ยส่ารไฟฟ้า

และรถบรรทุุกไฟฟ้าแบบ

แบต้เต้อร้�

7.35 กิจัการส่ถาน้บริการอัด้ประจัุ

ไฟฟ้าส่าห้รับยานพื่าห้นะ 

ไฟฟ้า

อุตส่�หกรรมเคำรื�องใช้ไฟฟ้�
แลัะอิเล็ักที่รอนิำกส์่ (หน้ำ� 66)
5.1  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องใช้ไฟฟ้า

5.2 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วน และ/

ห้รืออุปกรณ์ไฟฟ้า ห้รือ

ชิ�นส่�วน และ/ห้รืออุปกรณ์

ทุ้�ใช้กับเคู่รื�องใช้ไฟฟ้า

5.3-5.5  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์

อิเล็กทุรอนิกส่์/ ชิ�นส่�วน

อุปกรณ์อิเล็กทุรอนิกส่์/ 

ชิ�นส่�วนอุปกรณโ์ทุรคู่มืนาคู่มื

5.6  กิจัการออกแบบทุาง

อิเล็กทุรอนิกส่์

อุตส่�หกรรมป้องกันำประเที่ศึ
(หน้ำ� 76)

4.20 กิจัการผิลิต้ และ/ห้รือซ่�อมื

ยานพื่าห้นะและระบบอาวุธิ

เพื่ื�อการป้องกันประเทุศ

4.21 กิจัการผิลิต้ และ/ห้รือซ่�อมื

ยานไร้คู่นขับเพื่ื�อการป้องกัน

ประเทุศ และชิ�นส่�วนทุ้�ใช้ใน

การผิลิต้ และ/ห้รือซ่�อมื

4.22 กิจัการผิลิต้ และ/ห้รือซ่�อมื

อาวุธิและเคู่รื�องช�วยฝีึกเพื่ื�อ

การป้องกันประเทุศ และ

ชิ�นส่�วน

4.23  กิจัการผิลิต้ และ/ห้รือซ่�อมื

อุปกรณ์ช�วยรบ

2
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

อุตส่�หกรรมท่ี่�ใช้เที่คำโนำโลัย่ขัั้�นำสู่ง
กองส่�งเส่ริมก�รลังทีุ่นำ 2

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

อุตส่�หกรรมเคำรื�องจักรกลั

3.10 กิจัการผิลิต้เลนส่์

3.10.1 กิจัการผิลิต้เลนส่์ทุ้�ไมื�เข้าข�าย

เคู่รื�องมืือแพื่ทุย์ เลนส่์กันแด้ด้ ห้รือ

เลนส่์ส่ัมืผิัส่เพื่ื�อคู่วามืส่วยงามื 

(Cosmetic Lenses) เช�น เลนส่์

กล้อง เป็นต้้น

A 4

3.10.2  กิจัการผิลิต้เลนส่์กันแด้ด้ ห้รือ

เลนส่์ส่ัมืผิัส่เพื่ื�อคู่วามืส่วยงามื 

(Cosmetic Lenses) กรอบแว�นต้า 

และส่�วนประกอบ

B 1

4.4  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องยนต้์อเนกประส่งคู่์ ห้รือ

อุปกรณ์

1. ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนห้ลักของ

เคู่รื�องยนต้์ เช�น ฝีาส่่บ เส่ื�อส่่บ เพื่ลาข้อเห้ว้�ยง 

เพื่ลาล่กเบ้�ยว ก้านส่่บ ล่กส่่บ และฟลายว้ล 

เป็นต้้น

A 4

2. กรณ้การประกอบเคู่รื�องยนต้์อเนกประส่งคู่์ 

ห้รือ อุปกรณ์

B 1

4.5  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องจัักร อุปกรณ์ และชิ�นส่�วน

4.5.1  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องจัักร และ/ห้รือ

อุปกรณ์อัต้โนมืัต้ิ (Automation) 

ทุ้�มื้การออกแบบทุางวิศวกรรมื

4.5.1.1 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องจัักร 

และ/ห้รืออุปกรณ์อัต้โนมืัต้ิ 

(Automation) ทุ้�มื้การ

ออกแบบทุางวิศวกรรมื

และมื้ขั�นต้อนการพื่ัฒนา

และออกแบบระบบ

อัต้โนมืัต้ิ (Automation 

System Integration) 

รวมืถ้งมื้ขั�นต้อนการ

ออกแบบระบบคู่วบคูุ่มื

การปฏิบัต้ิงานด้้วยระบบ

ส่มืองกลเอง

A 1
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

4.5.1.2 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องจัักร 

และ/ห้รืออุปกรณ์

อัต้โนมืัต้ิ (Automation) 

ทุ้�มื้การออกแบบทุาง

วิศวกรรมืและมื้ขั�นต้อน

การออกแบบระบบ

คู่วบคูุ่มืการปฏิบัต้ิงาน

ด้้วยระบบส่มืองกลเอง

A 2

4.5.2  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องจัักร อุปกรณ์ห้รือ

ชิ�นส่�วน และ/ห้รือ การซ่�อมืแซ่มื

แมื�พื่ิมืพื่์

ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วน และ/ห้รือ 

การออกแบบทุางวิศวกรรมื

A 3

4.5.3  กิจัการประกอบเคู่รื�องจัักร และ/

ห้รือ อุปกรณ์เคู่รื�องจัักร

ต้้องมื้ขั�นต้อนการประกอบต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการ

ให้้คู่วามืเห้็นชอบ

A 4

4.5.4  กิจัการประกอบหุ้�นยนต้์ ห้รือ

อุปกรณ์อัต้โนมืัต้ิ และ/ห้รือชิ�นส่�วน

A 3

4.13  กิจัการผิลิต้เซ่ลล์เชื�อเพื่ลิง (Fuel Cell) A 2

4.15  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องมืือวิทุยาศาส่ต้ร์

4.15.1 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องมืือวิทุยาศาส่ต้ร์ทุ้�

ใช้เทุคู่โนโลย้ชั�นส่่ง

ต้้องเป็นเคู่รื�องมืือวิทุยาศาส่ต้ร์ทุ้�ส่ามืารถต้รวจัวัด้คู่�า

พื่ารามืิเต้อร์ ประมืวลผิลข้อมื่ล และรายงานผิล

ในต้ัวเองได้้ ห้รือส่ามืารถต้รวจัวัด้และคู่วบคูุ่มื

พื่ารามืิเต้อร์โด้ยอัต้โนมืัต้ิ

A 2

4.15.2 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องมืือวิทุยาศาส่ต้ร์

อื�นๆ

A 3

อุตส่�หกรรมย�นำยนำต์

4.6  กิจัการผิลิต้รถยนต้์ทุั�วไป 1 ไมื�ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามื

คูุ่ณคู่�าของโคู่รงการได้้

B 1

4.7  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องยนต้์

4.7.1 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องยนต้์ส่ำาห้รับ

รถยนต้์

1. ต้้องมื้การข้�นร่ปชิ�นส่�วนไมื�น้อยกว�า 4 ใน 5 ชิ�น 

ด้ังน้� Cylinder Head, Cylinder Block, 

Crankshaft, Camshaft และ Connecting 

Rod

A 3

2. กรณ้การประกอบเคู่รื�องยนต้์ A 4

1.	 เป็นกิจการทีไ่ม่เข้าขา่ยในการยืน่ขอรับสทิธแิละประโยชน์เพิม่เติมเพือ่สนับสนนุให้มกีารใช้เคร่ืองจักรทีมี่ระบบทีทั่นสมัยและมีการน�าระบบอัตโนมัติ	
หรือหุ่นยนต์มาใช้	(กกท.	ที่	2/2564)
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

4.7.2 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องยนต้์ส่ำาห้รับ

รถจัักรยานยนต้์

1. ต้้องมื้การข้�นร่ปชิ�นส่�วน ด้ังน้� Cylinder Head, 

Cylinder Block, Crankcase, Crankshaft, 

Camshaft และ Connecting Rod

1.1 ต้้องมื้การข้�นร่ปชิ�นส่�วนไมื�น้อยกว�า 

4 ใน 6 ชิ�น ส่ำาห้รับการผิลิต้เคู่รื�องยนต้์

ทุ้�มื้ คู่วามืจัุกระบอกส่่บต้ั�งแต้� 248 ซ่้ซ่้ 

ข้�นไป แต้�ต้ำ�ากว�า 500 ซ่้ซ่้

1.2 ต้้องมื้การข้�นร่ปชิ�นส่�วนไมื�น้อยกว�า 

2 ใน 6 ชิ�น ส่ำาห้รับการผิลิต้เคู่รื�องยนต้์

ทุ้�มื้คู่วามืจัุกระบอกส่่บต้ั�งแต้� 500 ซ่้ซ่้

ข้�นไป

A 3

2. กรณ้การประกอบเคู่รื�องยนต้์ A 4

4.8  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนยานพื่าห้นะ*

4.8.1  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนยานพื่าห้นะทุ้�

ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง ได้้แก�

4.8.1.1  กิจัการผิลิต้ Substrate 

ส่ำาห้รับ Catalytic 

Converter

A 2

4.8.1.2  กิจัการผิลิต้ Electronic 

Fuel Injection System

A 2

4.8.1.3  กิจัการผิลิต้ 

Transmission ส่ำาห้รับ

รถยนต้์

A 2

4.8.1.4  กิจัการผิลิต้ Electronic 

Control Unit (ECU)

A 2

4.8.2  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนคู่วามืปลอด้ภัย

และประห้ยัด้พื่ลังงาน ได้้แก�

4.8.2.1  กิจัการผิลิต้ระบบเบรก 

ABS (Anti-Lock Brake 

System) ห้รือ 

Electronic Brake 

Force Distribution 

(EBD)

A 2

4.8.2.2  กิจัการผิลิต้ Electronic 

Stability Control (ESC)

A 2

*	ประกาศที่เกี่ยวข้อง	กกท.	ที่	ป.2/2557,กกท.	ที่	ส.1/2558,	กกท.	ที่	ส.1/2559,	กกท.	ที่	5/2560,	กกท.ที่	3/2564



2

51

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
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4.8.2.3  กิจัการผิลิต้ Regenerative 

Braking System

A 2

4.8.2.4  กิจัการผิลิต้ Idling 

Stop System

A 2

4.8.2.5  กิจัการผิลิต้ 

Autonomous 

Emergency Braking 

System

A 2

4.8.3  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนและอุปกรณ์ 

ส่ำาห้รับยานพื่าห้นะไฟฟ้า ได้้แก� 

Electric Vehicles (PHEV) ได้้แก�

4.8.3.1  กิจัการผิลิต้แบต้เต้อร้� 1. กรณ้มื้ขั�นต้อนการผิลิต้ Cell A 1 

+มื.30 (90%)

2. กรณ้มื้ขั�นต้อนการผิลิต้ Module A 2

+มื.30 (90%)

3. กรณ้มื้ขั�นต้อนการ Pack Assembly เทุ�านั�น    A 3

4.8.3.2  กิจัการผิลิต้ Traction 

Motor

A 2

4.8.3.3  กิจัการผิลิต้ระบบ

ปรับอากาศด้้วยไฟฟ้า

ได้้แก� คู่อมืเพื่รส่เซ่อร์

ส่ำาห้รับยานพื่าห้นะ

ไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร้�

A 2

4.8.3.4 กิจัการผิลิต้ระบบ

บริห้ารจััด้การแบต้เต้อร้� 

(BMS) 

A 2

4.8.3.5 กิจัการผิลิต้ระบบ

คู่วบคูุ่มืการขับข้� (DCU)

A 2

4.8.3.6 กิจัการผิลิต้ On-Board 

Charger

A 2

4.8.3.7 กิจัการผิลิต้อุปกรณ์อัด้

ประจัุไฟฟ้าส่ำาห้รับ 

ยานพื่าห้นะไฟฟ้า เช�น  

เต้้ารับ-เต้้าเส่้ยบ 

Wallbox เป็นต้้น

A 2
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4.8.3.8 กิจัการผิลิต้ DC/DC 

Converter 

A 2

4.8.3.9 กิจัการผิลิต้ Inverter A 2

4.8.3.10 กิจัการผิลิต้ Portable 

Electric Vehicle 

Charger

A 2

4.8.3.11 กิจัการผิลิต้ Electrical 

Circuit Breaker

A 2

4.8.3.12 กิจัการพื่ัฒนาระบบอัด้

ประจัุไฟฟ้าอัจัฉริยะ 

(EV Smart Charging 

System)

A 2

4.8.3.13 กิจัการผิลิต้คู่านห้น้า/

คู่านห้ลังส่ำาห้รับรถ

โด้ยส่ารไฟฟ้า และ

รถบรรทุุกไฟฟ้า

A 2

4.8.3.14 กิจัการผิลิต้ชุด้ส่ายไฟ

แรงด้ันส่่ง (High 

Voltage Harness)

A 2

4.8.3.15 กิจัการผิลิต้ 

Reduction Gear

A 2

4.8.3.16 กิจัการผิลิต้ Battery 

Cooling System

A 2

4.8.3.17 กิจัการผิลิต้ Regenerative 

Braking System

A 2

4.8.4  กิจัการผิลิต้ยางล้อส่ำาห้รับ

ยานพื่าห้นะ

A 2

4.8.5  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนระบบเชื�อเพื่ลิง 

(Fuel System Parts) ได้้แก�

4.8.5.1 Fuel Pump ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ 

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 3

4.8.5.2 Injection Pump ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ 

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 3
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4.8.5.3 Injector ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ 

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 3

4.8.5.4 Fuel Pipe/Tube A 4

4.8.6 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนระบบส่�งกำาลัง 

(Transmission System Parts) 

ได้้แก�

4.8.6.1 Sun Gear A 3

4.8.6.2 Ring Gear A 3

4.8.6.3 Shift Gear A 3

4.8.6.4 Transfer Case ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 3

4.8.6.5 Torque Converter ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 3

4.8.6.6 Carrier ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 3

4.8.6.7 Propeller Shaft ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 3

4.8.6.8 Drive Shaft ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 3

4.8.6.9 Universal Joint ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ 

A 3

4.8.6.10 Differential ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ 

A 3

4.8.6.11 Transmission Case A 3

4.8.7 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนระบบเคู่รื�องยนต้ ์

(Engine System Parts) ได้้แก�

4.8.7.1 Turbocharger ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 3

4.8.7.2 ชิ�นส่�วน Turbocharger 

ได้้แก� Turbine Blade, 

Turbine Housing  และ 

Bearing Housing

A 4

4.8.7.3 Cylinder Head A 4 
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4.8.7.4 Cylinder Block A 4

4.8.7.5 Crankshaft A 4

4.8.7.6 Camshaft A 4

4.8.7.7 Connecting Rod A 4

4.8.7.8 Valve A 4

4.8.7.9 Piston A 4

4.8.7.10 Gear A 4

4.8.7.11 Starting Motor or 

Parts

ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 4

4.8.7.12 Alternator or Parts ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 4

4.8.7.13 Rocker Arm ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 4

4.8.7.14 Waste Gate Actuator ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

A 4

4.8.8 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนคู่วามืปลอด้ภัย 

(Safety Parts) ได้้แก�

4.8.8.1 ถุงลมืนิรภัย/เข็มืขัด้นิรภัย A 4

4.8.8.2 Airbag Inflator, Gas 

Generator, Gas 

Generant

A 3

4.8.8.3 ชิ�นส่�วนถุงลมืนิรภัยได้้แก�

 Initiator และ Coolant 

Filter

A 4

4.8.8.4 ชิ�นส่�วนเข็มืขัด้นิรภัย 

ได้้แก� Interlock และ 

Retractor

A 4

4.8.9 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนระบบเบรก 

(Brake System Parts) ได้้แก�

ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

4.8.9.1 Brake Booster A 4

4.8.9.2 Brake Caliper A 4

4.8.9.3 Brake Master Cylinder A 4

4.8.9.4 Brake Wheel Cylinder A 4
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4.8.9.5 Wheel Hub A 4

4.8.9.6 Brake Pipe/ Tube A 4

4.8.9.7 Brake Set A 4

4.8.9.8 Brake Drum A 4

4.8.10 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนระบบช�วงล�าง 

(Suspension System Parts) 

ได้้แก�

ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

4.8.10.1 Shock Absorber A 4

4.8.10.2 Ball Joint A 4

4.8.10.3 Leaf / Coil Spring A 4

4.8.11 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนระบบบังคู่ับเล้�ยว 

(Steering System Parts) ได้้แก�

ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

4.8.11.1 Power Steering Pump / 

Motor

A 4

4.8.11.2 Rack and Pinion 

Steering

A 4

4.8.12 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนระบบระบาย

คู่วามืร้อน (Cooling System 

Parts) ได้้แก�

ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

4.8.12.1 Water Pump A 4

4.8.13 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนระบบทุ�อไอเส่้ย 

(Exhaust System Parts) ได้้แก�

ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

4.8.13.1 Catalytic Converter A 4

4.8.13.2 Exhaust Catalyst A 4

4.8.13.3 Exhaust Manifold A 4

4.8.14 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนระบบ

ปรับอากาศ (Air Conditioning 

System Parts) ได้้แก�

ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วนและการประกอบ

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

4.8.14.1 Air Compressor A 4

4.8.15 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนต้ัวถังทุ้�ใช้เห้ล็ก

ทุนแรงด้้งส่่ง (Ultimate Tensile 

Strength Steel)

ต้้องใช้เห้ล็กทุ้�มื้คู่�า Ultimate Tensile Strength (UTS) 

มืากกว�า 700 เมืกะปาส่คู่าล (MPa) ข้�นไป

A 4
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4.8.16 กิจัการผิลิต้ Bearing ส่ำาห้รับ

ยานพื่าห้นะ

A 4

4.8.17 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนยานพื่าห้นะ

อื�นๆ

B 1

4.9  กิจัการต้�อเรือห้รือซ่�อมืเรือ ต้้องได้้รับใบรับรองระบบคูุ่ณภาพื่ต้ามืมืาต้รฐาน ISO 

14000 ภายใน 2 ปี นับแต้�วันคู่รบเปิด้ด้ำาเนินการ4.9.1 กิจัการต้�อเรือห้รือซ่�อมืเรือ ขนาด้

ต้ั�งแต้� 500 ต้ันกรอส่

A 2

4.9.2  กิจัการต้�อเรือห้รือซ่�อมืเรือขนาด้ต้ำ�า

กว�า 500 ต้ันกรอส่ (เฉพื่าะเรือ

โลห้ะห้รือไฟเบอร์กลาส่ทุ้�มื้การ

ต้ิด้ต้ั�งเคู่รื�องยนต้์ห้รือระบบ

ขับเคู่ลื�อน และอุปกรณ์)

A 2

4.10 กิจัการผิลิต้และ/ห้รือซ่�อมืรถไฟ ชิ�นส่�วนห้รือ

อุปกรณ์ส่ำาห้รับระบบราง

ส่ำาห้รับคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนต้ามืมืาต้รการ

พื่ิเศษเพื่ื�อส่�งเส่ริมืการลงทุุนอุต้ส่าห้กรรมืระบบราง

และอุต้ส่าห้กรรมืทุ้�เก้�ยวเนื�อง

1. ขอรับการส่�งเส่ริมืต้ั�งแต้�วันทุ้� 11 มืกราคู่มื 2562 

ถ้งวันทุ้� 30 ธิันวาคู่มื 2564

2. กำาห้นด้ให้้พื่ื�นทุ้�ทุุกจัังห้วัด้ ยกเว้น

กรุงเทุพื่มืห้านคู่รเป็นเขต้ส่�งเส่ริมืการลงทุุน

3. เป็นกิจัการผิลิต้และ/ห้รือซ่�อมืรถไฟ ชิ�นส่�วน

ห้รืออุปกรณ์ส่ำาห้รับระบบราง ทุั�งน้� ต้้องเป็น

โคู่รงการทุ้�ได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์ยกเว้นภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลต้ามืมืาต้รการส่�งเส่ริมื

การลงทุุนต้�างๆ รวมืกันแล้วไมื�เกิน 8 ปี

4. ไมื�อนุญาต้ให้้ขยายเวลาการด้ำาเนินงานในทุุก

ขั�นต้อน (ต้ั�งแต้�การต้อบรับมืต้ิ ถ้งการเปิด้ด้ำาเนินการ) 

เพื่ื�อเป็นการกระตุ้้นและเร�งรัด้การลงทุุน

5. ต้้องยื�นขอเปิด้ด้ำาเนินการ พื่ร้อมืห้ลักฐานแส่ด้ง

คูุ่ณส่มืบัต้ิของโคู่รงการต้ามืเงื�อนไขทุ้�กำาห้นด้

ต้�อส่ำานักงานก�อนส่ิ�นสุ่ด้ส่ิทุธิิและประโยชน์

การยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลต้ามืมืาต้รา 31 

ไมื�ว�าจัะเป็นระยะเวลาห้รือวงเงินทุ้�ได้้รับยกเว้น

ภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

ให้้ได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์ ด้ังน้�

1. กรณ้ต้ั�งอย่�ในจัังห้วัด้ขอนแก�น และจัังห้วัด้

นคู่รราชส่้มืา ได้้รับลด้ห้ย�อนภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

ร้อยละ 50 เพื่ิ�มืเต้ิมื เป็นระยะเวลา 5 ปี นับ

จัากวันส่ิ�นสุ่ด้การยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

ของโคู่รงการ

2. กรณ้ต้ั�งอย่�ในทุุกพื่ื�นทุ้� ยกเว้น กรุงเทุพื่มืห้านคู่ร  

จัังห้วัด้ขอนแก�น และจัังห้วัด้นคู่รราชส่้มืาได้้รับ

ลด้ห้ย�อนภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลร้อยละ 50 

เพื่ิ�มืเต้ิมื เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจัากวันส่ิ�นสุ่ด้

การยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลของโคู่รงการ

4.10.1  กิจัการผิลิต้ขบวนรถและ/ห้รือต้่้รถ 

เช�น ต้่้รถโด้ยส่าร ต้่้ส่ินคู่้า เป็นต้้น

4.10.1.1  กิจัการผิลิต้ขบวนรถ

และ/ห้รือต้่้รถ เช�น ต้่้รถ

โด้ยส่าร ต้่้ส่ินคู่้า เป็นต้้น 

ทุ้�มื้การออกแบบทุาง

วิศวกรรมื

1. ต้้องมื้ขั�นต้อนการออกแบบทุางวิศวกรรมื

2. ต้้องเป็นไปต้ามืมืาต้รฐานส่ากลห้รือข้อกำาห้นด้

ของห้น�วยงานภาคู่รัฐทุ้�เก้�ยวข้อง

A 1

4.10.1.2  กิจัการผิลิต้ขบวนรถ

และ/ห้รือต้่้รถ เช�น ต้่้รถ

โด้ยส่าร ต้่้ส่ินคู่้า เป็นต้้น

ต้้องเป็นไปต้ามืมืาต้รฐานส่ากลห้รือข้อกำาห้นด้ของ

ห้น�วยงานภาคู่รัฐทุ้�เก้�ยวข้อง

A 2

4.10.2  กิจัการซ่�อมืรถไฟ ห้รือชิ�นส่�วนห้รือ

อุปกรณ์ส่ำาห้รับระบบราง

ต้้องมื้การซ่�อมืบำารุงห้นัก (Overhaul) และการ

ซ่�อมืแซ่มื (Repair) ทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง

A 3

4.10.3  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนห้รืออุปกรณ์ 

ส่ำาห้รับระบบราง ได้้แก�

- โคู่รงส่ร้างห้ลัก

- ต้่้โด้ยส่าร

- ห้้องคู่วบคูุ่มืรถและอุปกรณ์

- โบก้�

- ระบบห้้ามืล้อและ/ห้รือชิ�นส่�วน

ส่ำาคู่ัญ

- อุปกรณ์เชื�อมืต้�อต้่้โด้ยส่าร

- ระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศ และ/ห้รือชิ�นส่�วน

ส่ำาคู่ัญ

- ระบบผิลิต้และจั�ายลมืและ/ห้รือ

ชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญ

- ระบบประต้่โด้ยส่ารและ/ห้รือ

ชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญ

ต้้องมื้ขั�นต้อนการผิลิต้ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ A 2
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ประโยชน์

- ระบบส่�องส่ว�างของรถและ/ห้รือ

ชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญ

- ระบบส่ื�อส่ารและเฝี้า

ส่ังเกต้การณ์และ/ห้รือชิ�นส่�วน

ส่ำาคู่ัญ

- ระบบคู่วบคูุ่มืและ

อาณัต้ิส่ัญญาณและ/ห้รือ

ชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญ

- ระบบไฟฟ้าและระบบจั�ายไฟ

และ/ห้รือชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญ

- รางห้รือชิ�นส่�วนราง

4.11 กิจัการผิลิต้ห้รือซ่�อมือากาศยาน ห้รืออุปกรณ์

เก้�ยวกับอวกาศ

4.11.1  กิจัการผิลิต้อากาศยานห้รือชิ�นส่�วน 

เช�น ลำาต้ัวอากาศยาน ชิ�นส่�วน

ประกอบส่ำาคู่ัญของอากาศยาน

บริภัณฑ์์และชิ�นส่�วนอื�นๆ เป็นต้้น 

A 1

4.11.2  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องใช้ ห้รืออุปกรณ์

ภายในอากาศยาน (ยกเว้นเคู่รื�อง

ใช้ห้รือวัส่ดุ้ส่ิ�นเปลืองและห้มืุนเว้ยน) 

เช�น เก้าอ้� ช่ช้พื่ รถเข็น ห้รือ 

อุปกรณ์ประกอบอาห้าร เป็นต้้น

A 3

4.11.3  กิจัการซ่�อมือากาศยาน ห้รือชิ�นส่�วน A 2

4.11.4  กิจัการซ่�อมืเคู่รื�องใช้ห้รืออุปกรณ์

ภายในอากาศยาน (ยกเว้น

เคู่รื�องใช้ห้รือวัส่ดุ้ส่ิ�นเปลืองและ

ห้มืุนเว้ยน) 

A 4

4.11.5  กิจัการผิลิต้อุปกรณ์เก้�ยวกับ อวกาศ 

เช�น ชิ�นส่�วนยานอวกาศด้าวเทุ้ยมื 

ระบบขับเคู่ลื�อน จัรวด้นำาส่�ง อุปกรณ์

อิเล็กทุรอนิกส่์และอุปกรณ์ส่ื�อส่าร

ในอวกาศ เคู่รื�องมืือส่ำาห้รับการคู่้นห้า 

การต้รวจัวัด้และการนำาทุางในอวกาศ

เป็นต้้น

ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง 

เช�น ส่ำานักงานพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้อวกาศและ

ภ่มืิส่ารส่นเทุศ (องคู่์การมืห้าชน) เป็นต้้น

A 1
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1.	 เป็นกิจการทีไ่ม่เข้าขา่ยในการยืน่ขอรับสทิธแิละประโยชน์เพิม่เติมเพือ่สนับสนนุให้มกีารใช้เคร่ืองจักรทีมี่ระบบทีทั่นสมัยและมีการน�าระบบอัตโนมัติ	
หรือหุ่นยนต์มาใช้	(กกท.	ที่	2/2564)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

4.11.6  กิจัการระบบปฏิบัต้ิการเก้�ยวกับ

อวกาศ เช�น ระบบคู่้นห้า ระบบ

ส่ถาน้ภาคู่พื่ื�น ระบบต้รวจัวัด้ 

ระบบประเมืินผิล และระบบ

นำาทุางในอวกาศ เป็นต้้น

ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง 

เช�น ส่ำานักงานพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้อวกาศและ

ภ่มืิส่ารส่นเทุศ (องคู่์การมืห้าชน) เป็นต้้น

A 1

4.12 กิจัการผิลิต้รถจัักรยานยนต้์ (ยกเว้นทุ้�มื้

คู่วามืจัุกระบอกส่่บต้ำ�ากว�า 248 ซ่้ซ่้) 1

1. ต้้องมื้การข้�นร่ปชิ�นส่�วนของเคู่รื�องยนต้์ ด้ังน้� 

Cylinder Head, Cylinder Block, Crankshaft, 

Crankcase, Camshaft และ Connecting 

Rod

1.1  ต้้องมื้การข้�นร่ปชิ�นส่�วนไมื�น้อยกว�า 

4 ใน 6 ชิ�น ส่ำาห้รับการผิลิต้รถ

จัักรยานยนต้์ ทุ้�มื้คู่วามืจัุกระบอกส่่บ

ต้ั�งแต้� 248 ซ่้ซ่้ ข้�นไป แต้�ต้ำ�ากว�า 500 ซ่้ซ่้

A 3

 (ต้้องปฏิบัต้ิ

คู่รบเงื�อนไข

ข้อ 1-3)

1.2 ต้้องมื้การข้�นร่ปชิ�นส่�วนไมื�น้อยกว�า 

2 ใน 6 ชิ�น ส่ำาห้รับการผิลิต้รถ

จัักรยานยนต้์ทุ้�มื้คู่วามืจัุกระบอกส่่บ

ต้ั�งแต้� 500 ซ่้ซ่้ ข้�นไป 

2. ต้้องมื้ขั�นต้อนการเชื�อมืประกอบโคู่รงรถและพื่�นส่้

3. ต้้องเส่นอแผินการลงทุุนผิลิต้ชิ�นส่�วน และการ

ใช้ชิ�นส่�วน และต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

คู่ณะกรรมืการ

B 1 

 (กรณ้ปฏิบัต้ิ

ต้ามืเงื�อนไข

ข้อ 2-3)

4.24  กิจัการผิลิต้รถยนต้์ไฟฟ้า Battery Electric 

Vehicle (BEV), Plug-In Hybrid Electric 

Vehicle (PHEV) และ Hybrid Electric 

Vehicle (HEV)

1. ต้้องเส่นอเป็นแผินงานรวมื (Package) 

ทุ้�ประกอบด้้วย โคู่รงการผิลิต้รถยนต้์ไฟฟ้าแบบ 

BEV เป็นอย�างน้อย และโคู่รงการผิลิต้แบต้เต้อร้�

ไฟฟ้าไมื�ว�าจัะเป็นของต้นเองห้รือของผิ่้ผิลิต้

รายอื�น แผินการนำาเข้าเคู่รื�องจัักรและต้ิด้ต้ั�ง 

แผินการผิลิต้รถยนต้์ไฟฟ้าปีทุ้� 1-3 แผินการผิลิต้

ห้รือจััด้ห้าชิ�นส่�วนอื�นๆ แผินการพื่ัฒนาส่ถาน้

ประจัุไฟฟ้า แผินการจััด้การแบต้เต้อร้�ใช้แล้ว 

และแผินการพื่ัฒนาผิ่้ผิลิต้วัต้ถุด้ิบห้รือชิ�นส่�วน

ในประเทุศ (Local Supplier) ทุ้�มื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุย

ถือหุ้้นไมื�น้อยกว�าร้อยละ 51 ในการฝีึกอบรมืด้้าน

เทุคู่โนโลย้และการให้้คู่วามืช�วยเห้ลือทุางเทุคู่นิคู่

2. รถยนต้์ไฟฟ้าทุ้�จัำาห้น�ายในประเทุศต้้องเป็นไป

ต้ามืมืาต้รฐานและข้อกำาห้นด้ ด้ังต้�อไปน้�
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

2.1 มืาต้รฐานคู่วามืปลอด้ภัยของระบบส่�ง

กำาลังไฟฟ้าต้ามืข้อกำาห้นด้ UN R100

2.2 มืาต้รฐานด้้านคู่วามืปลอด้ภัยเชิงป้องกัน

ก�อนเกิด้เห้ตุ้ (Active Safety) โด้ยจัะต้้อง

มื้ระบบ ABS และ ESC (UN R13H w/ 

ABS&ESC) เป็นอย�างน้อย

2.3 มืาต้รฐานการป้องกันผิ่้โด้ยส่ารกรณ้ทุ้�

เกิด้อุบัต้ิเห้ตุ้จัากการชนด้้านห้น้าและ

ด้้านข้าง (UN R94 & UN R95)

2.4 มืาต้รฐานด้้านมืลพื่ิษระด้ับ Euro 5 ข้�น

ไป (UN R83) (เฉพื่าะรถยนต้์ไฟฟ้า HEV 

และ PHEV)

2.5 มืาต้รฐานและข้อกำาห้นด้อื�นๆ ต้ามืทุ้�

กำาห้นด้โด้ยห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง เช�น 

ส่ำานักงานมืาต้รฐานผิลิต้ภัณฑ์์

อุต้ส่าห้กรรมื กรมืการขนส่�งทุางบก 

เป็นต้้น

3. ต้้องเริ�มืผิลิต้รถยนต้์ไฟฟ้าทุุกประเภทุต้ามืทุ้�ได้้

รับอนุมืัต้ิ โด้ยต้้องมื้การผิลิต้แบต้เต้อร้�ไฟฟ้าทุ้�

เริ�มืจัากขั�นต้อนการผิลิต้ Module ภายใน 3 ปี

นับจัากวันออกบัต้รส่�งเส่ริมื

4. ต้้องมื้การผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญเพื่ิ�มืเต้ิมือย�างน้อย

อ้ก 1 ชิ�น ใน 3 ชิ�น ด้ังน้� Traction Motor 

ระบบบริห้ารจััด้การแบต้เต้อร้� (BMS) และ

ระบบคู่วบคูุ่มืการขับข้� (DCU) ภายใน 3 ปี 

นับจัากวันเริ�มืผิลิต้รถยนต้์ไฟฟ้า

5. เฉพื่าะรถยนต้์ HEV และ PHEV ต้้องมื้การ

ผิลิต้ชิ�นส่�วนเพื่ิ�มืเต้ิมือย�างน้อยอ้ก 2 ชิ�น ต้ามื

ประเภทุกิจัการ 4.8.3 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนและ

อุปกรณ์ส่ำาห้รับยานพื่าห้นะไฟฟ้า ภายใน 3 ปี 

นับจัากวันเริ�มืผิลิต้รถยนต้์ไฟฟ้า

6. ไมื�ให้้ขยายเวลานำาเข้าเคู่รื�องจัักร ยกเว้นกรณ้มื้

เห้ตุ้อันส่มืคู่วร

7. กรณ้ขนาด้การลงทุุนไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยนของโคู่รงการรวมื (Package) 

ได้้แก� การผิลิต้รถยนต้์ BEV และการผิลิต้ชิ�น

ส่�วนส่ำาคู่ัญ (แบต้เต้อร้�ไฟฟ้า Traction Motor 

ระบบบริห้ารจััด้การแบต้เต้อร้� (BMS)
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และระบบคู่วบคูุ่มืการขับข้� (DCU)) ทุั�งของ

ต้นเองและผิ่้ผิลิต้ชิ�นส่�วน (Suppliers) รวมืกัน

ไมื�น้อยกว�า 5,000 ล้านบาทุ ให้้ได้้รับส่ิทุธิิและ

ประโยชน์ ด้ังน้�

7.1 ส่ำาห้รับผิลิต้ภัณฑ์์รถยนต้์ PHEV A 4

7.2 ส่ำาห้รับผิลิต้ภัณฑ์์รถยนต้์ BEV และ

ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์

เพื่ิ�มืเต้ิมืเพื่ื�อพื่ัฒนาคู่วามืส่ามืารถในการ

แข�งขัน ในประเภทุการวิจััยและพื่ัฒนา

เทุคู่โนโลย้และนวัต้กรรมืได้้ ต้ามื

ห้ลักเกณฑ์์ทุ้�กำาห้นด้ 

A 2

7.3 ส่ำาห้รับผิลิต้ภัณฑ์์รถยนต้์ HEV B 1 

8. กรณ้ขนาด้การลงทุุนไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยนของโคู่รงการรวมื (Package) 

ได้้แก� การผิลิต้รถยนต้์ BEV และการผิลิต้

ชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญ (แบต้เต้อร้�ไฟฟ้า Traction 

Motor ระบบบริห้ารจััด้การแบต้เต้อร้� (BMS) 

และระบบคู่วบคูุ่มืการขับข้� (DCU)) ทุั�งของ

ต้นเองและผิ่้ผิลิต้ชิ�นส่�วน (Suppliers) รวมืกัน

น้อยกว�า 5,000 ล้านบาทุ ให้้ได้้รับส่ิทุธิิและ

ประโยชน์ ด้ังน้�

8.1 ส่ำาห้รับผิลิต้ภัณฑ์์รถยนต้์ PHEV A 4

8.2 ส่ำาห้รับผิลิต้ภัณฑ์์รถยนต้์ BEV A 4

ส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

(1) ห้ากมื้การผิลิต้รถยนต้์ BEV ภายในปี 

2565 ให้้ได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมื 2 ปี

(2) ห้ากมื้การผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญส่ำาห้รับ

รถยนต้์ BEV ยกเว้นแบต้เต้อร้�ไฟฟ้า 

เพื่ิ�มืเต้ิมืจัากข้อกำาห้นด้พื่ื�นฐาน ภายใน 

3 ปี นับจัากวันเริ�มืผิลิต้รถยนต้์ไฟฟ้า 

ให้้ได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มื

เต้ิมืชิ�นละ 1 ปี
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

(3) ห้ากมื้ปริมืาณการผิลิต้จัริง (Actual 

Production) ส่ำาห้รับรถยนต้์ BEV 

มืากกว�า 10,000 คู่ันต้�อปีในปีใด้ปีห้น้�ง 

ภายใน 3 ปีนับจัากวันเริ�มืผิลิต้รถยนต้์

ไฟฟ้า ให้้ได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมื 1 ปี

(4) ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มื

เต้ิมืเพื่ื�อพื่ัฒนาคู่วามืส่ามืารถในการ

แข�งขันในประเภทุการวิจััยและพื่ัฒนา

เทุคู่โนโลย้และนวัต้กรรมืได้้ ต้ามืห้ลัก

เกณฑ์์ทุ้�กำาห้นด้

9. ไมื�ให้้ได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืเพื่ื�อ

พื่ัฒนาพื่ื�นทุ้�อุต้ส่าห้กรรมื

10. กรณ้ผิ่้ได้้รับส่�งเส่ริมืในกิจัการผิลิต้รถยนต้์

ประห้ยัด้พื่ลังงานมืาต้รฐานส่ากล (Eco-Car) 

ให้้ส่ามืารถนับปริมืาณรถยนต้์ไฟฟ้าทุุกประเภทุ

ภายใต้้โคู่รงการ เป็นปริมืาณการผิลิต้จัริง 

(Actual Production) ของกิจัการผิลิต้รถยนต้์

ประห้ยัด้พื่ลังงานมืาต้รฐานส่ากลได้้ ทุั�งน้� 

ส่ำาห้รับรถยนต้์ทุ้�ผิลิต้เพื่ื�อต้ลาด้ในประเทุศ

จัะต้้องมื้คูุ่ณส่มืบัต้ิด้้านส่ิ�งแวด้ล้อมืต้ามืเงื�อนไข

ทุ้�กำาห้นด้ไว้ในกิจัการผิลิต้รถยนต้์ประห้ยัด้

พื่ลังงานมืาต้รฐานส่ากล

4.25  กิจัการผิลิต้รถจัักรยานยนต้์ไฟฟ้าแบบ

แบต้เต้อร้�

1. ต้้องเส่นอเป็นแผินงานรวมื (Package) ทุ้�

ประกอบด้้วย โคู่รงการผิลิต้รถจัักรยานยนต้์

ไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร้�และโคู่รงการผิลิต้

แบต้เต้อร้�ไฟฟ้าไมื�ว�าจัะเป็นของต้นเองห้รือของ

ผิ่้ผิลิต้รายอื�น แผินการนำาเข้าเคู่รื�องจัักรและ

ต้ิด้ต้ั�ง แผินการผิลิต้รถจัักรยานยนต้์ไฟฟ้า ปีทุ้� 

1-3 แผินการผิลิต้ห้รือจััด้ห้าชิ�นส่�วนอื�นๆ 

แผินการพื่ัฒนาส่ถาน้ประจัุไฟฟ้าห้รือส่ถาน้

ส่ับเปล้�ยนแบต้เต้อร้�ไฟฟ้า แผินการจััด้การ

แบต้เต้อร้�ใช้แล้ว และแผินการพื่ัฒนาผิ่้ผิลิต้

วัต้ถุด้ิบห้รือชิ�นส่�วนในประเทุศ (Local 

Supplier) ทุ้�มื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นไมื�น้อยกว�า

ร้อยละ 51 ในด้้านการฝีึกอบรมืด้้านเทุคู่โนโลย้

และการให้้คู่วามืช�วยเห้ลือทุางเทุคู่นิคู่

A 4
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2. ต้้องผิลิต้รถจัักรยานยนต้์ไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร้� 

และการผิลิต้แบต้เต้อร้�ไฟฟ้าภายใน 3 ปี 

นับจัากวันออกบัต้รส่�งเส่ริมื

3. รถจัักรยานยนต้์ไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร้�ทุ้�จัำาห้น�าย

ในประเทุศต้้องเป็นไปต้ามืมืาต้รฐานและ

ข้อกำาห้นด้ ด้ังต้�อไปน้�

3.1 มืาต้รฐานคู่วามืปลอด้ภัยของระบบ

ส่�งกำาลังไฟฟ้า ต้ามืข้อกำาห้นด้ UN R136

3.2 มืาต้รฐานยางล้อต้ามืข้อกำาห้นด้ มือก. 

2720 ห้รือ UN R75

3.3 มืาต้รฐานระบบเบรก ABS ห้รือ CBS 

ต้ามืข้อกำาห้นด้ UN R78

3.4 มืาต้รฐานและข้อกำาห้นด้อื�นๆ ต้ามืทุ้�กำาห้นด้

โด้ยห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง เช�น ส่ำานักงาน

มืาต้รฐานผิลิต้ภัณฑ์์อุต้ส่าห้กรรมื กรมืการ

ขนส่�งทุางบก เป็นต้้น

4. ไมื�ให้้ขยายเวลานำาเข้าเคู่รื�องจัักร ยกเว้นกรณ้มื้

เห้ตุ้อันส่มืคู่วร

5. ส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

5.1  ห้ากมื้การผิลิต้รถจัักรยานยนต้์ไฟฟ้า

ภายในปี 2565 ให้้ได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมื 1 ปี

5.2  ห้ากมื้การผิลิต้แบต้เต้อร้�ไฟฟ้าทุ้�เริ�มืจัาก

ขั�นต้อนการ ผิลิต้ Module ภายใน 3 ปี 

นับแต้�วันออกบัต้รส่�งเส่ริมื ให้้ได้้รับยกเว้น

ภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมื 1 ปี 

5.3  ห้ากมื้การผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญอื�นๆ 

เพื่ิ�มืเต้ิมื ได้้แก� Traction Motor ระบบ

บริห้ารจััด้การแบต้เต้อร้� (BMS) และระบบ

คู่วบคูุ่มืการขับข้� (DCU) ภายใน 3 ปี 

นับแต้�วันออกบัต้รส่�งเส่ริมื ให้้ได้้รับยกเว้น

ภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมืชิ�นละ 1 ปี

5.4  ส่ามืารถยื�นขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์

เพื่ิ�มืเต้ิมืเพื่ื�อพื่ัฒนาคู่วามืส่ามืารถในการ

แข�งขันในประเภทุการวิจััยและพื่ัฒนา

เทุคู่โนโลยแ้ละนวัต้กรรมืได้้ ต้ามื

ห้ลักเกณฑ์์ทุ้�กำาห้นด้
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6. ไมื�ให้้ได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืเพื่ื�อ

พื่ัฒนาพื่ื�นทุ้�อุต้ส่าห้กรรมื

4.26  กิจัการผิลิต้รถส่ามืล้อไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร้� 1. ต้้องเส่นอเป็นแผินงานรวมื (Package) ทุ้�

ประกอบด้้วย โคู่รงการผิลิต้รถส่ามืล้อไฟฟ้า

แบบแบต้เต้อร้� และโคู่รงการผิลิต้แบต้เต้อร้�

ไฟฟ้าไมื�ว�าจัะเป็นของต้นเองห้รือของผิ่้ผิลิต้

รายอื�น แผินการนำาเข้าเคู่รื�องจัักรและต้ิด้ต้ั�ง 

แผินคู่วามืเชื�อมืโยงส่ถาน้ประจัุไฟฟ้า แผินการ

ผิลิต้รถส่ามืล้อไฟฟ้าปีทุ้� 1-3 แผินการผิลิต้ห้รือ

จััด้ห้าชิ�นส่�วนอื�นๆ แผินการจััด้การแบต้เต้อร้�

ใช้แล้ว และแผินการพื่ัฒนาผิ่้ผิลิต้วัต้ถุด้ิบห้รือ

ชิ�นส่�วนในประเทุศ (Local Supplier) ทุ้�มื้ผิ่้มื้

ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นไมื�น้อยกว�าร้อยละ 51 

ในด้้านการฝีึกอบรมืด้้านเทุคู่โนโลย้และการให้้

คู่วามืช�วยเห้ลือทุางเทุคู่นิคู่

2. ต้้องมื้การผิลิต้รถส่ามืล้อไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร้� 

และการผิลิต้แบต้เต้อร้�ไฟฟ้าภายใน 3 ปี 

นับแต้�วันออกบัต้รส่�งเส่ริมื 

3. รถส่ามืล้อไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร้�ทุ้�จัำาห้น�ายใน

ประเทุศต้้องเป็นไปต้ามืมืาต้รฐานและ

ข้อกำาห้นด้ ด้ังต้�อไปน้�

3.1 มืาต้รฐานคู่วามืปลอด้ภัยของระบบส่�ง

กำาลังไฟฟ้า ต้ามืข้อกำาห้นด้ UN R136

3.2 มืาต้รฐานและข้อกำาห้นด้อื�นๆ ต้ามืทุ้�

กำาห้นด้โด้ยห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง เช�น 

ส่ำานักงานมืาต้รฐานผิลิต้ภัณฑ์์

อุต้ส่าห้กรรมื กรมืการขนส่�งทุางบก 

เป็นต้้น

4. ไมื�ให้้ขยายเวลานำาเข้าเคู่รื�องจัักร ยกเว้นกรณ้มื้

เห้ตุ้อันส่มืคู่วร

5. ส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

5.1  ห้ากมื้การผิลิต้แบต้เต้อร้�ไฟฟ้าทุ้�เริ�มืจัาก

ขั�นต้อนการผิลิต้ Module ภายใน 3 ปี 

นับแต้�วันออกบัต้รส่�งเส่ริมื ให้้ได้้รับยกเว้น

ภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมื 1 ปี 

A 4
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ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

5.2  ห้ากมื้การผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญอื�นๆ 

เพื่ิ�มืเต้ิมื ได้้แก� Traction Motor ระบบ

บริห้ารจััด้การแบต้เต้อร้� (BMS) และระบบ

คู่วบคูุ่มืการขับข้� (DCU) ภายใน 3 ปี นับ

ต้ั�งแต้�วันออกบัต้รส่�งเส่ริมื ให้้ได้้รับยกเว้น

ภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมืชิ�นละ 1 ปี

5.3  ส่ามืารถยื�นขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์

เพื่ิ�มืเต้ิมืเพื่ื�อพื่ัฒนาคู่วามืส่ามืารถในการ

แข�งขันในประเภทุการวิจััยและพื่ัฒนา

เทุคู่โนโลย้และนวัต้กรรมืได้้ ต้ามืห้ลัก

เกณฑ์์ทุ้�กำาห้นด้

6. ไมื�ให้้ได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืเพื่ื�อ

พื่ัฒนาพื่ื�นทุ้�อุต้ส่าห้กรรมื

4.27  กิจัการผิลิต้รถโด้ยส่ารไฟฟ้าและรถบรรทุุก

ไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร้�

1. ต้้องเส่นอเป็นแผินงานรวมื (Package) ทุ้�

ประกอบด้้วย โคู่รงการผิลิต้รถโด้ยส่ารไฟฟ้า

ห้รือรถบรรทุุกไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร้� และ

โคู่รงการผิลิต้แบต้เต้อร้�ไฟฟ้าไมื�ว�าจัะเป็นของ

ต้นเองห้รือของผิ่้ผิลิต้รายอื�น แผินการนำาเข้า

เคู่รื�องจัักรและต้ิด้ต้ั�งแผินการผิลิต้รถยนต้์ปีทุ้� 

1-3 แผินการผิลิต้ห้รือจััด้ห้าชิ�นส่�วนอื�นๆ 

แผินการพื่ัฒนาส่ถาน้ประจัุไฟฟ้า แผินการ

จััด้การแบต้เต้อร้�ใช้แล้ว และแผินการพื่ัฒนา

ผิ่้ผิลิต้วัต้ถุด้ิบห้รือชิ�นส่�วนในประเทุศ (Local 

Supplier) ทุ้�มื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นไมื�น้อยกว�า

ร้อยละ 51 ในด้้านการฝีึกอบรมืด้้านเทุคู่โนโลย้

และการให้้คู่วามืช�วยเห้ลือทุางเทุคู่นิคู่

2. ต้้องมื้การผิลิต้รถโด้ยส่ารไฟฟ้าห้รือรถบรรทุุก

ไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร้� และการผิลิต้แบต้เต้อร้�

ไฟฟ้าภายใน 3 ปี นับแต้�วันออกบัต้รส่�งเส่ริมื

3. รถโด้ยส่ารไฟฟ้าห้รือรถบรรทุุกไฟฟ้าแบบ

แบต้เต้อร้�ทุ้�จัำาห้น�ายในประเทุศต้้องเป็นไปต้ามื

มืาต้รฐานและข้อกำาห้นด้ ด้ังต้�อไปน้�

3.1 มืาต้รฐานคู่วามืปลอด้ภัยของระบบ

ส่�งกำาลังไฟฟ้าต้ามืข้อกำาห้นด้ UN R100

3.2 มืาต้รฐานและข้อกำาห้นด้อื�นๆ ต้ามืทุ้�

กำาห้นด้โด้ยห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง เช�น 

ส่ำานักงานมืาต้รฐานผิลิต้ภัณฑ์์ อุต้ส่าห้กรรมื 

และกรมืการขนส่�งทุางบก เป็นต้้น

A 4
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

4. ไมื�ให้้ขยายเวลานำาเข้าเคู่รื�องจัักร ยกเว้นกรณ้มื้

เห้ตุ้อันส่มืคู่วร

5. ส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

5.1  ห้ากมื้การผิลิต้แบต้เต้อร้�ไฟฟ้าทุ้�เริ�มืจัาก

ขั�นต้อนการผิลิต้ Module ภายใน 3 ปี 

นับแต้�วันออกบัต้รส่�งเส่ริมื ให้้ได้้รับยกเว้น

ภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมื 1 ปี 

5.2  ห้ากมื้การผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญอื�นๆ 

เพื่ิ�มืเต้ิมื ได้้แก� Traction Motor ระบบ

บริห้ารจััด้การแบต้เต้อร้� (BMS) และระบบ

คู่วบคูุ่มืการขับข้� (DCU) ภายใน 3 ปี นับ

ต้ั�งแต้�วันออกบัต้รส่�งเส่ริมื ให้้ได้้รับยกเว้น

ภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมืชิ�นละ 1 ปี

5.3  ส่ามืารถยื�นขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มื

เต้ิมืเพื่ื�อพื่ัฒนาคู่วามืส่ามืารถในการ

แข�งขันในประเภทุการวิจััยและพื่ัฒนา

เทุคู่โนโลย้และนวัต้กรรมืได้้ ต้ามืห้ลัก

เกณฑ์์ทุ้�กำาห้นด้

6. ไมื�ให้้ได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืเพื่ื�อ

พื่ัฒนาพื่ื�นทุ้�อุต้ส่าห้กรรมื

7.35 ส่ถาน้บริการอัด้ประจัุไฟฟ้าส่ำาห้รับ

ยานพื่าห้นะไฟฟ้า

1. จัะต้้องเส่นอแผินการจััด้ห้าอุปกรณ์และชิ�นส่�วน

2. จัะต้้องเส่นอแผินพื่ัฒนาระบบอัด้ประจัุไฟฟ้า

อัจัฉริยะ (EV Smart Charging System)

3. จัะต้้องมื้ห้ัวจั�ายประจัุไฟฟ้าไมื�น้อยกว�า 40 

ห้ัวจั�าย โด้ยเป็นประเภทุ Quick Charge 

ไมื�น้อยกว�าร้อยละ 25 ของจัำานวนห้ัวจั�าย

ประจัุไฟฟ้าทุั�งห้มืด้ภายใต้้โคู่รงการ

4. จัะต้้องไมื�ได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์จัาก

ห้น�วยงานอื�น

5. จัะต้้องด้ำาเนินการให้้ได้้รับ ISO 18000 ภายใน 

3 ปี นับแต้�วันออกบัต้รส่�งเส่ริมื

A 3

อุตส่�หกรรมเคำรื�องใช้ไฟฟ้�แลัะอิเล็ักที่รอนิำกส์่

5.1 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องใช้ไฟฟ้า 

5.1.1  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องใช้ไฟฟ้า อัจัฉริยะ 

(Smart Electrical Appliances)

1. เคู่รื�องใช้ไฟฟ้าอัจัฉริยะต้้องมื้คูุ่ณส่มืบัต้ิ

ด้ังต้�อไปน้�
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

1.1  มื้ชิ�นส่�วนอิเล็กทุรอนิกส่์ ซ่้�งส่ามืารถ

ต้รวจัจัับและรับข้อมื่ลได้้เป็น

องคู่์ประกอบห้ลัก

1.2  ส่ามืารถเชื�อมืต้�อกับอุปกรณ์ห้รือ

เคู่รื�องมืืออื�น ห้รือโคู่รงข�ายผิ�านระบบ

ไร้ส่าย

1.3  มื้ระบบปฏิบัต้ิการห้รือประมืวลผิล

ฝีังต้ัวอย่�ในต้ัวอุปกรณ์ห้รือเคู่รื�องมืือนั�นๆ

2. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของยอด้

ขายรวมืใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 100 ล้าน

บาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 2

3. กรณ้อื�นๆ A 3

5.1.2 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องปรับอากาศ ต้่้เย็น 

ต้่้แช� เคู่รื�องซ่ักผิ้า เคู่รื�องอบผิ้า

ต้้องเป็นผิลิต้ภัณฑ์์ทุ้�ได้้มืาต้รฐานประส่ิทุธิิภาพื่ส่่ง

ในระด้ับฉลากประห้ยัด้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ของกระทุรวง

พื่ลังงาน ห้รือมื้ประส่ิทุธิิภาพื่การประห้ยัด้พื่ลังงานทุ้�

เทุ้ยบเทุ�า

A 4

5.1.3  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องใช้ไฟฟ้าอื�นๆ 1. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของ

ยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 100 

ล้านบาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 3

2. กรณ้อื�นๆ B 1

5.2 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วน และ/ห้รือ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ห้รือชิ�นส่�วน และ/ห้รือ อุปกรณ์ทุ้�ใช้กับ

เคู่รื�องใช้ไฟฟ้า*

5.2.1 กิจัการผิลิต้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่ำาห้รับ

อุต้ส่าห้กรรมื ได้้แก� Power 

Inverter, Distribution Transformer, 

Main Circuit Breaker

5.2.1.1  กิจัการผิลิต้อุปกรณ์ 

ไฟฟ้าส่ำาห้รับอุต้ส่าห้กรรมื

 ได้้แก� Power Inverter, 

Distribution Transformer, 

Main Circuit Breaker 

ทุ้�มื้ขั�นต้อนการออกแบบ

A 3

*	ประกาศที่เกี่ยวข้อง	กกท.	ที่	ป.2/2557,	กกท.	ที่	3/2564
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

5.2.1.2  กิจัการผิลิต้อุปกรณ์

ไฟฟ้าส่ำาห้รับอุต้ส่าห้กรรมื

 ได้้แก� Power Inverter, 

Distribution Transformer, 

Main Circuit Breaker 

ทุ้�ไมื�มื้ขั�นต้อนการ

ออกแบบ

A 4

5.2.2 กิจัการผิลิต้ห้ลอด้ไฟแบบ LED A 4

5.2.3 กิจัการผิลิต้ Compressor และ/

ห้รือ Motor ส่ำาห้รับเคู่รื�องใช้ไฟฟ้า

ส่ำาห้รับผิลิต้ภัณฑ์์ Motor ต้้องมื้ขั�นต้อนการ

ออกแบบผิลิต้ภัณฑ์์

A 4

5.2.4 กิจัการผิลิต้ Wire Harness B 1

5.2.5 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนเคู่รื�องใช้ไฟฟ้าอื�นๆ B 1

5.2.6. กิจัการผิลิต้อุปกรณ์จััด้เก็บพื่ลังงาน

ไฟฟ้าทุ้�มื้คู่วามืจัุส่่ง (High Energy 

Density Storage)

5.2.6.1 กิจัการผิลิต้แบต้เต้อร้� 

(High Energy Density 

Battery)

ต้้องมื้คูุ่ณส่มืบัต้ิ Specific Power และจัำานวนรอบ

อัด้ประจัุไฟฟ้าต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

1. กรณ้มื้ขั�นต้อนการผิลิต้ Cell A 1 

+มื.30 (90%)

2. กรณ้มื้ขั�นต้อนการผิลิต้ Module A 2

+มื.30 (90%)

3. กรณ้มื้ขั�นต้อนการ Pack Assembly เทุ�านั�น    A 3

5.2.6.2 กิจัการผิลิต้ 

Supercapacitor

ต้้องมื้คูุ่ณส่มืบัต้ิ Specific Power และจัำานวนรอบ

อัด้ประจัุไฟฟ้าต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

A 2

5.2.6.3  กิจัการผิลิต้แบต้เต้อร้� 

(ยกเว้นแบต้เต้อร้� 

ต้ะกั�ว-กรด้)

B 1

5.3 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์อิเล็กทุรอนิกส่์

5.3.1 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์

อิเล็กทุรอนิกส่์ในกลุ�มื Organics 

and Printed Electronics (OPE)

A 2

5.3.2 กิจัการผิลิต้อุปกรณ์โทุรคู่มืนาคู่มื
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5.3.2.1 กิจัการผิลิต้อุปกรณ์ 

ส่�ง (Emission)  

แพื่ร� (Transmission) 

รับ (Reception) 

ส่ัญญาณส่ำาห้รับระบบ

ใยแก้วนำาแส่ง (Optical 

Fiber) และ ระบบไร้ส่าย 

(Wireless)

1. มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััยและ

พื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของยอด้ขายรวมื

ใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 100 ล้านบาทุ 

แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 2

2. กรณ้อื�นๆ A 3

 5.3.2.2  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์

ส่ำาห้รับโทุรคู่มืนาคู่มื

อื�นๆ

1. กรณ้ด้ำาเนินการต้ามืเงื�อนไขด้ังน้�

1.1  มื้การลงทุุนในส่ายการผิลิต้ PCBA 

ทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ Surface Mount 

Technology คู่รบทุั�งส่าย

1.2  ม้ืการลงทุนุห้รอืม้ืคู่�าใชจ้ั�ายด้า้นการวจิัยัและ

พื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของยอด้ขาย

รวมืใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 100 ล้าน

บาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 2

2. กรณ้มื้การลงทุุนในส่ายการผิลิต้ PCBA ทุ้�ใช้

เทุคู่โนโลย้ Surface Mount Technology คู่รบ

ทุั�งส่าย

A 3

3. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของ

ยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 100 

ล้านบาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 3

4. กรณ้อื�นๆ A 4

 5.3.3 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์ Electronic 

Control and Measurement 

ส่ำาห้รับงานอุต้ส่าห้กรรมื/เกษต้ร 

โด้ยมื้ Sensor ทุ้�ส่ามืารถต้รวจัวัด้

คู่�าทุ้�เทุ้�ยงต้รงส่่ง

1. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของ

ยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรกห้รือไมื�น้อยกว�า 100 

ล้านบาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 2

2. กรณ้อื�นๆ A 3

5.3.4 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์ Security 

Control  Equipment โด้ยมื้ Sensor 

ทุ้�ส่ามืารถต้รวจัวัด้คู่�าทุ้� เทุ้�ยงต้รงส่่ง 

เช�น Fingerprint Scanner ห้รือ 

Retina Scanner เป็นต้้น

1. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของ

ยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 100 

ล้านบาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 2

2. กรณ้อื�นๆ A 3



70

ป
ระ

เภ
ท

กิ
จกิ

าร
ท่

�ให้
กิ

าร
ส่

งเ
ส่

ริม

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

5.3.5 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์กลุ�มืภาพื่

และเส่้ยง (Audio Visual Product)

1. กรณ้ด้ำาเนินการต้ามืเงื�อนไขด้ังน้�

1.1  มื้การลงทุุนในส่ายการผิลิต้ PCBA ทุ้�ใช้

เทุคู่โนโลย้ Surface Mount 

Technology คู่รบทุั�งส่าย

1.2  มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของ

ยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 

100 ล้านบาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 2

2. กรณ้มื้การลงทุุนในส่ายการผิลิต้ PCBA 

ทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ Surface Mount Technology 

คู่รบทุั�งส่าย

A 3

3. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของ

ยอด้ขายรวมื ใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 100 

ล้านบาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 3

4. กรณ้อื�นๆ A 4

5.3.6  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์

อิเล็กทุรอนิกส่์ส่ำาห้รับส่ำานักงาน

1. กรณ้ด้ำาเนินการต้ามืเงื�อนไขด้ังน้�

1.1  มื้การลงทุุนในส่ายการผิลิต้ PCBA ทุ้�ใช้

เทุคู่โนโลย้ Surface Mount 

Technology คู่รบทุั�งส่าย

1.2  มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของ

ยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 

100 ล้านบาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 2

2. กรณ้มื้การลงทุุนในส่ายการผิลิต้ PCBA 

ทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ Surface Mount Technology 

คู่รบทุั�งส่าย

A 3

3. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของ

ยอด้ขายรวมื ใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 100 

ล้านบาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 3

4. กรณ้อื�นๆ A 4

5.3.7 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์

อิเล็กทุรอนิกส่์อื�นๆ

1. กรณ้ด้ำาเนินการต้ามืเงื�อนไขด้ังน้�

1.1  มื้การลงทุุนในส่ายการผิลิต้ PCBA ทุ้�ใช้

เทุคู่โนโลย้ Surface Mount 

Technology คู่รบทุั�งส่าย

A 3
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1.2  มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของ

ยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 

100 ล้านบาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

2. กรณ้มื้การลงทุุนในส่ายการผิลิต้ PCBA 

ทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ Surface Mount Technology 

คู่รบทุั�งส่าย

A 4

3. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของ

ยอด้ขายรวมื ใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 100 

ล้านบาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 4

4. กรณ้อื�นๆ B 1

5.3.8  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์ 

อิเล็กทุรอนิกส่์อัจัฉริยะ  

(Smart Electronics)

1. ผิลิต้ภัณฑ์์อิเล็กทุรอนิกส่์อัจัฉริยะต้้องมื้ 

คูุ่ณส่มืบัต้ิด้ังต้�อไปน้�

1.1  มื้ชิ�นส่�วนอิเล็กทุรอนิกส่์ ซ่้�งส่ามืารถ 

ต้รวจัจัับและรับข้อมื่ลได้้เป็น

องคู่์ประกอบห้ลัก

1.2  ส่ามืารถเชื�อมืต้�อกับอุปกรณ์ห้รือ

เคู่รื�องมืืออื�น ห้รือโคู่รงข�ายผิ�านระบบ

ไร้ส่าย

1.3  มื้ระบบปฏิบัต้ิการห้รือประมืวลผิล

ฝีังต้ัวอย่�ในต้ัวอุปกรณ์ห้รือเคู่รื�องมืือ

นั�นๆ

2. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย

และพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของยอด้

ขายรวมืใน 3 ปีแรก ห้รือไมื�น้อยกว�า 100 ล้าน

บาทุ แล้วแต้�มื่ลคู่�าใด้ต้ำ�ากว�า

A 2

3. กรณ้อื�นๆ A 3

5.4 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนและ/ห้รืออุปกรณ์

อิเล็กทุรอนิกส่์ ห้รือชิ�นส่�วนและ/ห้รืออุปกรณ์

ทุ้�ใช้กับผิลิต้ภัณฑ์์อิเล็กทุรอนิกส่์

5.4.1 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนในกลุ�มื 

Organics and Printed 

Electronics (OPE)

A 2
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5.4.2 กิจัการผิลิต้เซ่ลล์แส่งอาทุิต้ย์ และ/

ห้รือวัต้ถุด้ิบส่ำาห้รับเซ่ลล์แส่ง

อาทุิต้ย์

การผิลิต้เซ่ลล์แส่งอาทุิต้ย์ต้้องมื้กรรมืวิธิ้การผิลิต้ 

และ Energy Yield ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามื

เห้็นชอบ

A 2

5.4.3 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาห้รับอุปกรณ์

โทุรคู่มืนาคู่มื

5.4.3.1  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วน

อุปกรณ์ส่�ง (Emission) 

แพื่ร� (Transmission) 

รับ (Reception) 

ส่ัญญาณส่ำาห้รับระบบ

ใยแก้วนำาแส่ง (Optical 

Fiber) และระบบไร้ส่าย 

(Wireless)

1. กรณ้เป็นชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญต้�อการทุำางานของ 

ผิลิต้ภัณฑ์์

A 2

2. กรณ้ชิ�นส่�วนอื�นๆ A 3

5.4.3.2  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วน

ผิลิต้ภัณฑ์์ส่ำาห้รับ

โทุรคู่มืนาคู่มือื�นๆ

1. กรณ้เป็นชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญต้�อการทุำางานของ 

ผิลิต้ภัณฑ์์

A 3

2. กรณ้ชิ�นส่�วนอื�นๆ A 4

5.4.4  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วน Electronic 

Control and Measurement 

ส่ำาห้รับงานอุต้ส่าห้กรรมื/ เกษต้ร/ 

เคู่รื�องมืือแพื่ทุย์/ ยานพื่าห้นะ/ 

เคู่รื�องมืือวิทุยาศาส่ต้ร์ โด้ยมื้ 

Sensor ทุ้�ส่ามืารถต้รวจัวัด้คู่�าทุ้�

เทุ้�ยงต้รงส่่ง

1. กรณ้เป็นชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญต้�อการทุำางานของ 

ผิลิต้ภัณฑ์์

A 2

2. กรณ้ชิ�นส่�วนอื�นๆ A 3

5.4.5  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาห้รับ

ผิลิต้ภัณฑ์์ Security Control 

Equipment โด้ยมื้ Sensor 

ทุ้�ส่ามืารถต้รวจัวัด้คู่�าทุ้�เทุ้�ยงต้รงส่่ง 

เช�น Fingerprint Scanner ห้รือ 

Retina Scanner เป็นต้้น

1. กรณ้เป็นชิ�นส่�วนส่ำาคู่ัญต้�อการทุำางานของ 

ผิลิต้ภัณฑ์์

A 2

2. กรณ้ชิ�นส่�วนอื�นๆ A 3

5.4.6  กิจัการผิลิต้ Hard Disk Drive และ/

ห้รือ ชิ�นส่�วนส่ำาห้รับ Hard Disk 

Drive 
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5.4.6.1  กิจัการผิลิต้ Advanced 

Technology Hard Disk 

Drive และ/ห้รือชิ�นส่�วน 

(ยกเว้น Top Cover 

ห้รือ Base Plate ห้รือ 

Peripheral)

1. จัะต้้องเป็นการผิลิต้ Hard Disk Drive ทุ้�มื้

คู่วามืห้นาแน�นของข้อมื่ล (Areal Density) 

ไมื�น้อยกว�า 2,000 กิกะบิต้ ต้�อต้ารางนิ�ว

2. การลงทุุนปรับปรุงเคู่รื�องจัักรเด้ิมื ให้้เป็น

ส่�วนห้น้�งของโคู่รงการทุ้�จัะได้้รับการส่�งเส่ริมื

ด้้วย โด้ยไมื�ให้้นับมื่ลคู่�าเคู่รื�องจัักรเด้ิมืมืารวมื

เป็นเงินลงทุุนทุ้�จัะได้้รับยกเว้นภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

A 2

5.4.6.2  กิจัการผิลิต้ Hard Disk 

Drive ทุั�วไป และ/ห้รือ 

ชิ�นส่�วน (ยกเว้น Top 

Cover ห้รือ Base 

Plate ห้รือ Peripheral)

การลงทุุนปรับปรุงเคู่รื�องจัักรเด้ิมื ให้้เป็นส่�วนห้น้�ง

ของโคู่รงการทุ้�จัะได้้รับการส่�งเส่ริมืด้้วย โด้ยไมื�ให้้นับ

มื่ลคู่�าเคู่รื�องจัักรเด้ิมืมืารวมืเป็นเงินลงทุุนทุ้�จัะได้้รับ

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

A 3

5.4.6.3 กิจัการผิลิต้ Top cover 

ห้รือ Base Plate ห้รือ 

Peripheral ส่ำาห้รับ 

Hard Disk Drive

A 4

5.4.7  กิจัการผิลิต้ Solid State Drive 

และ/ห้รือ ชิ�นส่�วนส่ำาห้รับ Solid 

State Drive

การลงทุุนปรับปรุงเคู่รื�องจัักรเด้ิมื ให้้เป็นส่�วนห้น้�ง

ของโคู่รงการทุ้�จัะได้้รับการส่�งเส่ริมืด้้วย โด้ยไมื�ให้้นับ

มื่ลคู่�าเคู่รื�องจัักรเด้ิมืมืารวมืเป็นเงินลงทุุนทุ้�จัะได้้รับ

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

A 2

5.4.8  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วน และ/ห้รือ

อุปกรณ์ส่ำาห้รับระบบทุ้�ใช้ประโยชน์

จัากพื่ลังงานแส่งอาทุิต้ย์

A 3

5.4.9  กิจัการผิลิต้อุปกรณ์ส่ารก้�งต้ัวนำา

และ/ห้รือชิ�นส่�วนส่ำาห้รับอุปกรณ์ 

ส่ารก้�งต้ัวนำา รวมืถ้งผิลิต้ภัณฑ์์ทุ้�

เกิด้ข้�นระห้ว�างห้รือต้�อเนื�องจัาก

ขั�นต้อนการผิลิต้ เช�น Wafer Grinding, 

Sawed Dice, Wafer Testing, 

IC Testing, IC Module เป็นต้้น

ส่ำาห้รับการผิลิต้วงจัรรวมื (Integrated Circuit: IC) 

การลงทุุนปรับปรุงเคู่รื�องจัักรเด้ิมืให้้เป็นส่�วนห้น้�งของ

โคู่รงการทุ้�จัะได้้รับการส่�งเส่ริมืด้้วย โด้ยไมื�ให้้นับ

มื่ลคู่�าเคู่รื�องจัักรเด้ิมืมืารวมืเป็นเงินลงทุุนทุ้�จัะได้้รับ

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

A 3

5.4.10 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วน และ/ห้รือ 

อุปกรณ์โฟโทุนิกส่์ (Photonics) 

และ/ห้รือ ระบบทุ้�ใช้โฟโทุนิกส่์

A 3

5.4.11 กิจัการผิลิต้ Flat Panel Display ต้้องมื้กรรมืวิธิ้การผิลิต้ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามื

เห้็นชอบ

A 3
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5.4.12 กิจัการผิลิต้ Flexible Printed 

Circuit Board และ/ห้รือ Printed 

Circuit Board และ/ห้รือชิ�นส่�วน 

5.4.12.1 กิจัการผิลิต้ Flexible 

Printed Circuit Board 

และ/ห้รือ Multilayer 

Printed Circuit Board 

และ/ห้รือ ชิ�นส่�วนทุ้�มื้

ขั�นต้อนการออกแบบ

ลายวงจัร

A 2

5.4.12.2 กิจัการผิลิต้ Flexible 

Printed Circuit Board 

และ/ห้รือ Multi Layer 

Printed Circuit Board 

และ/ห้รือ ชิ�นส่�วนทุ้�ไมื�มื้

ขั�นต้อนการออกแบบลาย

วงจัร

A 3

5.4.12.3  กิจัการผิลิต้ Printed 

Circuit Board ประเภทุ

อื�นๆ และ/ห้รือ 

ชิ�นส่�วนทุ้�มื้ขั�นต้อนการ

ออกแบบลายวงจัร

A 4

5.4.12.4  กิจัการผิลิต้ Printed 

Circuit Board ประเภทุ

อื�นๆ และ/ห้รือ 

ชิ�นส่�วนทุ้�ไมื�มื้ขั�นต้อน

การออกแบบลายวงจัร

B 1

5.4.13 กิจัการผิลิต้อุปกรณ์ห้น�วยคู่วามืจัำา

อื�นๆ

A 4

5.4.14 กิจัการผิลิต้ Printed Circuit 

Board Assembly (PCBA) ห้รือ

ผิลิต้ภัณฑ์์ทุ้�ต้�อเนื�องจัากการผิลิต้ 

PCBA ในโคู่รงการเด้้ยวกัน

ต้้องมื้ขั�นต้อนการประกอบ PCBA ทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ 

Surface Mount Technology คู่รบทุั�งส่าย 

ในโคู่รงการเด้้ยวกัน

A 4

5.4.15 กิจัการผิลิต้ Electro-Magnetic 

Product 

A 4

5.4.16 กิจัการผิลิต้ Passive Component A 4



2

75

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

5.4.17  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาห้รับ

ผิลิต้ภัณฑ์์กลุ�มืภาพื่และเส่้ยง 

(Audio Visual Product)

A 4

5.4.18  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาห้รับ

ผิลิต้ภัณฑ์์อิเล็กทุรอนิกส่์ส่ำาห้รับ

ส่ำานักงาน

A 4

5.4.19 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาห้รับ

ผิลิต้ภัณฑ์์อิเล็กทุรอนิกส่์อื�นๆ

B 1

5.5  กิจัการผิลิต้ส่ารห้รือแผิ�นส่ำาห้รับไมืโคู่ร

อิเล็กทุรอนิกส่์ 

1. ต้้องมื้กรรมืวิธิ้การผิลิต้ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการ

ให้้คู่วามืเห้็นชอบ

2. การลงทุุนปรับปรุงเคู่รื�องจัักรเด้ิมื ให้้เป็น

ส่�วนห้น้�งของโคู่รงการทุ้�จัะได้้รับการส่�งเส่ริมื

ด้้วย โด้ยไมื�ให้้นับมื่ลคู่�าเคู่รื�องจัักรเด้ิมืมืารวมื

เป็นเงินลงทุุนทุ้�จัะได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ล

5.5.1  กิจัการผิลิต้ Wafer A 2

5.5.2  กิจัการผิลิต้ส่ารห้รือแผิ�นทุ้�ใช้  

Thin Film Technology

A 3

5.6 กิจัการออกแบบทุางอิเล็กทุรอนิกส่์

5.6.1 กิจัการ Microelectronics Design 1. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายเงินเด้ือนของบุคู่ลากรด้้าน

ออกแบบทุางอิเล็กทุรอนิกส่์ ไมื�น้อยกว�า 

1,500,000 บาทุ ต้�อปี โด้ยต้้องเป็นการจั้างงาน

ให้มื� ห้รือมื้เงินลทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 1,000,000 บาทุ

A 1

5.6.2 กิจัการ Embedded System 

Design

A 1

2. รายได้้ทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมืให้้นับรวมืรายได้้จัากการ

จัำาห้น�าย ห้รือการให้้บริการ ซ่้�งเป็นผิลงานทุ้�

เก้�ยวกับกิจัการทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมืโด้ยต้รง ห้รือ

นำาไปผิลิต้ต้�อในเชิงพื่าณิชย์ ไมื�ว�าจัะผิลิต้เองห้รือ

ว�าจั้างผิ่้อื�นผิลิต้

3. ห้ากต้ั�งอย่�ในเขต้วิทุยาศาส่ต้ร์ และเทุคู่โนโลย้ทุ้�

ได้้รับการส่�งเส่ริมื ห้รือได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

คู่ณะกรรมืการ ให้้ได้้รับการลด้ห้ย�อนภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ำาห้รับกำาไรสุ่ทุธิิร้อยละ 50 

เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต้�วันทุ้�กำาห้นด้ระยะ

เวลาการยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ิ�นสุ่ด้ลง

4. ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามื

คูุ่ณคู่�าของโคู่รงการ (Merit-based Incentives) 

ในการได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลรวมื

แล้วไมื�เกิน 13 ปี
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อุตส่�หกรรมป้องกันำประเที่ศึ

4.20  กิจัการผิลิต้และ/ห้รือซ่�อมืยานพื่าห้นะและ

ระบบอาวุธิเพื่ื�อการป้องกันประเทุศ

1. ต้้องเป็นการผิลิต้และ/ห้รือซ่�อมืต้ามืคู่วามื

ต้้องการของห้น�วยงานด้้านคู่วามืมืั�นคู่ง  

2. ต้้องได้้รับมืาต้รฐานอุต้ส่าห้กรรมืห้รือมืาต้รฐาน

ทุางการทุห้ารทุ้�กระทุรวงกลาโห้มืกำาห้นด้ 

3. กรณ้ซ่�อมื ต้้องเป็นการซ่�อมืบำารุงห้นัก ห้รือการ

ซ่�อมืแซ่มืทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง

4.20.1 รถถัง รถเกราะ ห้รือยานพื่าห้นะรบ A 2

4.20.2 ยานพื่าห้นะช�วยรบ A 2

4.20.3 ชิ�นส่�วนเฉพื่าะทุ้�ใช้ในการผิลิต้และ/

ห้รือซ่�อมื ในประเภทุกิจัการ 4.20.1 

และ 4.20.2 

A 2

4.21  กิจัการผิลิต้และ/ห้รือซ่�อมืยานไร้คู่นขับ 

(Unmanned System) เพื่ื�อการป้องกัน

ประเทุศ และชิ�นส่�วนทุ้�ใช้ในการผิลิต้และ/

ห้รือซ่�อมื 

1. ต้้องเป็นการผิลิต้และ/ห้รือซ่�อมืต้ามืคู่วามื

ต้้องการของห้น�วยงานด้้านคู่วามืมืั�นคู่ง  

2. ต้้องได้้รับมืาต้รฐานอุต้ส่าห้กรรมืห้รือมืาต้รฐาน

ทุางการทุห้ารทุ้�กระทุรวงกลาโห้มืกำาห้นด้ 

3. กรณ้ซ่�อมื ต้้องเป็นการซ่�อมืบำารุงห้นัก ห้รือการ

ซ่�อมืแซ่มืทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง
4.21.1 ระบบยานภาคู่พื่ื�นไร้คู่นขับ  

(Unmanned Ground System: 

UGS) เช�น ยานภาคู่พื่ื�น 

(Unmanned Ground Vehicle: 

UGV) หุ้�นยนต้์ส่ำาห้รับการปฏิบัต้ิ

การทุางทุห้าร และหุ้�นยนต้์ขนาด้จัิ�ว 

เป็นต้้น

A 1

4.21.2 ระบบยานทุางนำ�าไร้คู่นขับ 

(Unmanned Maritime System: 

UMS) เช�น ยานผิิวนำ�าไร้คู่นขับ 

(Unmanned Surface Vehicle: 

USV) และยานใต้้นำ�าไร้คู่นขับ 

(Unmanned Underwater 

Vehicle: UUV) เป็นต้้น 

A 1

4.21.3 ระบบอากาศยานไร้คู่นขับ 

(Unmanned Aircraft System: UAS) 

เช�น อากาศยานไร้คู่นขับแบบปีก

ต้ิด้ลำาต้ัว (Fixed Wing) อากาศยาน

ไร้คู่นขับแบบปีกห้มืุน (Rotor) และ

อากาศยานไร้คู่นขับแบบผิส่มื 

(Fixed Wing/Rotor) เป็นต้้น

A 1
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

4.21.4 ชิ�นส่�วนเฉพื่าะทุ้�ใช้ในการผิลิต้และ/

ห้รือซ่�อมื ประเภทุกิจัการ 4.21.1- 

4.21.3 เช�น ต้ัวโคู่รงส่ร้างห้ลัก 

แขนกล มืือจัับ ระบบต้ิด้ต้�อส่ื�อส่าร 

ระบบกล้อง ระบบส่มืองกล ระบบ

ไฟฟ้า และแบต้เต้อร้� เป็นต้้น 

A 1

4.22  กิจัการผิลิต้และ/ห้รือซ่�อมือาวุธิ และเคู่รื�อง

ช�วยฝีึกเพื่ื�อการป้องกันประเทุศ และชิ�นส่�วน

1. ต้้องเป็นการผิลิต้และ/ห้รือซ่�อมืต้ามืคู่วามื

ต้้องการของห้น�วยงานด้้านคู่วามืมืั�นคู่ง  

2. ต้้องได้้รับมืาต้รฐานอุต้ส่าห้กรรมืห้รือมืาต้รฐาน

ทุางการทุห้ารทุ้�กระทุรวงกลาโห้มืกำาห้นด้ 

3. กรณ้ซ่�อมื ต้้องเป็นการซ่�อมืบำารุงห้นัก ห้รือการ

ซ่�อมืแซ่มืทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง

4. ส่ำาห้รับประเภทุกิจัการ 4.22.1 ต้้องเป็นไป

ต้ามืพื่ระราชบัญญัต้ิโรงงานผิลิต้อาวุธิของ

เอกชน พื่.ศ. 2550 และต้้องมื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุย

ถือหุ้้นไมื�น้อยกว�าร้อยละ 51 ของทุุน

จัด้ทุะเบ้ยน

5. ส่ำาห้รับประเภทุกิจัการ 4.22.2 ต้้องมื้การ

ออกแบบระบบห้รือพื่ัฒนาซ่อฟต้์แวร์เอง

4.22.1 การผิลิต้และ/ห้รือซ่�อมือาวุธิ

4.22.1.1  อาวุธิป้น A 2

4.22.1.2  กระสุ่นป้น A 2

4.22.1.3 ระบบจัรวด้ รวมืทุั�ง

ระบบคู่วบคูุ่มื รถยิง

ห้รือส่ิ�งนำาพื่าไปของ

ระบบจัรวด้ 

A 2

4.22.2 ระบบจัำาลองยุทุธิ์และการฝีึก

เส่มืือนจัริง เช�น ระบบเคู่รื�องช�วย

ฝีึกยานรบเส่มืือนจัริง ระบบเคู่รื�อง

ช�วยฝีึกใช้อาวุธิเส่มืือนจัริง และ

ระบบส่นามืฝีึกยิงอาวุธิประจัำากาย

และอาวุธิประจัำาห้น�วยระบบจัำาลอง

ยุทุธิ์ปฏิบัต้ิการร�วมื (JTLS) เป็นต้้น 

A 1

4.22.3 ชิ�นส่�วนเฉพื่าะทุ้�ใช้ในการผิลิต้และ/

ห้รือซ่�อมื ประเภทุกิจัการ 4.22.1 

และ 4.22.2

A 2

4.23  กิจัการผิลิต้และ/ห้รือซ่�อมือุปกรณ์ช�วยรบ 

ได้้แก� เส่ื�อเกราะกันกระสุ่นและส่ะเก็ด้ระเบิด้ 

แผิ�นเกราะห้รือโล�ป้องกันกระสุ่นและส่ะเก็ด้

ระเบิด้

1. ต้้องเป็นการผิลิต้และ/ห้รือซ่�อมืต้ามืคู่วามื

ต้้องการของห้น�วยงานด้้านคู่วามืมืั�นคู่ง  

2. ต้้องได้้รับมืาต้รฐานอุต้ส่าห้กรรมืห้รือมืาต้รฐาน

ทุางการทุห้ารทุ้�กระทุรวงกลาโห้มืกำาห้นด้ 

3. กรณ้ซ่�อมื ต้้องเป็นการซ่�อมืบำารุงห้นัก ห้รือการ

ซ่�อมืแซ่มืทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง

A 2
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กลุ่ัมอุตส่�หกรรมแลัะประเภูที่กิจก�ร
ท่ี่�ให้ก�รส่่งเส่ริม
ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืส่ามืารถต้รวจัส่อบประเภทุกิจัการและเงื�อนไขของแต้�ละประเภทุกิจัการ ซ่้�งได้้

กำาห้นด้ไว้ในบัญช้ประเภทุกิจัการทุ้�ส่ำานักงานให้้การส่�งเส่ริมืโด้ยแยกต้ามืกลุ�มือุต้ส่าห้กรรมื



อุตส่�หกรรมพื�นำฐ�นำแลัะอุตส่�หกรรมส่นัำบส่นุำนำ
กองส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ 3

อุตส่�หกรรมแร่ โลัหะ แลัะ
วัส่ดุ (หน้ำ� 80)

2.1-2.2 กิจัการส่ำารวจัแร�/ เห้มืืองแร�

2.3  กิจัการผิลิต้ Advanced 

ห้รือ Nano Materials ห้รือ

ผิลิต้ภัณฑ์์จัาก Advanced 

ห้รือ Nano Materials

2.4  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์แก้ว 

ห้รือเซ่รามืิกส่์

2.5 กิจัการผิลิต้วัส่ดุ้ทุนไฟห้รือ

ฉนวนกันคู่วามืร้อน  

(ยกเว้นอิฐมืวลเบา  

อิฐนำ�าห้นักเบา)

2.6 กิจัการผิลิต้ยิปซ่ั�มืห้รือ

ผิลิต้ภัณฑ์์จัากยิปซ่ั�มื

2.7-2.14  กิจัการผิลิต้เห้ล็ก

2.15-2.16, 4.1-4.3 กิจัการผิลิต้โลห้ะ

4.14 กิจัการผิลิต้โคู่รงส่ร้างโลห้ะ

ส่ำาห้รับงานก�อส่ร้างห้รืองาน

อุต้ส่าห้กรรมื ห้รือการซ่�อมื 

Platform ส่ำาห้รับ

อุต้ส่าห้กรรมืปิโต้รเล้ยมื

อุตส่�หกรรมเคำม่ภัูณฑ์์แลัะ
ปิโตรเคำม่ (หน้ำ� 83)

6.1  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์เคู่มื้

เพื่ื�อการอุต้ส่าห้กรรมื

6.3 กิจัการโรงกลั�นนำ�ามืัน

6.4  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์

ปิโต้รเคู่มื้

6.5-6.8 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์

พื่อลิเมือร์ชนิด้พื่ิเศษ/ 

เคู่มื้ภัณฑ์์ชนิด้พื่ิเศษ/ 

พื่ลาส่ต้ิก

6.11 กิจัการผิลิต้แมื�ปุ�ยเคู่มื้

อุตส่�หกรรมกระด�ษ
(หน้ำ� 85)

6.12-6.13 กิจัการผิลิต้เยื�อ/ กระด้าษ/ 

ผิลิต้ภัณฑ์์จัากกระด้าษ

อุตส่�หกรรมพลัังง�นำ 
ส่�ธี�รณูปโภูคำ แลัะ

สิ่�งแวดล้ัอม (หน้ำ� 85)
7.1.1 กิจัการผิลิต้ไฟฟ้าและไอนำ�า

7.1.2 กิจัการผิลิต้นำ�าประปา นำ�า

เพื่ื�ออุต้ส่าห้กรรมื ห้รือไอนำ�า

7.2 กิจัการส่ถาน้บริการก�าซ่

ธิรรมืชาต้ิ

7.8 กิจัการบริการด้้านจััด้การ

พื่ลังงาน (ESCO)

7.17-7.18 กิจัการร้ไซ่เคู่ิล และบำาบัด้

ของเส่้ย

ก�รพัฒนำ�พื�นำท่ี่�
อุตส่�หกรรม (หน้ำ� 86)

7.9.1.1 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมื

7.9.1.2 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมือัญมืณ้ และ

เคู่รื�องประด้ับ

7.9.1.3  กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืโลจัิส่ต้ิกส่์ 

7.9.1.5  กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืเพื่ื�ออนุรักษ์

ส่ิ�งแวด้ล้อมื

7.9.1.6 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืยาง

7.9.1.7  กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมือากาศยาน

ห้รืออวกาศ

7.9.1.8 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืด้้านนวัต้กรรมื

อาห้าร

7.9.2.1 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

วิทุยาศาส่ต้ร์ และเทุคู่โนโลย้

7.9.3 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมือัจัฉริยะ

3
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

อุตส่�หกรรมพื�นำฐ�นำแลัะอุตส่�หกรรมส่นัำบส่นุำนำ
กองส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ 3

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

อุตส่�หกรรมแร่ โลัหะ แลัะวัส่ดุ

2.1  กิจัการส่ำารวจัแร� 1. ต้้องมื้อาชญาบัต้รส่ำารวจัแร�ก�อนยื�นคู่ำาขอรับการ

ส่�งเส่ริมื 

2. ไมื�ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

ต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการได้้

B 1

2.2  กิจัการทุำาเห้มืือง และ/ห้รือ แต้�งแร�โปแต้ช ต้้องมื้ประทุานบัต้รห้รือใบอนุญาต้รับช�วงการ

ทุำาเห้มืืองก�อนยื�นคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมื

B 1

2.3 กิจัการผิลิต้ Advanced ห้รือ Nano 

Materials ห้รือผิลิต้ภัณฑ์์จัาก Advanced 

ห้รือ Nano Materials

2.3.1 กิจัการผิลิต้ Advanced ห้รือ 

Nano Materials ห้รือการผิลิต้

ผิลิต้ภัณฑ์์จัาก Advanced ห้รือ 

Nano Materials ทุ้�มื้ขั�นต้อนการ

ผิลิต้ต้�อเนื�องจัากการผิลิต้ 

Advanced ห้รือ Nano Materials 

ในโคู่รงการเด้้ยวกัน

A 2

2.3.2 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัาก 

Advanced ห้รือ Nano Materials

A 3

2.4  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์แก้ว ห้รือเซ่รามืิกส่์

2.4.1  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์แก้วทุ้�มื้

คูุ่ณส่มืบัต้ิพื่ิเศษ

ต้้องมื้ขั�นต้อนการห้ลอมื และ/ห้รือ การอบ A 3

2.4.2  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์แก้ว ต้้องมื้ขั�นต้อนการห้ลอมื และ/ห้รือ การอบ B 1

2.4.3  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์เซ่รามืิกส่์ 

(ยกเว้น Earthenware และ

กระเบื�องเซ่รามืิกส่์)

ต้้องมื้ขั�นต้อนการเผิา และ/ห้รือ การอบ B 1

2.5  กิจัการผิลิต้วัส่ดุ้ทุนไฟห้รือฉนวนกันคู่วามื

ร้อน (ยกเว้นอิฐมืวลเบา อิฐนำ�าห้นักเบา)

ไมื�ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามื

คูุ่ณคู่�าของโคู่รงการได้้

B 2

2.6  กิจัการผิลิต้ยิปซ่ั�มืห้รือผิลิต้ภัณฑ์์จัากยิปซ่ั�มื ไมื�ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามื

คูุ่ณคู่�าของโคู่รงการได้้

B 2
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

2.7  กิจัการผิลิต้เห้ล็กขั�นต้้น ได้้แก� นำ�าเห้ล็ก

บริสุ่ทุธิิ� (Hot Metal) เห้ล็กถลุง (Pig Iron) 

เห้ล็กพื่รุน (Sponge Iron, Direct Reduction 

Iron: DRI) และ Hot Briquetted Iron (HBI)

A 2

2.8  กิจัการผิลิต้เห้ล็กขั�นกลาง ได้้แก� Slab, Billet 

และ Bloom

1. กรณ้มื้ขั�นต้อนการผิลิต้ต้�อเนื�องจัากการผิลิต้

เห้ล็กขั�นต้้นในโคู่รงการเด้้ยวกัน

A 2

2. กรณ้มื้เฉพื่าะขั�นต้อนการผิลิต้เห้ล็กขั�นกลาง A 4

2.9  กิจัการผิลิต้เห้ล็กขั�นปลาย

2.9.1 กิจัการผิลิต้เห้ล็กขั�นปลายคูุ่ณภาพื่

ส่่งชนิด้เห้ล็กทุนแรงด้้งส่่ง (High 

Tensile Strength Steel)

ต้้องมื้คู่�า Ultimate Tensile Strength (UTS) มืากกว�า 

700 เมืกะปาส่คู่าล (MPa) ข้�นไป

A 2

2.9.2 กิจัการผิลิต้เห้ล็กขั�นปลายทุ้�มื้

ขั�นต้อนการผิลิต้ต้�อเนื�องจัากการ

ผิลิต้เห้ล็กขั�นต้้น และขั�นกลาง

ในโคู่รงการเด้้ยวกัน

A 2

2.9.3 กิจัการผิลิต้เห้ล็กทุรงยาวส่ำาห้รับ

งานอุต้ส่าห้กรรมื ได้้แก� เห้ล็ก

ร่ปพื่รรณ เห้ล็กเพื่ลา เห้ล็กลวด้ 

และลวด้เห้ล็ก

A 4

2.9.4 กิจัการผิลิต้เห้ล็กทุรงยาวส่ำาห้รับ

งานก�อส่ร้าง ได้้แก� เห้ล็กร่ปพื่รรณ 

เห้ล็กเพื่ลา เห้ล็กลวด้ และลวด้

เห้ล็ก

B 1

2.9.5 กิจัการผิลิต้เห้ล็กทุรงแบนส่ำาห้รับ

งานอุต้ส่าห้กรรมื ได้้แก� เห้ล็กแผิ�น

ไร้ส่นิมืร้ด้ร้อนห้รือร้ด้เย็น เห้ล็ก

แผิ�นห้นา เห้ล็กแผิ�นร้ด้ร้อนห้รือ

ร้ด้เย็น และเห้ล็กแผิ�นเคู่ลือบ

A 4

2.9.6  กิจัการผิลิต้เห้ล็กทุรงแบนส่ำาห้รับ

งานก�อส่ร้าง ได้้แก� เห้ล็กแผิ�นไร้

ส่นิมืร้ด้ร้อนห้รือร้ด้เย็น เห้ล็กแผิ�น

ห้นา เห้ล็กแผิ�นร้ด้ร้อนห้รือร้ด้เย็น 

และเห้ล็กแผิ�นเคู่ลือบ 

B 1

2.9.7  กิจัการผิลิต้แผิ�นเห้ล็กร้ด้เย็นเคู่ลือบ

ด้้บุก (Tin Mill Black Plate)

A 3
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2.9.8 กิจัการผิลิต้เห้ล็กแผิ�นร้ด้เย็นชนิด้ 

Electrical Steel

เฉพื่าะประเภทุ Non-oriented (NO) และ Grain-

Oriented (GO)

A 3

2.10  กิจัการผิลิต้ทุ�อเห้ล็ก ห้รือทุ�อเห้ล็กไร้ส่นิมื

2.10.1 กิจัการผิลิต้ทุ�อเห้ล็กชนิด้ไร้ต้ะเข็บ

ห้รือลบต้ะเข็บภายใน

A 3

2.10.2 กิจัการผิลิต้ทุ�อเห้ล็กอื�นๆ B 1

2.11  กิจัการผิลิต้ผิงโลห้ะ (ยกเว้นผิงโลห้ะส่ำาห้รับ

งานขัด้ผิิว (Shot Blasting))

A 3

2.12  กิจัการผิลิต้เฟอร์โรอัลลอย A 4

2.13  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนเห้ล็กห้ล�อ ต้้องใช้เต้าห้ลอมืแบบ Induction Furnace

2.13.1 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนเห้ล็กห้ล�อ

เห้น้ยว

A 2

2.13.2 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนเห้ล็กห้ล�ออื�นๆ A 3

2.14  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนเห้ล็กทุุบ A 3

2.15  กิจัการร้ด้ ด้้ง ห้ล�อ ห้รือทุุบโลห้ะทุ้�มืิใช�

เห้ล็ก

A 4

2.16  กิจัการต้ัด้โลห้ะ ไมื�ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามื

คูุ่ณคู่�าของโคู่รงการได้้

B 2

4.1  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์โลห้ะรวมืทุั�งชิ�นส่�วน

โลห้ะ

4.1.1  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัากผิงโลห้ะ

ห้รือผิงโลห้ะผิส่มื

ต้้องมื้ขั�นต้อนการ Sintering A 3

4.1.2  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์เห้ล็ก ห้รือ

ชิ�นส่�วนเห้ล็ก

ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปต้�อเนื�องจัากการผิลิต้ชิ�นส่�วน

เห้ล็กห้ล�อทุ้�ใช้เต้าห้ลอมืแบบ Induction Furnace 

ห้รือชิ�นส่�วนเห้ล็กทุุบในโคู่รงการเด้้ยวกัน

A 3

4.1.3  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์โลห้ะรวมืทุั�ง

ชิ�นส่�วนโลห้ะ

1. กรณ้มื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปต้�อเนื�องจัากการร้ด้ ด้้ง 

ห้ล�อ ห้รือทุุบโลห้ะทุ้�มืิใช�เห้ล็ก ในโคู่รงการ

เด้้ยวกัน

A 4

2. กรณ้มื้ขั�นต้อนการข้�นร่ป เช�น Machining และ 

Stamping เป็นต้้น

B 1
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4.2  กิจัการชุบ เคู่ลือบผิิว การปรับ ห้รือเปล้�ยน

ส่ภาพื่ผิิว 

4.2.1 กิจัการชุบ เคู่ลือบผิิว การปรับห้รือ

เปล้�ยนส่ภาพื่ผิิวทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้

ขั�นส่่ง (Advanced Technology)

A 4

4.2.2 กิจัการชุบ เคู่ลือบผิิว การปรับห้รือ

เปล้�ยนส่ภาพื่ผิิวทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้

ระด้ับพื่ื�นฐาน (Basic Technology)

B 1

4.3  กิจัการอบ-ชุบโลห้ะ (Heat Treatment) ห้้ามืใช้ส่ารไซ่ยาไนต้์ในขบวนการทุำางาน A 4

4.14  กิจัการผิลิต้โคู่รงส่ร้างโลห้ะส่ำาห้รับงาน

ก�อส่ร้างห้รืองานอุต้ส่าห้กรรมื (Fabrication 

Industry) ห้รือการซ่�อมื Platform ส่ำาห้รับ

อุต้ส่าห้กรรมืปิโต้รเล้ยมื

4.14.1 กิจัการผิลิต้โคู่รงส่ร้างโลห้ะส่ำาห้รับ

งานก�อส่ร้างห้รืองานอุต้ส่าห้กรรมื 

(Fabrication Industry) ทุ้�มื้ขั�นต้อน

การออกแบบทุางวิศวกรรมื

A 3

4.14.2 กิจัการผิลิต้โคู่รงส่ร้างโลห้ะส่ำาห้รับ

งานก�อส่ร้างห้รืองานอุต้ส่าห้กรรมื 

(Fabrication Industry) ห้รือการ

ซ่�อมื Platform ส่ำาห้รับ

อุต้ส่าห้กรรมืปิโต้รเล้ยมื

A 4

อุตส่�หกรรมเคำม่ภัูณฑ์์แลัะปิโตรเคำม่

6.1 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์เคู่มื้เพื่ื�อการ

อุต้ส่าห้กรรมื

1. ไมื�ให้้การส่�งเส่ริมืการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์เคู่มื้ ด้ังต้�อ

ไปน้�

1.1 ผิลิต้ภัณฑ์์เคู่มื้เพื่ื�อการอุปโภคู่ เช�น ส่้ทุา

อาคู่าร นำ�ายาทุำาคู่วามืส่ะอาด้ นำ�ามืัน

ห้ล�อลื�นยานยนต้์ ปุ�ยเคู่มื้ผิส่มื ยาปราบ

ศัต้ร่พื่ืชห้รือยาฆ่�าแมืลง เป็นต้้น

1.2 ผิลิต้ภัณฑ์์เคู่มื้เพื่ื�อการก�อส่ร้าง เช�น กาว

ซ่้เมืนต้์ Concrete admixture เป็นต้้น

A 4
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1.3 ส่ารทุ้�ก�อให้้เกิด้ภาวะโลกร้อน ซ่้�งอย่�ใน

ข�ายทุ้�ประเทุศไทุยจัะต้้องลด้ห้รือยกเลิก

การใช้งานต้ามืข้อต้กลงส่ากล

2. ไมื�ให้้การส่�งเส่ริมืโคู่รงการทุ้�มื้เฉพื่าะ

กระบวนการผิส่มื ห้รือทุำาให้้เจัือจัาง ห้รือ

เปล้�ยนส่ถานะ

6.3 กิจัการโรงกลั�นนำ�ามืัน B 1

6.4 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์ปิโต้รเคู่มื้ A 3

6.5 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์พื่อลิเมือร์ชนิด้พื่ิเศษ 

ห้รือเคู่มื้ภัณฑ์์ชนิด้พื่ิเศษ (Specialty 

Polymers ห้รือ Specialty Chemicals)

A 2

6.6 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิกส่ำาห้รับ

อุต้ส่าห้กรรมื (Plastic Products for 

Industrial Goods)

ต้้องมื้กระบวนการข้�นร่ปพื่ลาส่ต้ิก B 1

6.7 กิจัการผิลิต้บรรจัุภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิกทุ้�มื้คูุ่ณส่มืบัต้ิ

พื่ิเศษ

6.7.1 กิจัการผิลิต้บรรจัุภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิก

ชนิด้ห้ลายชั�น (Multilayer Plastics 

Packaging)

ต้้องมื้การผิลิต้เชื�อมืประส่านพื่ลาส่ต้ิกมืากกว�า 3 ชั�น 

ข้�นไป ห้รือกรณ้ข้�นร่ปแบบ Co-extrusion ต้้องมื้การ

ผิลิต้เชื�อมืประส่านพื่ลาส่ต้ิกไมื�น้อยกว�า 3 ชั�น

A 3

6.7.2 กิจัการผิลิต้บรรจัุภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิก 

ชนิด้ปลอด้เชื�อ (Aseptic Plastics 

Packaging)

ต้้องได้้รับการรับรองมืาต้รฐานห้้องปลอด้เชื�อในระด้ับ

มืาต้รฐาน ISO 14611 ระด้ับ 7 ห้รือมืาต้รฐาน 

Federal Standard 209 E Class 10000 ข้�นไป ห้รือ

มืาต้รฐานส่ากลอื�นทุ้�เทุ้ยบเทุ�า ภายใน 2 ปี นับแต้�วัน

คู่รบเปิด้ด้ำาเนินการ

A 3

6.7.3 กิจัการผิลิต้บรรจัุภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิก

ชนิด้ป้องกันไฟฟ้าส่ถิต้ (Antistatic 

Plastics Packaging)

ต้้องได้้รับการรับรองมืาต้รฐานห้้องปลอด้เชื�อในระด้ับ

มืาต้รฐาน ISO 14611 ระด้ับ 7 ห้รือมืาต้รฐาน 

Federal Standard 209 E Class 10000 ข้�นไป ห้รือ

มืาต้รฐานส่ากลอื�นทุ้�เทุ้ยบเทุ�า ภายใน 2 ปี นับแต้�วัน

คู่รบเปิด้ด้ำาเนินการ

A 3

6.8 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิกร้ไซ่เคู่ิล ต้้องมื้กระบวนการข้�นร่ปด้้วยเศษพื่ลาส่ต้ิกจัาก 

ในประเทุศเทุ�านั�น

A 4

6.11 กิจัการผิลิต้แมื�ปุ�ยเคู่มื้ A 2
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อุตส่�หกรรมกระด�ษ

6.12 กิจัการผิลิต้เยื�อกระด้าษห้รือกระด้าษ

6.12.1 กิจัการผิลิต้เยื�อกระด้าษชนิด้ปลอด้

เชื�อห้รือกระด้าษชนิด้ปลอด้เชื�อ 

(Hygienic Pulpห้รือ Hygienic 

Paper)

ต้้องได้้รับการรับรองมืาต้รฐานห้้องปลอด้เชื�อในระด้ับ

มืาต้รฐาน ISO 14611 ระด้ับ 5 ห้รือมืาต้รฐาน 

Federal Standard 209 E Class 100 ภายใน 2 ปี 

นับแต้�วันคู่รบเปิด้ด้ำาเนินการ

A 2

6.12.2 กิจัการผิลิต้เยื�อกระด้าษชนิด้พื่ิเศษ

ห้รือกระด้าษชนิด้พื่ิเศษ (Specialty 

Pulp ห้รือ Specialty Paper)

ต้้องได้้รับการรับรองมืาต้รฐานผิลิต้ภัณฑ์์ทุ้�เก้�ยวข้อง 

เช�น GMP ห้รือ Food grade เป็นต้้น ภายใน 2 ปี 

นับแต้�วันคู่รบเปิด้ด้ำาเนินการ

A 3

6.13 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัากกระด้าษ

6.13.1 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัากกระด้าษ

ปลอด้เชื�อ 

ต้้องมื้ขั�นต้อนการผิลิต้ทุ้�ปลอด้เชื�อ และต้้องได้้รับการรับรอง

มืาต้รฐานผิลิต้ภัณฑ์์ทุ้�เก้�ยวข้อง เช�น GMP ห้รือ Food 

grade เป็นต้้น ภายใน 2 ปี นับแต้�วันคู่รบเปิด้ด้ำาเนินการ

A 4

6.13.2 กิจัการผิลิต้บรรจัุภัณฑ์์กระด้าษ

เคู่ลือบพื่ลาส่ต้ิกช้วภาพื่

ต้้องมื้ขั�นต้อนการเคู่ลือบผิลิต้ภัณฑ์์ด้้วยพื่ลาส่ต้ิก

ช้วภาพื่ทุ้�ส่ามืารถย�อยส่ลายได้้

A 4

6.13.3  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัากกระด้าษ

ทุ้�มื้ส่มืรรถนะส่่ง

ต้้องมื้กระบวนการออกแบบทุางวิศวกรรมื เช�น การ

รับนำ�าห้นักห้รือการกันกระแทุก เป็นต้้น

A 4

อุตส่�หกรรมพลัังง�นำ ส่�ธี�รณูปโภูคำ แลัะสิ่�งแวดล้ัอม

7.1 กิจัการส่าธิารณ่ปโภคู่และบริการพื่ื�นฐาน

7.1.1 กิจัการผิลิต้พื่ลังงานไฟฟ้า ห้รือ

พื่ลังงานไฟฟ้าและไอนำ�า

ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานของรัฐทุ้�

เก้�ยวข้อง

7.1.1.1 กิจัการผิลิต้พื่ลังงาน

ไฟฟ้า ห้รือ พื่ลังงาน

ไฟฟ้าและไอนำ�าจัาก

ขยะ ห้รือ เชื�อเพื่ลิง

จัากขยะ (Refuse 

Derived Fuel)

A 1

7.1.1.2 กิจัการผิลิต้พื่ลังงาน

ไฟฟ้า ห้รือ พื่ลังงาน

ไฟฟ้าและไอนำ�าจัาก

พื่ลังงานห้มืุนเว้ยน เช�น 

แส่งอาทุิต้ย์ ลมื ช้วมืวล 

ก�าซ่ช้วภาพื่ เป็นต้้น 

ยกเว้นขยะ ห้รือ เชื�อ

เพื่ลิงจัากขยะ

A 2
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ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทกิิจกิาร เงื่่�อนไข
กิลุ่่�มกิิจกิาร
แลุ่ะสิิทธิิ
ประโยชน์

7.1.1.3 กิิจกิารผลุ่ิตพลุ่ังื่งื่านไฟฟ้า 

หร่อ พลุ่ังื่งื่านไฟฟ้าแลุ่ะ

ไอนำ�า จากิพลุ่ังื่งื่านอ่�นๆ

1. กิรณีีใช้ระบบ Cogeneration A 4

2. กิรณีีใช้ถ่�านหินต้องื่เป็นประเภทเทคโนโลุ่ยีถ่�านหิน

สิะอาด (Clean Coal Technology) เท�านั�น

A 4

7.1.2 กิิจกิารผลุ่ิตนำ�าประปา นำ�าเพ่�อ

อ่ตสิาหกิรรม หร่อไอนำ�า

ต้องื่ได้รับความเห็นชอบจากิหน�วยงื่านของื่รัฐที�

เกิี�ยวข้องื่

A 3

7.2 กิิจกิารสิถ่านีบริกิารกิ๊าซธิรรมชาติ 1 B 1

7.8  กิิจกิารบริกิารด้านจัดกิารพลุ่ังื่งื่าน (Energy 

Service Company: ESCO)

ต้องื่ได้รับความเห็นชอบจากิกิระทรวงื่พลุ่ังื่งื่าน 

กิ�อนย่�นคำาขอรับกิารสิ�งื่เสิริม

A 1

7.17 กิิจกิารนำาวัสิด่ที�ไม�ใช้แลุ่้วกิลุ่ับมาใช้ใหม� 1. ต้องื่ได้รับความเห็นชอบจากิหน�วยงื่านของื่รัฐที�

เกิี�ยวข้องื่

2. ต้องื่ตั�งื่ในนิคมอ่ตสิาหกิรรมหร่อเขตอ่ตสิาหกิรรม

ที�ได้รับกิารสิ�งื่เสิริมเท�านั�น ยกิเว้นคณีะกิรรมกิาร

จะพิจารณีาผ�อนผันเป็นรายกิรณีี

3. ต้องื่ดำาเนินกิารจัดกิารวัสิด่ที�ไม�ใช้แลุ่้วที�เกิิดข้�น

ในประเทศเท�านั�น 

4. ต้องื่มีกิระบวนกิารคัดแยกิหร่อแปรรูปวัสิด่ที�

ไม�ใช้แลุ่้วด้วยเทคโนโลุ่ยีที�ทันสิมัย ตามที�

คณีะกิรรมกิารเห็นชอบ

5. ให้ได้รับสิิทธิิแลุ่ะประโยชน์ ดังื่นี�

- กิรณีีคัดแยกิ (Sorting) A 3

- กิรณีีคัดแยกิที�มีกิระบวนกิารแปรรูป

เพิ�มเติมหร่อนำากิลุ่ับมาใช้ประโยชน ์อีกิ 

(Recycle) หร่อนำากิลุ่ับค่นมาใหม� (Recovery)

A 2

7.18 กิิจกิารบำาบัดหร่อกิำาจัดของื่เสิีย ต้องื่ได้รับความเห็นชอบจากิหน�วยงื่านของื่รัฐที�

เกิี�ยวข้องื่

A 2

การพััฒนาพ้ั�นท่ี่�อุุตสาหกรรม

7.9  กิิจกิารพัฒนาพ่�นที�สิำาหรับกิิจกิารอ่ตสิาหกิรรม  

7.9.1.1 กิิจกิารนิคมหร่อเขต

อ่ตสิาหกิรรม

1. ไม�ให้กิารสิ�งื่เสิริมในกิร่งื่เทพมหานครแลุ่ะ

สิม่ทรปรากิาร

2. ต้องื่มีที�ดินไม�น้อยกิว�า 500 ไร�

A 3

1.	 เป็น็กิจิกิารที่่�ไม่เ่ข้้าข่้ายในกิารย่�นข้อรับสิทิี่ธิิและป็ระโยชน์เพิิ่�ม่เติมิ่เพ่ิ่�อสินับสินนุให้ม้่ก่ิารใช้เคร่�องจักิรที่่�ม่ร่ะบบที่่�ทัี่นสิมั่ยและม่ก่ิารนำาระบบอัติโนมั่ติิ	
ห้ร่อหุ้่นยนติ์ม่าใช้	(กิกิที่.	ที่่�	2/2564)
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3. ทุ้�ด้ินทุ้�เป็นทุ้�ต้ั�งโรงงานต้้องไมื�น้อยกว�าร้อยละ 

60 และไมื�เกินร้อยละ 75 ของพื่ื�นทุ้�ทุั�งห้มืด้

ยกเว้นกรณ้มื้ทุ้�ด้ินทุั�งห้มืด้เกิน 1,000 ไร� ให้้

กำาห้นด้ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

4. เงื�อนไขอื�นมื้ด้ังน้�

4.1  มืาต้รฐานของถนนห้ลัก  

กรณ้ทุ้�ด้ินเกินกว�า 1,000 ไร� ข้�นไป ต้้อง

มื้ถนน 4 ช�องทุาง เขต้ทุางไมื�น้อยกว�า 

30 เมืต้ร ผิิวจัราจัรไมื�น้อยกว�า 14 เมืต้ร

มื้เกาะกลางถนนและทุางเทุ้าไมื�น้อยกว�า 

2 เมืต้รต้�อข้าง นอกจัาก น้�ต้้องมื้ผิิวทุาง

ห้รือไห้ล�ทุางกว้างเพื่้ยง พื่อทุ้�จัะให้้รถยนต้์

จัอด้ฉุกเฉิน

 กรณ้ทุ้�ด้ินเกินกว�า 500-1,000 ไร� ต้้องมื้

ถนน 2 ช�องทุาง เขต้ทุางไมื�น้อยกว�า 20 

เมืต้ร ผิิวจัราจัรไมื�น้อยกว�า 7 เมืต้ร 

มื้ทุางเทุ้าไมื�น้อยกว�า 2 เมืต้รต้�อข้าง 

นอกจัากน้�ต้้องมื้ผิิวทุางห้รือไห้ล�ทุาง

กว้างเพื่้ยงพื่อทุ้�จัะให้้รถยนต้์จัอด้ฉุกเฉิน

4.2 มืาต้รฐานของถนนส่ายรองต้้องมื้

ผิิวจัราจัรไมื�น้อยกว�า 8.50 เมืต้ร 

ไห้ล�ถนนไมื�น้อยกว�า 2 เมืต้รต้�อข้าง

4.3 ระบบบำาบัด้นำ�าเส่้ยต้้องเห้มืาะส่มืต้ามื

ลักษณะส่มืบัต้ิของนำ�าเส่้ย และการบำาบัด้

นำ�าเส่้ยต้้องเป็นไปต้ามืมืาต้รฐาน

นำ�าทุิ�งต้ามืทุ้�กฎห้มืายกำาห้นด้ โด้ยมื้บ�อเก็บ

นำ�าทุิ�งห้ลังการบำาบัด้ด้้วย

4.4  ระบบระบายนำ�าเส่้ยต้้องแยกออกจัาก

ระบบระบายนำ�าฝีนโด้ยเด้็ด้ขาด้

4.5  ต้้องจััด้ให้้มื้ทุ้�รวบรวมื จััด้เก็บ และกำาจััด้

ขยะทุ้�เห้มืาะส่มืต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้

คู่วามืเห้็นชอบ
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4.6  โรงงานทุ้�เข้าใช้พื่ื�นทุ้�ต้้องเป็นโรงงานทุ้�

ส่อด้คู่ล้องกับอุต้ส่าห้กรรมืเป้าห้มืายและ

อุต้ส่าห้กรรมืต้้องห้้ามืต้ามืทุ้�กำาห้นด้ไว้ใน

รายงานผิลกระทุบส่ิ�งแวด้ล้อมืทุ้�ผิ�าน

คู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะกรรมืการผิ่้

ชำานาญการของส่ำานักงานนโยบายและ

แผินทุรัพื่ยากร ธิรรมืชาต้ิและส่ิ�งแวด้ล้อมื

4.7  ต้้องมื้บริการส่าธิารณ่ปโภคู่ โด้ยมื้ไฟฟ้า 

นำ�าประปาและนำ�าใช้ โทุรศัพื่ทุ์ และการ

ไปรษณ้ย์แก�โรงงานอุต้ส่าห้กรรมืทุ้�เข้าไป

อย่�ในเขต้อุต้ส่าห้กรรมืใช้ได้้เพื่้ยงพื่อ

4.8 ต้้องจััด้ปรับปรุงทุ้�ด้ินประมืาณร้อยละ 25 

ของทุ้�ด้ินทุั�งห้มืด้ห้รือต้ามืจัำานวนทุ้�

คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ ให้้มื้

คู่วามืพื่ร้อมืในด้้านบริการส่าธิารณ่ปโภคู่

ต้�างๆ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต้�วัน

ทุ้�ออกบัต้รส่�งเส่ริมื

7.9.1.2 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมือัญมืณ้ 

และเคู่รื�องประด้ับ

1. ต้้องมื้ทุ้�ด้ินไมื�น้อยกว�า 100 ไร�

2. ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�ส่ำาห้รับการประกอบอุต้ส่าห้กรรมืทุ้�

เก้�ยวกับอัญมืณ้และเคู่รื�องประด้ับไมื�น้อยกว�า

ร้อยละ 40 ของพื่ื�นทุ้�ทุั�งห้มืด้

3. ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�ส่ำาห้รับการคู่้าขายอัญมืณ้และ

เคู่รื�องประด้ับ

4. ต้้องมื้ระบบรักษาคู่วามืปลอด้ภัยทุ้�เห้มืาะส่มื

5. ต้้องมื้ห้้องประชุมืและห้้องแส่ด้งส่ินคู่้า 

รวมืทุั�งศ่นย์ธิุรกิจั

A 3

7.9.1.3 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืโลจัิส่ต้ิกส่์ 

(Logistics Park)

1. ต้้องมื้ทุ้�ด้ินไมื�น้อยกว�า 200 ไร� และมื้การลงทุุน

ก�อส่ร้างคู่ลังส่ินคู่้าให้้เช�า ห้รือขายโด้ยมื้พื่ื�นทุ้�

รวมืกันไมื�น้อยกว�า 50,000 ต้ารางเมืต้ร

2. ต้้องต้ั�งในพื่ื�นทุ้�รัศมื้ไมื�เกิน 50 กิโลเมืต้รจัาก

บริเวณทุ�าเรือ ทุ�าอากาศยาน ด้�านชายแด้น

ศุลกากร ส่ถาน้ต้รวจัปล�อย และบรรจัุส่ินคู่้าเข้า

ต้่้คู่อนเทุนเนอร์ (Inland Container Depot: 

ICD) ห้รืออย่�ในเขต้ประกอบการเส่ร้ห้รือเขต้

ปลอด้อากร (Free Zone)

3. ต้้องจััด้ให้้มื้พื่ื�นทุ้�บางส่�วนห้รือทุั�งห้มืด้เป็นเขต้

ประกอบการเส่ร้ห้รือเขต้ปลอด้อากร (Free Zone)

A 3
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กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

4. ต้้องจััด้ให้้มื้ส่ถาน้เปล้�ยนถ�ายข้�น-ลงต้่้คู่อนเทุนเนอร์ 

ห้รือส่ถาน้รถบรรทุุกและส่ถาน้เก็บ และรับฝีากต้่้

คู่อนเทุนเนอร์ไมื�น้อยกว�า 50 ต้่้

5. ต้้องมื้ระบบโทุรคู่มืนาคู่มืห้ลักทุ้�มื้การวางส่าย

ส่ื�อส่ารแบบคู่วามืเร็วส่่งจัากเขต้อุต้ส่าห้กรรมื

โลจัิส่ต้ิกส่์ไปยังศ่นย์กลางส่ื�อส่ารโทุรคู่มืนาคู่มื

ในประเทุศ และระห้ว�างประเทุศ

6. ต้้องมื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นไมื�น้อยกว�าร้อยละ 

51 ของทุุนจัด้ทุะเบ้ยน

7. ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง

7.9.1.5 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืเพื่ื�อ

อนุรักษ์ส่ิ�งแวด้ล้อมื

ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากกระทุรวงอุต้ส่าห้กรรมื

ก�อนยื�นขอรับการส่�งเส่ริมื

A 3

7.9.1.6 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืยาง

จัะต้้องเป็นไปต้ามืเงื�อนไขทุ้�คู่ณะกรรมืการกำาห้นด้ A 3

7.9.1.7  กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อตุ้ส่าห้กรรมือากาศยาน

ห้รืออวกาศ

1. ต้้องมื้ทุ้�ด้ินไมื�น้อยกว�า 100 ไร�

2. ต้้องจััด้ให้้มื้พื่ื�นทุ้�บางส่�วนห้รือทุั�งห้มืด้เป็นเขต้

คู่ลังส่ินคู่้าทุัณฑ์์บน (Bonded Warehouse) 

ห้รือเขต้ปลอด้อากร (Free Zone)

3. ต้้องจััด้ให้้มื้พื่ื�นทุ้�รองรับศ่นย์ซ่�อมือากาศยาน

ห้รือชิ�นส่�วน

4. ต้้องจััด้ให้้มื้ระบบส่าธิารณ่ปโภคู่ ส่ิ�งอำานวย

คู่วามืส่ะด้วกและบริการ ได้้แก� ระบบถนน 

ระบบระบายนำ�าฝีนและป้องกันนำ�าทุ�วมื ระบบ

ประปา ระบบบำาบัด้นำ�าเส่้ย ระบบส่ื�อส่าร

โทุรคู่มืนาคู่มื ระบบไฟฟ้า ระบบด้ับเพื่ลิงและ

ป้องกันอุบัต้ิภัย ระบบการจััด้การกากอุต้ส่าห้กรรมื 

และระบบรักษาคู่วามืปลอด้ภัยทุ้�เห้มืาะส่มื 

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

5. ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานทุ้�

เก้�ยวข้อง

A 3

7.9.1.8  กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืด้้าน

นวัต้กรรมือาห้าร

1. ต้้องเป็นพื่ื�นทุ้�ทุ้�ได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

กระทุรวงวิทุยาศาส่ต้ร์และเทุคู่โนโลย้และ

ส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

A 1
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

2. ต้้องมื้โคู่รงส่ร้างพื่ื�นฐานด้้านวิทุยาศาส่ต้ร์ 

เทุคู่โนโลย้และนวัต้กรรมื ทุ้�พื่ร้อมืส่นับส่นุนการ

วิจััยพื่ัฒนาเชิงพื่าณิชย์ เช�น ห้้องปฏิบัต้ิการ

วิจััยพื่ัฒนา โรงงานต้้นแบบ พื่ื�นทุ้�ทุด้ลองผิลิต้ 

พื่ื�นทุ้�ทุด้ส่อบต้ลาด้ (Living Lab) และพื่ื�นทุ้�

ให้้เช�าส่ำาห้รับจััด้ต้ั�งศ่นย์วิจััยพื่ัฒนาและ

นวัต้กรรมืของภาคู่เอกชน เป็นต้้น

3. ต้้องมื้ห้้องปฏิบัต้ิการกลาง (Central Lab) ทุ้�มื้

เคู่รื�องมืือและอุปกรณ์ทุ้�จัำาเป็นส่ำาห้รับการวิจััย

พื่ัฒนาและนวัต้กรรมื รวมืทุั�งมื้นักเทุคู่นิคู่ 

(Technician) ประจัำาเคู่รื�องมืือและอุปกรณ์ทุ้�

พื่ร้อมืส่นับส่นุนการ ทุำาวิจััยพื่ัฒนาและ

นวัต้กรรมืของภาคู่เอกชน

4. ต้้องมื้ส่ิ�งอำานวยคู่วามืส่ะด้วกให้้บริการกับผิ่้ทุ้�อย่�

ในพื่ื�นทุ้� เช�น ห้้องประชุมืส่ัมืมืนา ระบบการ

ส่ื�อส่าร ระบบไฟฟ้าส่ำารอง เป็นต้้น

5. ต้้องมื้ระบบบำาบัด้นำ�าเส่้ยและส่ิ�งปฏิก่ลทุ้�

เห้มืาะส่มืต้ามืมืาต้รฐานทุ้�กฎห้มืายกำาห้นด้

7.9.2.1 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

วิทุยาศาส่ต้ร์ และ

เทุคู่โนโลย้ (Science 

and Technology Park)

1. ต้้องมื้ศ่นย์บ�มืเพื่าะผิ่้ประกอบการ (Incubation 

Center)

2. ต้้องมื้ระบบการส่ื�อส่ารและโทุรคู่มืนาคู่มื

ในประเทุศ และระห้ว�างประเทุศ

3. ต้้องมื้ระบบไฟฟ้าส่ำารองจั�ายแบบต้�อเนื�อง

4. ต้้องมื้ส่ิ�งอำานวยคู่วามืส่ะด้วกอื�นต้ามืทุ้�

คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

A 1

7.9.3 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้อุต้ส่าห้กรรมื

อัจัฉริยะ

1. ต้้องมื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นไมื�น้อยกว�าร้อยละ 

51 ของทุุนจัด้ทุะเบ้ยน

2. ต้้องจััด้ให้้มื้บริการระบบอัจัฉริยะทุั�ง 7 ด้้าน 

ได้้แก� Smart Mobility, Smart People, Smart 

Living, Smart Economy, Smart 

Governance, Smart Energy และ Smart 

Environment ภายในพื่ื�นทุ้�

3. ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะกรรมืการห้รือ

ห้น�วยงานทุ้�รับผิิด้ชอบการพื่ัฒนาเมืืองอัจัฉริยะ

ก�อนยื�นขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

A 2



91

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

4. ไมื�ให้้การส่�งเส่ริมืในกรุงเทุพื่มืห้านคู่รและ

จัังห้วัด้ส่มืุทุรปราการ

5. ต้้องมื้ทุ้�ด้ินไมื�น้อยกว�า 500 ไร�

6. ทุ้�ด้ินทุ้�เป็นทุ้�ต้ั�งโรงงานต้้องไมื�น้อยกว�าร้อยละ 

60 และไมื�เกินร้อยละ 75 ของพื่ื�นทุ้�ทุั�งห้มืด้ 

ยกเว้นกรณ้มื้ทุ้�ด้ินทุั�งห้มืด้เกิน 1,000 ไร� ให้้

กำาห้นด้ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

7. เงื�อนไขอื�น ด้ังน้�

7.1  มืาต้รฐานของถนนห้ลัก

- กรณ้ทุ้�ด้ินเกินกว�า 1,000 ไร�ข้�นไป 

ต้้องมื้ถนน 4 ช�องทุาง เขต้ทุาง

ไมื�น้อยกว�า 30 เมืต้ร ผิิวจัราจัร

ไมื�น้อยกว�า 14 เมืต้ร มื้เกาะกลาง

ถนนและทุางเทุ้าไมื�น้อยกว�า 

2 เมืต้รต้�อข้าง นอกจัากน้�ต้้องมื้

ผิิวทุางห้รือไห้ล�ทุางกว้างเพื่้ยงพื่อ 

ทุ้�จัะให้้รถยนต้์จัอด้ฉุกเฉิน

- กรณ้ทุ้�ด้ินเกินกว�า 500-1,000 ไร� ต้้อง

มื้ถนน 2 ช�องทุาง เขต้ทุางไมื�น้อยกว�า 

20 เมืต้ร ผิิวจัราจัรไมื�น้อยกว�า 7 

เมืต้ร มื้ทุางเทุ้าไมื�น้อยกว�า 2 เมืต้รต้�อ

ข้าง นอกจัากน้�ต้้องมื้ผิิวทุางห้รือ

ไห้ล�ทุางกว้างเพื่้ยงพื่อทุ้�จัะให้้รถยนต้์

จัอด้ฉุกเฉิน

7.2 มืาต้รฐานของถนนส่ายรองต้้องมื้ผิิว

จัราจัรไมื�น้อยกว�า 8.50 เมืต้ร ไห้ล�ถนน

ไมื�น้อยกว�า 2 เมืต้รต้�อข้าง

7.3 ระบบบำาบัด้นำ�าเส่้ยต้้องเห้มืาะส่มืต้ามื

ลักษณะส่มืบัต้ิของนำ�าเส่้ย และการบำาบัด้

นำ�าเส่้ยต้้องเป็นไปต้ามืมืาต้รฐานนำ�าทุิ�ง

ต้ามืทุ้�กฎห้มืายกำาห้นด้ โด้ยมื้บ�อเก็บนำ�า

ทุิ�งห้ลังการบำาบัด้ด้้วย

7.4  ระบบระบายนำ�าเส่้ยต้้องแยกออกจัาก

ระบบระบายนำ�าฝีนโด้ยเด้็ด้ขาด้

7.5  ต้้องจััด้ให้้มื้ทุ้�รวบรวมื จััด้เก็บ และกำาจััด้

ขยะทุ้�เห้มืาะส่มืต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้

คู่วามืเห้็นชอบ
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

7.6  โรงงานทุ้�เข้าใช้พื่ื�นทุ้�ต้้องเป็นโรงงานทุ้�

ส่อด้คู่ล้องกับอุต้ส่าห้กรรมืเป้าห้มืาย 

และอุต้ส่าห้กรรมืต้้องห้้ามืต้ามืทุ้�กำาห้นด้

ไว้ในรายงานผิลกระทุบส่ิ�งแวด้ล้อมืทุ้�

ผิ�านคู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะกรรมืการ

ผิ่้ชำานาญการของส่ำานักงานนโยบายและ

แผินทุรัพื่ยากรธิรรมืชาต้ิและส่ิ�งแวด้ล้อมื

7.7  ต้้องมื้บริการส่าธิารณ่ปโภคู่ โด้ยมื้ไฟฟ้า 

นำ�าประปาและนำ�าใช้ โทุรศัพื่ทุ์ และการ

ไปรษณ้ย์แก�โรงงานอุต้ส่าห้กรรมืทุ้�เข้าไป

อย่�ในเขต้อุต้ส่าห้กรรมืใช้ได้้เพื่้ยงพื่อ

7.8 ต้้องจััด้ปรับปรุงทุ้�ด้ินประมืาณร้อยละ 25 

ของทุ้�ด้ินทุั�งห้มืด้ห้รือต้ามืจัำานวนทุ้�

คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ ให้้มื้

คู่วามืพื่ร้อมืในด้้านบริการส่าธิารณ่ปโภคู่

ต้�างๆ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต้�วันทุ้�

ออกบัต้รส่�งเส่ริมื
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Notes



ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย94

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2564

กลุ่ัมอุตส่�หกรรมแลัะประเภูที่กิจก�ร
ท่ี่�ให้ก�รส่่งเส่ริม
ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืส่ามืารถต้รวจัส่อบประเภทุกิจัการและเงื�อนไขของแต้�ละประเภทุกิจัการ ซ่้�งได้้

กำาห้นด้ไว้ในบัญช้ประเภทุกิจัการทุ้�ส่ำานักงานให้้การส่�งเส่ริมืโด้ยแยกต้ามืกลุ�มือุต้ส่าห้กรรมื



อุตส่�หกรรมดิจิทัี่ลั ส่ร้�งส่รรค์ำ แลัะบริก�รท่ี่�ม่มูลัค่ำ�สู่ง
กองส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ 4

อุตส่�หกรรมส่ร้�งส่รรค์ำ
(หน้ำ� 96)

3.1 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์ส่ิ�งทุอ
ห้รือชิ�นส่�วน

3.3  กิจัการผิลิต้กระเป�าห้รือ
รองเทุ้า ห้รือผิลิต้ภัณฑ์์จัาก
ห้นังส่ัต้ว์ห้รือห้นังเทุ้ยมื

3.4 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องก้ฬาห้รือ
ชิ�นส่�วน

3.5 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องด้นต้ร้
3.6 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องเรือนห้รือ

ชิ�นส่�วน
3.7 กิจัการผิลิต้ของเล�น
3.8 กิจัการผิลิต้อัญมืณ้ และ

เคู่รื�องประด้ับ ห้รือชิ�นส่�วน 
รวมืถ้งวัต้ถุด้ิบและต้้นแบบ

3.9  กิจัการบริการออกแบบและ
พื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์
เชิงส่ร้างส่รรคู่์

6.14 กิจัการผิลิต้ส่ิ�งพื่ิมืพื่์
7.9.1.4  กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืภาพื่ยนต้ร์ 
7.20-7.21 กิจัการส่ร้างภาพื่ยนต้ร์ไทุย/ 

บริการแก�ธิุรกิจัส่ร้าง
ภาพื่ยนต้ร์

อุตส่�หกรรมดิจิทัี่ลั
(หน้ำ� 100)

5.7  กิจัการซ่อฟต้์แวร์
5.8  กิจัการพื่าณิชย์

อิเล็กทุรอนิกส่์
5.9  กิจัการให้้บริการเทุคู่โนโลย้

ด้ิจัิทุัล 
7.1.6  กิจัการโคู่รงส่ร้างพื่ื�นฐาน

ด้ิจัิทุัล
7.9.2.2  กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้ด้ิจัิทุัล
7.9.2.3  กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้ Data 

Center

7.9.2.4  กิจัการศ่นย์บ�มืเพื่าะด้้าน
นวัต้กรรมื

7.9.2.5  กิจัการ Maker Space ห้รือ 
Fabrication Laboratory

7.9.2.6  กิจัการ Co-Working 
Space

7.10  กิจัการ Cloud Service

ก�รพัฒนำ�เมืองอัจฉริยะ
(หน้ำ� 106)

7.31  กิจัการพื่ัฒนาพื่ื�นทุ้�เมืือง
อัจัฉริยะ

7.32  กิจัการพื่ัฒนาระบบเมืือง
อัจัฉริยะ

อุตส่�หกรรมโลัจิส่ติกส์่
(หน้ำ� 107)

7.1.3-7.1.5  กิจัการโคู่รงส่ร้างพื่ื�น
ฐานด้้านโลจัิส่ต้ิกส่์ 
(ICD/ ขนถ�าย/ 
ทุ�าอากาศยาน)

7.3  กิจัการขนส่�งมืวลชน และ
ส่ินคู่้าขนาด้ให้ญ�

7.4 กิจัการศ่นย์บริการโลจัิส่ต้ิกส่์ 
(DC/ IDC)

7.33  กิจัการศ่นย์กระจัายส่ินคู่้า
ด้้วยระบบอัจัฉริยะ

อุตส่�หกรรมบริก�ร
เฉพ�ะที่�ง (หน้ำ� 110)

7.7  กิจัการส่นับส่นุนการคู่้าและ
การลงทุุน (TISO)

7.13  กิจัการบริการออกแบบ
ทุางวิศวกรรมื

7.14  กิจัการบริการทุด้ส่อบ
ทุางวิทุยาศาส่ต้ร์

7.15  กิจัการบริการส่อบเทุ้ยบ
มืาต้รฐาน

7.16  กิจัการบริการฆ่�าเชื�อ
แก�ผิลิต้ภัณฑ์์

7.19 กิจัการพื่ัฒนาทุรัพื่ยากร
มืนุษย์

7.34 กิจัการศ่นย์กลางธิุรกิจั
ระห้ว�างประเทุศ (IBC)

7.37 กิจัการศ่นย์จััด้ห้าจััด้ซ่ื�อ
วัต้ถุด้ิบ ชิ�นส่�วนและส่�วน
ประกอบระห้ว�างประเทุศ 

อุตส่�หกรรมก�รท่ี่องเท่ี่�ยว
(หน้ำ� 114)

7.22  กิจัการเพื่ื�อส่�งเส่ริมืการ
ทุ�องเทุ้�ยว
 - เรือเฟอร์ร้� เรือทุ�องเทุ้�ยว
 - ทุ้�จัอด้เรือทุ�องเทุ้�ยว
 - ส่วนส่นุก
 - ศ่นย์แส่ด้งศิลป

วัฒนธิรรมืไทุย/ 
ศ่นย์ศิลปห้ัต้ถกรรมืไทุย

 - ส่วนส่ัต้ว์เปิด้
 - พื่ิพื่ิธิภัณฑ์์
 - ส่นามืแข�งขันยานยนต้์
 - กระเช้าไฟฟ้า ห้รือรถราง

ไฟฟ้าเพื่ื�อการทุ�องเทุ้�ยว
 - ทุ�าเรือทุ�องเทุ้�ยว

ขนาด้ให้ญ�
 - แห้ล�งทุ�องเทุ้�ยว

ขนาด้ให้ญ�
7.23  กิจัการเพื่ื�อส่นับส่นุนการ

ทุ�องเทุ้�ยว
 - โรงแรมื
 - ห้อประชุมืขนาด้ให้ญ�
 - ศ่นย์แส่ด้งส่ินคู่้า

นานาชาต้ิ

4

สำำ�หรัับแจก ห้�มจำ�หน่่�ย 95

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2564
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

กิจก�รบริก�รท่ี่�ม่มูลัค่ำ�เพิ�มสู่ง
กองส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ 4

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

อุตส่�หกรรมส่ร้�งส่รรค์ำ

3.1  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์ส่ิ�งทุอห้รือชิ�นส่�วน

3.1.1 กิจัการผิลิต้เส่้นใยธิรรมืชาต้ิ ห้รือ

เส่้นใยประด้ิษฐ์

3.1.1.1  กิจัการผิลิต้เส่้นใยทุ้�มื้

คูุ่ณส่มืบัต้ิพื่ิเศษ 

(Technical Fiber ห้รือ 

Functional Fiber)

ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง 

เช�น ส่ถาบันพื่ัฒนาอุต้ส่าห้กรรมืส่ิ�งทุอ และ

ส่ำานักงานนวัต้กรรมืแห้�งชาต้ิ เป็นต้้น

A 2

3.1.1.2  กิจัการผิลิต้เส่้นใย

ร้ไซ่เคู่ิล (Recycled 

Fiber)

ต้้องใช้เศษวัส่ดุ้ของเส่้ยทุ้�เกิด้ข้�นในประเทุศเทุ�านั�น A 4

3.1.1.3  กิจัการผิลิต้เส่้นใย

อื�นๆ

B 1

3.1.2 กิจัการผิลิต้ด้้ายห้รือผิ้า

3.1.2.1 กิจัการผิลิต้ด้้ายห้รือผิ้า

ทุ้�มื้คูุ่ณส่มืบัต้ิพื่ิเศษ 

(Functional Yarn ห้รือ 

Functional Fabric)

ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง 

เช�น ส่ถาบันพื่ัฒนาอุต้ส่าห้กรรมืส่ิ�งทุอ และ

ส่ำานักงานนวัต้กรรมืแห้�งชาต้ิ เป็นต้้น

A 3

3.1.2.2 กิจัการผิลิต้ด้้ายห้รือผิ้า

อื�นๆ

1. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย 

ห้รือออกแบบ ห้รือพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ไมื�น้อยกว�า

ร้อยละ 0.5 ของยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก

A 4

2. กรณ้ไมื�มื้การลงทุุนห้รือคู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย 

ห้รือออกแบบ ห้รือพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ ห้รือมื้การ

ลงทุุน ห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้ังกล�าวน้อยกว�าร้อยละ 

0.5 ของยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก

B 1

3.1.3 กิจัการฟอกย้อมืและแต้�งส่ำาเร็จั 

ห้รือพื่ิมืพื่์และแต้�งส่ำาเร็จั ห้รือ

พื่ิมืพื่์

1. ต้้องต้ั�งห้รือขยายโรงงานในนิคู่มือุต้ส่าห้กรรมื 

ห้รือเขต้อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมืการ

ลงทุุน ห้รือเขต้ประกอบการอุต้ส่าห้กรรมืต้ามื

มืาต้รา 30 ของกระทุรวงอุต้ส่าห้กรรมื ทุ้�มื้

ระบบการกำาจััด้ของเส่้ยและการคู่วบคูุ่มื รักษา

ส่ิ�งแวด้ล้อมืต้ามืประกาศทุ้�กระทุรวง

อุต้ส่าห้กรรมืกำาห้นด้

A 3
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

2. ในกรณ้ทุ้�ไมื�อย่�ในพื่ื�นทุ้�ต้ามืข้อ 1. จัะอนุญาต้ให้้

เฉพื่าะกรณ้การขยายโรงงานเด้ิมื โด้ยต้้องมื้

มืาต้รการลด้ผิลกระทุบต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื

3. ส่ำาห้รับกิจัการส่ิ�งพื่ิมืพื่์ด้ิจัิทุัล (Digital Printing) 

ส่ำาห้รับอุต้ส่าห้กรรมืส่ิ�งทุอ ให้้ต้ั�งโรงงานได้้ใน

ทุุกพื่ื�นทุ้�

4. ส่ำาห้รับการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ภายใต้้มืาต้รการปรับปรุงประส่ิทุธิิภาพื่

การผิลิต้ในกรณ้ ลด้ผิลกระทุบต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื 

ให้้ต้ั�งในพื่ื�นทุ้�ส่ถานประกอบการเด้ิมืได้้ ไมื�ว�าจัะ

อย่�ในนิคู่มือุต้ส่าห้กรรมืห้รือเขต้อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�

ได้้รับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน ห้รือเขต้ประกอบ

การอุต้ส่าห้กรรมื ต้ามืมืาต้รา 30 ของกระทุรวง

อุต้ส่าห้กรรมืห้รือไมื�ก็ต้ามื

5. ต้้องใช้เทุคู่โนโลย้ทุ้�เป็นมืิต้รต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื

ในทุุกกรณ้

3.1.4 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องนุ�งห้�มื เคู่รื�อง

ประกอบการแต้�งกาย และเคู่ห้ะ

ส่ิ�งทุอ

1. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย 

ห้รือออกแบบ ห้รือพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ไมื�น้อยกว�า

ร้อยละ 0.5 ของยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก

A 4 

2. กรณ้ไมื�มื้การลงทุุนห้รือคู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย 

ห้รือออกแบบ ห้รือพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ ห้รือมื้การ

ลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้ังกล�าวน้อยกว�าร้อยละ 

0.5 ของยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก

B 1

3.3  กิจัการผิลิต้กระเป�าห้รือรองเทุ้า ห้รือ

ผิลิต้ภัณฑ์์จัากห้นังส่ัต้ว์ห้รือห้นังเทุ้ยมื

1. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย 

ห้รือออกแบบ ห้รือพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ไมื�น้อยกว�า

ร้อยละ 0.5 ของยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก

A 4

2. กรณ้ไมื�มื้การลงทุุนห้รือคู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย 

ห้รือออกแบบ ห้รือพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ ห้รือมื้การ

ลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้ังกล�าวน้อยกว�าร้อยละ 

0.5 ของยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก

B 1

3.4  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องก้ฬาห้รือชิ�นส่�วน B 1

3.5  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องด้นต้ร้ B 1

3.6  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องเรือนห้รือชิ�นส่�วน 1. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย 

ห้รือออกแบบ ห้รือพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ไมื�น้อยกว�า

ร้อยละ 0.5 ของยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก

A 4
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

2. กรณ้ไมื�มื้การลงทุุนห้รือคู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย 

ห้รือออกแบบ ห้รือพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ ห้รือมื้การ

ลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้ังกล�าวน้อยกว�าร้อยละ 

0.5 ของยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก

B 1

3.7  กิจัการผิลิต้ของเล�น 1. กรณ้มื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย 

ห้รือออกแบบ ห้รือพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ไมื�น้อยกว�า

ร้อยละ 0.5 ของยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก

A 4

2. กรณ้ไมื�มื้การลงทุุนห้รือคู่�าใช้จั�ายด้้านการวิจััย 

ห้รือออกแบบ ห้รือพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ ห้รือมื้การ

ลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้ังกล�าวน้อยกว�าร้อยละ 

0.5 ของยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก

B 1

3.8  กิจัการผิลิต้อัญมืณ้ และเคู่รื�องประด้ับ ห้รือ

ชิ�นส่�วน รวมืถ้งวัต้ถุด้ิบและต้้นแบบ

A 4

3.9  กิจัการบริการออกแบบและพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์

เชิงส่ร้างส่รรคู่์

1. ต้้องมื้องคู่์ประกอบคู่รบทุั�ง 2 ข้อ ด้ังน้� 

1.1  ระบบข้อมื่ลเพื่ื�อการออกแบบ 

1.2  ระบบการออกแบบแนวคู่ิด้ และการ

ส่ร้างต้้นแบบแนวคู่ิด้

2. ต้้องจััด้ให้้มื้ระบบในข้อใด้ข้อห้น้�ง ด้ังน้�

2.1  ระบบการออกแบบเชิงวิศวกรรมื

2.2  ระบบการส่ร้างต้้นแบบ และทุด้ส่อบ

ส่มืรรถนะการใช้งาน 

2.3  ระบบการทุด้ส่อบมืาต้รฐานของต้้นแบบ

และการยอมืรับของผิ่้ใช้ 

3. ต้้องใช้บุคู่ลากรไทุยไมื�น้อยกว�าร้อยละ 70 ของ

บุคู่ลากรทุั�งห้มืด้

4. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายเงินเด้ือนของบุคู่ลากรด้้าน

ออกแบบ และพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์เชิงส่ร้างส่รรคู่์ 

ไมื�น้อยกว�า 1,500,000 บาทุต้�อปี โด้ยต้้อง

เป็นการจั้างงานให้มื� ห้รือมื้เงินลทุุน (ไมื�รวมื

คู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 

1,000,000 บาทุ

A 1
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5. ห้ากต้ั�งอย่�ในนิคู่มืห้รือเขต้อุต้ส่าห้กรรมื

ด้้านนวัต้กรรมือาห้ารทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมื

การลงทุุน ห้รือเป็นเขต้วิทุยาศาส่ต้ร์และ

เทุคู่โนโลย้ทุ้�ได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะ

กรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน จัะให้้ได้้รับการ

ลด้ห้ย�อนภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ำาห้รับกำาไรสุ่ทุธิิ

ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต้�วันทุ้�

กำาห้นด้ระยะเวลาการยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ลส่ิ�นสุ่ด้ลง

6.14 กิจัการผิลิต้ส่ิ�งพื่ิมืพื่์

6.14.1 กิจัการผิลิต้ส่ิ�งพื่ิมืพื่์ด้ิจัิทุัล ต้้องมื้ขั�นต้อนการพื่ิมืพื่์ และการออกแบบส่ิ�งพื่ิมืพื่์ 

โด้ยใช้ Digital Media Software ในโคู่รงการ

A 3

6.14.2  กิจัการผิลิต้ส่ิ�งพื่ิมืพื่์ทุั�วไป B 1

7.9  กิจัการพื่ัฒนาพื่ื�นทุ้�ส่ำาห้รับกิจัการอุต้ส่าห้กรรมื

7.9.1.4 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืภาพื่ยนต้ร์ 

(Movie Town)

ต้้องจััด้ให้้มื้ส่ิ�งอำานวยคู่วามืส่ะด้วกในเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืภาพื่ยนต้ร์ ด้ังน้�

- โรงถ�ายภาพื่ยนต้ร์ และ/ห้รือรายการโทุรทุัศน์ทุ้�

ได้้มืาต้รฐานทุั�งในและนอกส่ถานทุ้� (Indoor 

Studio and Outdoor Studio) 

- บริการห้ลังการถ�ายทุำาส่ำาห้รับธิุรกิจัภาพื่ยนต้ร์

ได้้แก� บริการล้างและพื่ิมืพื่์ฟิล์มืภาพื่ยนต้ร์ 

บริการทุำาเทุคู่นิคู่ภาพื่พื่ิเศษและภาพื่แอนิเมืชัน

ด้้วยเคู่รื�องคู่อมืพื่ิวเต้อร์ และบริการห้้องบันทุ้ก

เส่้ยงส่ำาห้รับภาพื่ยนต้ร์

A 3

7.20 กิจัการส่ร้างภาพื่ยนต้ร์ไทุย 1. การส่ร้างภาพื่ยนต้ร์ไทุย ให้้รวมืถ้งภาพื่ยนต้ร์

เรื�อง ส่ารคู่ด้้ รายการโทุรทุัศน์ ภาพื่ยนต้ร์

แอนิเมืชัน แต้�ไมื�รวมืถ้งภาพื่ยนต้ร์โฆ่ษณา

2. รายได้้ทุ้�อย่�ในข�ายได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ล ให้้รวมืถ้ง

2.1 รายได้้จัากการขายลิขส่ิทุธิิ� รวมืทุั�งการ

จัำาห้น�ายภาพื่ยนต้ร์ในร่ปแบบต้�างๆ เช�น 

แผิ�นซ่้ด้้ ว้ซ่้ด้้ และด้้ว้ด้้ เป็นต้้น

2.2 รายได้้ส่�วนแบ�งจัากโรงภาพื่ยนต้ร์ และ

ส่ายห้นัง

A 3

ไมื�กำาห้นด้

วงเงินยกเว้น

ภาษเ้งินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ล
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7.21 กิจัการบริการแก�ธิุรกิจัส่ร้างภาพื่ยนต้ร์ การบริการแก�ธิุรกิจัส่ร้างภาพื่ยนต้ร์ ให้้รวมืถ้ง

ภาพื่ยนต้ร์เรื�อง ส่ารคู่ด้้ รายการโทุรทุัศน์ ภาพื่ยนต้ร์

แอนิเมืชัน และภาพื่ยนต้ร์โฆ่ษณา โด้ยมื้ขอบข�าย

การให้้บริการ ด้ังน้�

1. บริการให้้เช�าอุปกรณ์ถ�ายทุำา และ/ห้รือประกอบ

การถ�ายทุำาภาพื่ยนต้ร์ โด้ยมื้อุปกรณ์ห้ลัก เช�น 

กล้องถ�ายทุำาภาพื่ยนต้ร์ อุปกรณ์เส่ริมืคู่วามื

เคู่ลื�อนไห้วของกล้อง อุปกรณ์ไฟถ�ายทุำา

ภาพื่ยนต้ร์ เป็นต้้น

2. บริการล้างและพื่ิมืพื่์ฟิล์มืภาพื่ยนต้ร์ ห้รือส่ำาเนาไฟล์

ภาพื่ยนต้ร์ โด้ยมื้อุปกรณ์ห้ลัก เช�น เคู่รื�องล้างฟิล์มื 

เคู่รื�องพื่ิมืพื่์ฟิล์มื อุปกรณ์ส่ำาเนาไฟล์ภาพื่ยนต้ร์ระบบ

ด้ิจัิทุัล เป็นต้้น

3. บริการบันทุ้กเส่้ยงภาพื่ยนต้ร์ โด้ยมื้อุปกรณ์ห้ลัก 

เช�น ชุด้บันทุ้กเส่้ยงระบบด้ิจัิทุัล ชุด้ต้ัด้ต้�อเส่้ยงระบบ

ด้ิจัิทุัลชุด้ผิส่มืเส่้ยงระบบด้ิจัิทุัล เป็นต้้น

4. บริการทุำาเทุคู่นิคู่ด้้านภาพื่ ต้้องมื้เคู่รื�องจัักรและ

อุปกรณ์ส่ร้างภาพื่พื่ิเศษ ซ่้�งไมื�ส่ามืารถทุำาได้้ส่ำาเร็จั

ในต้ัวกล้อง เช�น เคู่รื�องต้ัด้ต้�อและลำาด้ับภาพื่ 

เคู่รื�องประกอบส่ร้างเทุคู่นิคู่พื่ิเศษและภาพื่ระบบ

ด้ิจัิทุัล เป็นต้้น

5. บริการประส่านงานภาพื่ยนต้ร์จัากต้�างประเทุศ

ทุ้�มืาถ�ายทุำาในประเทุศไทุย โด้ยมื้ขอบข�ายการให้้

บริการคู่รอบคู่ลุมืถ้งการต้ิด้ต้�อขออนุญาต้จัากทุาง

ราชการการต้ิด้ต้�อห้าส่ถานทุ้�ถ�ายทุำาภาพื่ยนต้ร์ 

การต้ิด้ต้�อห้าบุคู่ลากร และการต้ิด้ต้�อห้าอุปกรณ์

ส่ร้างภาพื่ยนต้ร์

6. บริการให้้เช�าโรงถ�ายทุำาภาพื่ยนต้ร์ และรายการ

โทุรทุัศน์ทุ้�ได้้มืาต้รฐาน

A 3

อุตส่�หกรรมดิจิทัี่ลั

5.7 กิจัการซ่อฟต้์แวร์

5.7.1 กิจัการพื่ัฒนา Embedded 

Software

1. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายเงินเด้ือนของบุคู่ลากร

ด้้านการพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้ส่ารส่นเทุศ

ไมื�น้อยกว�า 1,500,000 บาทุต้�อปี โด้ยต้้อง

เป็นการจั้างงานให้มื� ห้รือมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมื

คู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 

1,000,000 บาทุ

A 1
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5.7.2 กิจัการพื่ัฒนา Enterprise 

Software และ/ห้รือ Digital 

Content

2. ต้้องมื้กระบวนการพื่ัฒนาซ่อฟต้์แวร์อย�างใด้ 

อย�างห้น้�งต้ามืทุ้�ส่ำานักงานส่�งเส่ริมืเศรษฐกิจั

ด้ิจัิทุัลกำาห้นด้ห้รือเห้็นชอบ

3. โคู่รงการลงทุุนต้ั�งแต้� 10 ล้านบาทุข้�นไป 

(ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) ต้้อง

ด้ำาเนินการให้้ได้้รับใบรับรองมืาต้รฐานจัาก

ส่ำานักงานส่�งเส่ริมืเศรษฐกิจัด้ิจัิทุัล ห้รือ

ใบรับรองระบบคูุ่ณภาพื่ต้ามืมืาต้รฐาน 

Capability Maturity Model Integration 

(CMMI) ห้รือเทุ้ยบเทุ�าภายใน 2 ปี นับแต้�

วันคู่รบเปิด้ด้ำาเนินการ ห้ากไมื�ส่ามืารถ

ด้ำาเนินการได้้ จัะถ่กเพื่ิกถอนส่ิทุธิิและประโยชน์

จัากการยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล 1 ปี

4. รายได้้จัากการจัำาห้น�ายห้รือการให้้บริการ

อันเป็นผิลงานทุ้�เก้�ยวข้องกับซ่อฟต้์แวร์ทุ้�ได้้รับ

การส่�งเส่ริมืโด้ยต้รง ถือเป็นรายได้้ทุ้�ได้้รับการ

ส่�งเส่ริมืการลงทุุน

A 3

ไมื�กำาห้นด้

วงเงินยกเว้น

ภาษเ้งินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ล

5.7.3  กิจัการพื่ัฒนาซ่อฟต้์แวร์ทุ้�ส่ร้าง

มื่ลคู่�าเพื่ิ�มืส่่ง (High Value-

added Software)

- พื่ัฒนาและให้้บริการซ่อฟต้์แวร์ด้้าน

วิเคู่ราะห้์และเชื�อมืโยงเพื่ื�อบริห้าร

จััด้การข้อมื่ล Big Data, Data 

Analytics รวมืถ้ง Predictive 

Analytics

- พื่ัฒนาซ่อฟต้์แวร์ด้้านการรักษา

คู่วามืปลอด้ภัยของข้อมื่ล

ส่ารส่นเทุศและไซ่เบอร์

- พื่ัฒนาซ่อฟต้์แวร์ทุ้�ใช้ในการ

คู่วบคูุ่มื และ/ห้รือเชื�อมืโยงอุปกรณ์

ทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง รวมืถ้ง 

Business Process Management

- พื่ัฒนาซ่อฟต้์แวร์ทุ้�ใช้ในงาน

ส่นับส่นุนอุต้ส่าห้กรรมืการผิลิต้

(Industrial Software)

A 1
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กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

5.8 กิจัการพื่าณิชย์อิเล็กทุรอนิกส่์ 1 ไมื�ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามื

คูุ่ณคู่�าของโคู่รงการได้้

B 2

5.9  กิจัการให้้บริการเทุคู่โนโลย้ด้ิจัิทุัล  

(Digital Services)

- บริการระบบซ่อฟต้์แวร์ฐาน (Software 

Platform)

- บริการบริห้ารจััด้การทุางด้้านด้ิจัิทุัล 

(Managed Service)

- บริการออกแบบระบบส่ถาปัต้ยกรรมื

ทุางด้้านด้ิจัิทุัล (Digital Architecture 

Design Service)

- บริการทุางด้้านด้ิจัิทุัล เช�น FinTech, 

DigiTech, MedTech, AgriTech 

เป็นต้้น

1. ต้้องมื้การจั้างบุคู่ลากรทุางด้้านเทุคู่โนโลย้ด้ิจัิทุัล 

(Digital Specialist) และต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมื

คู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 1 ล้านบาทุ

2. ต้้องมื้กระบวนการให้้บริการด้้านด้ิจัิทุัลต้ามืทุ้�

คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ

3. โคู่รงการลงทุุนต้ั�งแต้� 10 ล้านบาทุข้�นไป 

(ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) ต้้อง 

ด้ำาเนินการให้้ได้้รับใบรับรองมืาต้รฐาน ISO 

20000 ห้รือมืาต้รฐานอื�นต้ามืคู่วามืเห้็นชอบ

ของกระทุรวงด้ิจัิทุัลเพื่ื�อเศรษฐกิจัและส่ังคู่มื 

ภายใน 2 ปี นับแต้�วันคู่รบเปิด้ด้ำาเนินการ ห้าก

ไมื�ส่ามืารถด้ำาเนินการได้้จัะถ่กเพื่ิกถอนส่ิทุธิิและ

ประโยชน์การยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล 1 ปี

4. รายได้้ทุ้�เกิด้จัากการจัำาห้น�ายห้รือรายได้้ทุ้�เกิด้จัาก

การให้้บริการด้้านด้ิจัิทุัลทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมืโด้ยต้รง

ถือเป็นรายได้้ทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

A 3

7.1 กิจัการส่าธิารณ่ปโภคู่และบริการพื่ื�นฐาน ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานของรัฐทุ้�เก้�ยวข้อง

7.1.6 กิจัการโคู่รงส่ร้างพื่ื�นฐานด้ิจัิทุัล ต้้องได้้รับใบอนุญาต้การบริการวงจัรส่ื�อส่ัญญาณคู่วามืเร็ว

ส่่งระห้ว�างประเทุศจัากส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการกิจัการ

กระจัายเส่้ยง กิจัการโทุรทุัศน์ และกิจัการโทุรคู่มืนาคู่มื

แห้�งชาต้ิ ก�อนยื�นคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมื

7.1.6.1 กิจัการบริการวงจัรส่ื�อ

ส่ัญญาณคู่วามืเร็วส่่ง

ระห้ว�างประเทุศภาคู่พื่ื�นนำ�า

A 2

7.9  กิจัการพื่ัฒนาพื่ื�นทุ้�ส่ำาห้รับกิจัการอุต้ส่าห้กรรมื

7.9.2.2 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้

ด้ิจัิทุัล (Digital Park)

1. ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�ไมื�น้อยกว�า 5,000 ต้ารางเมืต้ร

2. ต้้องมื้แผินการพื่ัฒนานิคู่มืห้รือเขต้ด้ิจัิทุัลต้ามืทุ้�

คู่ณะกรรมืการเห้็นชอบ โด้ยมื้รายละเอ้ยด้ด้ังน้�

2.1 ต้้องมื้โคู่รงส่ร้างพื่ื�นฐานด้้านด้ิจัิทุัล เช�น

- ต้้องมื้ระบบส่ื�อส่ารห้ลักแบบใยแก้ว

คู่วามืเร็วส่่งทุั�วทุั�งพื่ื�นทุ้�เขต้ด้ิจัิทุัล

A 1

1.	 เป็นกิจการทีไ่ม่เขา้ขา่ยในการยืน่ขอรับสทิธแิละประโยชนเ์พิม่เติมเพือ่สนับสนนุใหม้กีารใชเ้ครือ่งจกัรทีมี่ระบบทีทั่นสมยัและมกีารน�าระบบอตัโนมตัิ	
หรือหุ่นยนต์มาใช้	(กกท.	ที่	2/2564)
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

-  ต้้องมื้ระบบโทุรคู่มืนาคู่มืห้ลักทุ้�มื้การ

วางส่ายส่ื�อส่ารแบบคู่วามืเร็วส่่งจัาก

พื่ื�นทุ้�เขต้ด้ิจัิทุัลไปยังศ่นย์กลาง

ส่ื�อส่ารโทุรคู่มืนาคู่มืในประเทุศและ

ระห้ว�างประเทุศ

-  ต้้องมื้ระบบไฟฟ้าส่ำารองจั�ายแบบ

ต้�อเนื�อง เป็นต้้น

2.2  ต้้องมื้โคู่รงส่ร้างพื่ื�นฐานด้้านนวัต้กรรมื

ทุ้�พื่ร้อมืส่นับส่นุนการวิจััยและพื่ัฒนาเชิง

พื่าณิชย์ เช�น ห้้องปฏิบัต้ิการวิจััยและ

พื่ัฒนา พื่ื�นทุ้�ทุด้ลองผิลิต้ พื่ื�นทุ้�ทุด้ส่อบ

ต้ลาด้ (Living Lab) และพื่ื�นทุ้�ให้้เช�า

ส่ำาห้รับจััด้ต้ั�งศ่นย์วิจััยและพื่ัฒนา

นวัต้กรรมืของภาคู่เอกชน เป็นต้้น

2.3 ต้้องมื้ส่ิ�งอำานวยคู่วามืส่ะด้วกให้้บริการกับผิ่้

ทุ้�อย่�ในพื่ื�นทุ้�ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามื

เห้็นชอบ เช�น ห้้องประชุมืส่ัมืมืนา เป็นต้้น

7.9.2.3 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้ 

Data Center

1. ต้้องจััด้ให้้มื้บริการ เช�น บริการรับฝีากวาง

คู่อมืพื่ิวเต้อร์แมื�ข�าย (Server Co-location) 

บริการด้่แลระบบ (Managed Service) บริการ 

Backup เคู่รื�อง Server ของล่กคู่้า บริการ 

Disaster Recovery Services (DRS) เป็นต้้น

2. ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�ส่ำาห้รับให้้บริการ Data Center 

ไมื�น้อยกว�า 3,000 ต้ารางเมืต้ร

3. ต้้องมื้ระบบโทุรคู่มืนาคู่มืห้ลักทุ้�มื้การวางส่าย

ส่ื�อส่ารแบบคู่วามืเร็วส่่งไปยังศ่นย์กลางส่ื�อส่าร

โทุรคู่มืนาคู่มืทุั�งในประเทุศ และระห้ว�างประเทุศ

อย�างน้อย 4 วงจัร ทุั�งน้� ต้้องเป็นวงจัรในประเทุศ

ทุ้�มื้คู่วามืเร็วไมื�น้อยกว�า 10 Gbps. อย�างน้อย 3 

วงจัร และมื้คู่วามืเร็วรวมืของทุุกวงจัรไมื�น้อยกว�า 

60 Gbps

4. ต้้องส่ามืารถให้้บริการได้้ในขณะทุ้�มื้การซ่�อมื

บำารุงห้รือมื้การเปล้�ยนแปลงอุปกรณ์ต้�างๆ 

ในระบบ (Concurrently Maintainable)

A 1
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

5. ต้้องมื้ระบบ Engine Generator ทุ้�เป็น 

Continuous Rating ทุ้�รองรับปริมืาณการใช้ไฟ

ทุั�งห้มืด้ของ Data Center พื่ร้อมืระบบส่ำารอง

กรณ้ Engine Generator ต้ัวห้น้�งต้ัวใด้ชำารุด้

ห้รือห้ยุด้ทุำางาน

6. ต้้องมื้อุปกรณ์ห้รือระบบส่ำารองในอุปกรณ์ UPS, 

IT Cooling และ UPS Cooling โด้ยต้้องทุำางาน

ในทุันทุ้ทุ้�อุปกรณ์ห้ลักห้ยุด้ทุำางาน และไมื�

กระทุบต้�อการให้้บริการ

7. ต้้องมื้เส่้นทุางส่ำารองในระบบส่�งจั�ายไฟฟ้าทุ้�ไมื�ข้�น

ต้�อกัน (Independent Distribution Paths) 

8. ต้้องมื้ระบบป้องกันคู่วามืเส่้�ยงทุ้�เกิด้จัากคู่วามื

เส่้ยห้ายกรณ้ทุ้�อุปกรณ์ต้ัวห้น้�งต้ัวใด้ชำารุด้ ห้รือ

ห้ยุด้ทุำางาน 

9. ต้้องมื้ระบบปรับอากาศทุ้�มื้ประส่ิทุธิิภาพื่ส่่ง 

พื่ร้อมืระบบส่ำารอง 

10. ต้้องมื้ระบบป้องกันอัคู่คู่้ภัยทุั�วพื่ื�นทุ้�

11. ต้้องมื้ระบบรักษาคู่วามืปลอด้ภัยต้ลอด้ 24 ชั�วโมืง

12. ต้้องได้้รับมืาต้รฐาน ISO/IEC 27001 ด้้าน Data 

Center

7.9.2.4  กิจัการศ่นย์บ�มืเพื่าะ

ด้้านนวัต้กรรมื 

(Innovation Incubation 

Center)

1. ต้้องลงทุุนห้รือจััด้ให้้มื้ระบบส่าธิารณ่ปโภคู่พื่ื�น

ฐาน เช�น ระบบส่ื�อส่ารห้ลักแบบใยแก้ว

คู่วามืเร็วส่่ง ระบบไฟฟ้าส่ำารองจั�ายแบบ

ต้�อเนื�อง ระบบปรับอากาศ ระบบด้ับเพื่ลิงและ

ป้องกันอุบัต้ิภัย เป็นต้้น

2. ต้้องมื้แผินการบ�มืเพื่าะเพื่ื�อการพื่ัฒนานวัต้กรรมื

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

3. ต้้องมื้แผินการส่ร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) 

ห้รือการส่ร้างชุมืชนเทุคู่โนโลย้ รวมืทุั�งต้้องจััด้

ให้้มื้ Maker Space ห้รือ Fabrication 

Laboratory เพื่ื�อพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ต้้นแบบ 

(Prototype)

4. ต้้องมื้การจั้างผิ่้เช้�ยวชาญในการให้้คู่ำาปร้กษาการ

ด้ำาเนินธิุรกิจัและการพื่ัฒนานวัต้กรรมื 

(Mentor) ประจัำาศ่นย์

5. ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�ให้้บริการไมื�น้อยกว�า 1,000 ต้ารางเมืต้ร

A 1
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คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564
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และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

6. รายได้้ทุ้�อย่�ในข�ายได้้รับการยกเว้นภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลให้้รวมืถ้งรายได้้จัากการ

ให้้บริการเพื่ื�อส่ร้างนวัต้กรรมืภายในศ่นย์ เช�น 

คู่�าส่มืาชิก คู่�าเช�าพื่ื�นทุ้�เพื่ื�อส่ร้างนวัต้กรรมื 

คู่�าเช�าห้รือคู่�าใช้อุปกรณ์ คู่�าจััด้กิจักรรมืเพื่ื�อ

ส่ร้างนวัต้กรรมื เป็นต้้น

7.9.2.5  กิจัการ Maker Space 

ห้รือ Fabrication 

Laboratory

1. ต้้องจััด้ให้้มื้พื่ื�นทุ้�ส่ำาห้รับเป็นห้้องปฏิบัต้ิการเพื่ื�อ

ใช้ในงานส่ร้างนวัต้กรรมืห้รือผิลิต้ภัณฑ์์ต้้นแบบ 

2. ต้้องจััด้ให้้มื้เคู่รื�องมืือห้รืออุปกรณ์พื่ื�นฐานเพื่ื�อ

พื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ต้้นแบบ เช�น CNC 

Machine, 3D Printer, Water jet, Tooling, 

Software Tools ส่ำาห้รับพื่ัฒนางานด้้านปัญญา

ประด้ิษฐ์ อุปกรณ์เพื่าะเชื�อ อุปกรณ์ผิส่มืส่าร

เคู่มื้ เป็นต้้น

3. ต้้องจััด้ให้้มื้ผิ่้เช้�ยวชาญในการให้้คู่ำาปร้กษาเพื่ื�อ

การพื่ัฒนานวัต้กรรมืห้รือผิลิต้ภัณฑ์์ต้้นแบบ

4. ต้้องจััด้ให้้มื้ระบบส่าธิารณ่ปโภคู่พื่ื�นฐาน

ในโคู่รงการ เช�น ระบบส่ื�อส่ารห้ลักแบบใยแก้ว

คู่วามืเร็วส่่ง ระบบไฟฟ้าส่ำารองจั�ายแบบ

ต้�อเนื�อง ระบบปรับอากาศ ระบบด้ับเพื่ลิงและ

ป้องกันอุบัต้ิภัย เป็นต้้น

A 3

7.9.2.6  กิจัการ Co-Working 

Space 1

1. ต้้องจััด้ให้้มื้พื่ื�นทุ้�ให้้บริการไมื�น้อยกว�า 2,000 

ต้ารางเมืต้ร

2. ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 10 ล้านบาทุ 

3. ต้้องมื้องคู่์ประกอบในการบริห้ารจััด้การ ได้้แก� 

Co-Working Management, Membership 

Management System และ Supporting 

Management

4. ต้้องจััด้ให้้มื้เคู่รื�องมืือห้รืออุปกรณ์พื่ื�นฐานเพื่ื�อ 

ให้้บริการ เช�น อุปกรณ์ส่ำานักงาน คู่อมืพื่ิวเต้อร์ 

เคู่รื�องพื่ิมืพื่์ เป็นต้้น

B 1

1.	 เป็นกิจการทีไ่ม่เขา้ขา่ยในการยืน่ขอรับสทิธแิละประโยชนเ์พิม่เติมเพือ่สนับสนนุใหม้กีารใชเ้ครือ่งจกัรทีมี่ระบบทีทั่นสมยัและมกีารน�าระบบอตัโนมตัิ	
หรือหุ่นยนต์มาใช้	(กกท.	ที่	2/2564)
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ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

5. ต้้องจััด้ให้้มื้ระบบส่าธิารณ่ปโภคู่พื่ื�นฐาน

ในโคู่รงการ เช�น ระบบส่ื�อส่ารห้ลักแบบ

ใยแก้วคู่วามืเร็วส่่ง ระบบไฟฟ้าส่ำารองจั�าย

แบบต้�อเนื�อง ระบบปรับอากาศ ระบบ

ด้ับเพื่ลิงและป้องกันอุบัต้ิภัย เป็นต้้น

7.10 กิจัการ Cloud Service 1. ต้้องต้ั�งอย่�ใน Data Center ทุ้�ได้้รับมืาต้รฐาน 

ISO/IEC 27001 ด้้าน Data Center ไมื�น้อย

กว�า 2 ศ่นย์ทุ้�อย่�ในประเทุศ

2. ต้้องมื้การเชื�อมืต้�อระห้ว�างศ่นย์ Data Center 

ทุุกศ่นย์เข้าด้้วยกัน ด้้วยคู่วามืเร็วไมื�ต้ำ�ากว�า 10 

Gbps. ในทุุกเส่้นทุาง พื่ร้อมืมื้วงจัรส่ำารองทุ้�มื้

ขนาด้เทุ�ากัน

3. ต้้องได้้รับมืาต้รฐาน ISO/IEC 27001 ด้้าน 

Cloud Security และมืาต้รฐาน ISO/IEC 

20000-1 ด้้าน Cloud Service

A 1

ก�รพัฒนำ�เมืองอัจฉริยะ

7.31  กิจัการพื่ัฒนาพื่ื�นทุ้�เมืืองอัจัฉริยะ 1. ต้้องมื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นไมื�น้อยกว�าร้อยละ 

51 ของทุุนจัด้ทุะเบ้ยน

2. ต้้องจััด้ให้้มื้โคู่รงส่ร้างพื่ื�นฐานด้้านการส่ื�อส่ารทุ้�

พื่ร้อมืรองรับระบบอัจัฉริยะด้้านต้�าง ๆ เช�น 

Fiber Optic, Public Wifi เป็นต้้น

3. ต้้องจััด้ให้้มื้บริการระบบอัจัฉริยะ Smart 

Environment  และจััด้ให้้มื้บริการระบบ

อัจัฉริยะด้้านอื�นๆ อย�างน้อยอ้ก 1 ด้้าน จัาก 

6 ด้้าน ด้ังน้� Smart Mobility, Smart People, 

Smart Living, Smart Economy, Smart 

Governance และ Smart Energy

4. ต้้องจััด้ให้้มื้ระบบจััด้เก็บและบริห้ารข้อมื่ล โด้ย

มื้การเชื�อมืโยงห้รือการให้้ใช้งานข้อมื่ลในการ

บริห้ารจััด้การและให้้บริการในพื่ื�นทุ้�เมืือง

อัจัฉริยะ (Open Data Platform)

5. ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะกรรมืการห้รือ

ห้น�วยงานทุ้�รับผิิด้ชอบการพื่ัฒนาเมืืองอัจัฉริยะ

ก�อนยื�นขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

A 2



4

107

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย
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6. ต้้องกำาห้นด้และด้ำาเนินการต้ามืเป้าห้มืายด้้านต้�างๆ 

ทุ้�ส่อด้คู่ล้องกับเป้าห้มืายการพื่ัฒนาพื่ื�นทุ้�

7. ต้้องจััด้ให้้มื้กระบวนการรับฟังคู่วามืคู่ิด้เห้็นของ

ประชาชนในพื่ื�นทุ้� และต้้องเส่นอแผินการมื้

ส่�วนร�วมืของประชาชนในพื่ื�นทุ้�

8. รายได้้ทุ้�อย่�ในข�ายได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ลต้้องเป็นรายได้้ คู่�าบริการในพื่ื�นทุ้�ทุ้�ถ่ก

พื่ัฒนาข้�นโด้ยใช้ระบบอัจัฉริยะต้ามืทุ้�คู่ณะ

กรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

9. ห้ากต้ั�งอย่�ในพื่ื�นทุ้� EEC ให้้ได้้รับลด้ห้ย�อนภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลในอัต้ราร้อยละ 50 ของอัต้รา

ปกต้ิ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต้�วันส่ิ�นสุ่ด้ระยะ

เวลาการยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

7.32  กิจัการพื่ัฒนาระบบเมืืองอัจัฉริยะ 1. ต้้องมื้การพื่ัฒนา ต้ิด้ต้ั�ง และให้้บริการระบบ

เมืืองอัจัฉริยะทุ้�เห้มืาะส่มืในด้้านใด้ด้้านห้น้�ง ห้รือ

ห้ลายด้้านต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการกำาห้นด้ เช�น 

Smart Mobility, Smart People, Smart Living, 

Smart Economy, Smart Governance, Smart 

Energy และ Smart Environment เป็นต้้น

2. ต้้องเป็นส่�วนห้น้�งของโคู่รงการพื่ัฒนาเมืือง

อัจัฉริยะทุ้�ได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะ

กรรมืการห้รือห้น�วยงานทุ้�รับผิิด้ชอบการพื่ัฒนา

เมืืองอัจัฉริยะเทุ�านั�น

3. ห้ากต้ั�งอย่�ในพื่ื�นทุ้� EEC ให้้ได้้รับลด้ห้ย�อนภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลในอัต้ราร้อยละ 50 ของอัต้รา

ปกต้ิ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต้�วันส่ิ�นสุ่ด้ระยะ

เวลาการยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

A 2

อุตส่�หกรรมโลัจิส่ติกส์่

7.1 กิจัการส่าธิารณ่ปโภคู่และบริการพื่ื�นฐาน ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานของรัฐทุ้�เก้�ยวข้อง

7.1.3 กิจัการส่ถานทุ้�ต้รวจัปล�อย และบรรจัุ

ส่ินคู่้าเข้าต้่้คู่อนเทุนเนอร์เพื่ื�อการ

ส่�งออก ห้รือโรงพื่ักส่ินคู่้า เพื่ื�อต้รวจั

ปล�อยของขาเข้า และบรรจัุของ

ขาออกทุ้�ขนส่�งโด้ยระบบคู่อนเทุนเนอร์

นอกเขต้ทุ�าเทุ้ยบเรือ (รพื่ทุ.) 

(Inland Container Depot: ICD)

A 3
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

7.1.4 กิจัการขนถ�ายส่ินคู่้าส่ำาห้รับเรือ

บรรทุุกส่ินคู่้า

ต้้องมื้เคู่รื�องจัักรส่ำาห้รับการขนถ�ายทุ้�ทุันส่มืัย

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

A 3

7.1.5 กิจัการส่นามืบินพื่าณิชย์ A 2

7.3  กิจัการขนส่�งมืวลชน และส่ินคู่้าขนาด้ให้ญ�

7.3.1 กิจัการขนส่�งทุางราง ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานของรัฐทุ้�เก้�ยวข้อง A 2

7.3.2 กิจัการขนส่�งทุางทุ�อ (ยกเว้นการ

ขนส่�งนำ�าทุางทุ�อ)

B 1

7.3.3 กิจัการขนส่�งทุางเรือ A 2

7.3.4 กิจัการขนส่�งทุางอากาศ เคู่รื�องบินต้้องมื้อายุไมื�เกิน 14 ปี นับแต้�ปีทุ้�ผิลิต้

จันถ้งปีทุ้�ยื�นคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมื

A 3

7.4 กิจัการศ่นย์บริการโลจัิส่ต้ิกส่์

7.4.1  กิจัการศ่นย์กระจัายส่ินคู่้า

ด้้วยระบบทุ้�ทุันส่มืัย (Distribution 

Center: DC)

1. ต้้องมื้ทุุนจัด้ทุะเบ้ยนทุ้�ชำาระแล้วไมื�น้อยกว�า 10 

ล้านบาทุ

2. ต้้องจััด้ให้้มื้ส่ถานทุ้�จััด้เก็บส่ินคู่้าคู่วบคูุ่มื

ด้้วยระบบคู่อมืพื่ิวเต้อร์ทุ้�ทุันส่มืัย

B 1

7.4.2  กิจัการศ่นย์กระจัายส่ินคู่้าระห้ว�าง

ประเทุศด้้วยระบบทุ้�ทุันส่มืัย 

(International Distribution 

Center: IDC)

3. ส่ำาห้รับกิจัการศ่นย์กระจัายส่ินคู่้าระห้ว�าง

ประเทุศด้้วยระบบทุ้�ทุันส่มืัย กำาห้นด้เงื�อนไข

เพื่ิ�มืเต้ิมื ด้ังน้�

3.1  ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 100 ล้านบาทุ 

3.2  ต้้องกระจัายส่ินคู่้าไปต้�างประเทุศ

ไมื�น้อยกว�า 5 ประเทุศ

4. ส่ำาห้รับกิจัการศ่นย์กระจัายส่ินคู่้าด้้วยระบบทุ้�

ทุันส่มืัย ไมื�ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์

เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการได้้

A 3

7.33 กิจัการศ่นย์กระจัายส่ินคู่้าด้้วยระบบ

อัจัฉริยะ

1. ต้้องจััด้ให้้มื้ส่ถานทุ้�จััด้เก็บส่ินคู่้าคู่วบคูุ่มืด้้วย

ระบบคู่อมืพื่ิวเต้อร์ทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง เช�น 

ระบบการจััด้เก็บส่ินคู่้าและเร้ยกคู่ืนส่ินคู่้า

อัต้โนมืัต้ิ (Automatic Storage and Retrieval 

Systems : ASRS) และระบบส่นับส่นุนด้้าน

เทุคู่โนโลย้ส่ารส่นเทุศ เป็นต้้น

A 2
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2. ต้้องมื้เงินลงทุุนโด้ยไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน ไมื�น้อยกว�า 1,000 ล้านบาทุ

3. ต้้องด้ำาเนินการในเรื�องต้�อไปน้�ภายใน 3 ปี 

นับจัากวันทุ้�ออกบัต้รส่�งเส่ริมื

3.1 ต้้องใช้ Data Center ทุ้�ต้ั�งในประเทุศไทุย 

รวมืถ้งกรณ้ Co-location ในการบริห้าร

จััด้การข้อมื่ล 

3.2 ต้้องมื้การจั้างบุคู่ลากรไทุยทุ้�ส่ำาเร็จั

การศ้กษาระด้ับปริญญาต้ร้ข้�นไป 

ในส่าขาทุ้�เก้�ยวข้องกับด้้านวิทุยาศาส่ต้ร์

และเทุคู่โนโลย้โด้ยต้รง เช�น วิศวกรรมืศาส่ต้ร ์

ปัญญาประด้ิษฐ์ และ Data Science 

เป็นต้้น ไมื�น้อยกว�าร้อยละ 20 ของการ

จั้างงานทุั�งห้มืด้ในโคู่รงการ

3.3 ต้้องมื้การวิเคู่ราะห้์ข้อมื่ล (Data Analytics) 

ห้รือจััด้การข้อมื่ลทุ้�เก้�ยวข้องกับ Digital 

Transactions โด้ยใช้เทุคู่โนโลย้ด้ิจัิต้ัลชั�น

ส่่ง และจัะต้้องด้ำาเนินการใน

ประเทุศไทุย รวมืทุั�งมื้บุคู่ลากรไทุยร�วมื

ด้ำาเนินการอย�างมื้นัยส่ำาคู่ัญ โด้ยมื้แผิน

ด้ำาเนินการต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามื

เห้็นชอบ

3.4 ต้้องมื้การฝีึกอบรมืด้้านเทุคู่โนโลย้ด้ิจัิทุัล

ขั�นส่่ง เช�น Big Data และ Data 

Analytics เป็นต้้น ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการ

ให้้คู่วามืเห้็นชอบ

3.5 ต้้องมื้การด้ำาเนินการด้้านการวิจััยและ

พื่ัฒนา ห้รือร�วมืมืือในโคู่รงการวิจััยและ

พื่ัฒนากับส่ถาบันการศ้กษาห้รือ

ส่ถาบันวิจััยของประเทุศไทุย ต้ามืทุ้�คู่ณะ

กรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

3.6 รายได้้ทุ้�จัะได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ลต้้องเป็นรายได้้จัากการ

ให้้บริการกระจัายส่ินคู่้าระห้ว�างประเทุศ

เทุ�านั�นโด้ยไมื�รวมืคู่�าขนส่�งและรายได้้

เก้�ยวกับพื่ิธิ้การศุลกากร
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ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

อุตส่�หกรรมบริก�รเฉพ�ะที่�ง

7.7  กิจัการส่นับส่นุนการคู่้าและการลงทุุน 

(Trade and Investment Support Office: 

TISO) 1

1. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายในการขายและบริห้าร ปีละ

ไมื�น้อยกว�า 10 ล้านบาทุ

2. ต้้องมื้แผินด้ำาเนินการและขอบข�ายธิุรกิจัด้ังน้�

2.1  การกำากับด้่แล และ/ห้รือการให้้บริการ

บริษัทุในเคู่รือและในกลุ�มื ทุั�งน้� ให้้รวมื

ถ้งการให้้บริการจััด้ห้า ห้รือให้้เช�าอาคู่าร

ส่ำานักงาน ห้รืออาคู่ารโรงงานให้้บริษัทุ

ในเคู่รือและในกลุ�มืด้้วย

2.2  การให้้คู่ำาปร้กษาและแนะนำาในการ

ประกอบธิุรกิจั ยกเว้น ธิุรกิจัด้้านซ่ื�อขาย

ห้ลักทุรัพื่ย์ และด้้านแลกเปล้�ยนเงินต้รา

ต้�างประเทุศ ส่ำาห้รับธิุรกิจัด้้านบัญช้ ด้้าน

กฎห้มืาย ด้้านโฆ่ษณา ด้้านส่ถาปัต้ยกรรมื 

และด้้านวิศวกรรมืโยธิา ต้้องได้้รับใบ

อนุญาต้ให้้ประกอบธิุรกิจัจัากกรมืพื่ัฒนา

ธิุรกิจัการคู่้า ห้รือส่�วนราชการทุ้�เก้�ยวข้อง 

ก�อนยื�นคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมื

2.3  การให้้บริการข้อมื่ลข�าวส่ารด้้านการ

จััด้ซ่ื�อจััด้ห้าส่ินคู่้า

2.4  การให้้บริการทุางวิศวกรรมืและเทุคู่นิคู่ทุ้�

ไมื�รวมืถ้งการให้้บริการทุาง

ส่ถาปัต้ยกรรมืและทุางวิศวกรรมืโยธิา

2.5 กิจักรรมืทุางธิุรกิจัเก้�ยวกับเคู่รื�องจัักร

เคู่รื�องกลเคู่รื�องมืือ และอุปกรณ์ ได้้แก�

- การนำาเข้าเพื่ื�อคู่้าส่�ง

- การให้้บริการฝีึกอบรมื

- การต้ิด้ต้ั�ง บำารุงรักษา และซ่�อมืแซ่มื

- การปรับ (Calibration) 

2.6  การคู่้าส่�งส่ินคู่้าทุ้�ผิลิต้ในประเทุศ

B 2

1.	 เป็นกิจการทีไ่ม่เขา้ขา่ยในการยืน่ขอรับสทิธแิละประโยชนเ์พิม่เติมเพือ่สนับสนนุใหม้กีารใชเ้ครือ่งจกัรทีมี่ระบบทีทั่นสมยัและมกีารน�าระบบอตัโนมตัิ	
หรือหุ่นยนต์มาใช้	(กกท.	ที่	2/2564)
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คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

2.7  การให้้บริการรับจั้างบริห้ารระบบธิุรกิจั

ระห้ว�างประเทุศ (International 

Business Process Outsourcing) โด้ย

ต้้องให้้บริการผิ�านเคู่รือข�ายโทุรคู่มืนาคู่มื

ในด้้านต้�างๆ เช�น Administration 

Services, Finance & Accounting 

Services, Human Resource Services, 

Sales & Marketing Services, Customer 

Services, Data Processing เป็นต้้น

3. ไมื�ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

ต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการได้้

7.13 กิจัการบริการออกแบบทุางวิศวกรรมื 1. ห้ากต้ั�งอย่�ในเขต้วิทุยาศาส่ต้ร์และเทุคู่โนโลย้ทุ้�

ได้้รับการส่�งเส่ริมืห้รือได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

คู่ณะกรรมืการ ให้้ได้้รับการลด้ห้ย�อนภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ำาห้รับกำาไรสุ่ทุธิิร้อยละ 50 

เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต้�วันทุ้�กำาห้นด้ระยะ

เวลาการยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ิ�นสุ่ด้ลง

2. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายเงินเด้ือนของบุคู่ลากรด้้าน

ออกแบบทุางวิศวกรรมืไมื�น้อยกว�า 1,500,000 

บาทุ ต้�อปี โด้ยต้้องเป็นการจั้างงานให้มื� ห้รือมื้

เงินลทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) 

ไมื�น้อยกว�า 1,000,000 บาทุ

3. ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามื

คูุ่ณคู่�าของโคู่รงการ (Merit-based Incentives) 

ในการได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

รวมืแล้วไมื�เกิน 13 ปี

A 1

7.14 กิจัการบริการทุด้ส่อบทุางวิทุยาศาส่ต้ร์ 1. ห้ากต้ั�งอย่�ในเขต้วิทุยาศาส่ต้ร์และเทุคู่โนโลย้ทุ้�

ได้้รับการส่�งเส่ริมืห้รือได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

คู่ณะกรรมืการ ให้้ได้้รับการลด้ห้ย�อนภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ำาห้รับกำาไรสุ่ทุธิิร้อยละ 50 

เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต้�วันทุ้�กำาห้นด้ระยะ

เวลาการยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ิ�นสุ่ด้ลง

2. ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามื

คูุ่ณคู่�าของโคู่รงการ (Merit-based Incentives) 

ในการได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

รวมืแล้วไมื�เกิน 13 ปี

A 1
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
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และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

7.15 กิจัการบริการส่อบเทุ้ยบมืาต้รฐาน 1. ห้ากต้ั�งอย่�ในเขต้วิทุยาศาส่ต้ร์และเทุคู่โนโลย้ทุ้�

ได้้รับการส่�งเส่ริมืห้รือได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

คู่ณะกรรมืการ ให้้ได้้รับการลด้ห้ย�อนภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ำาห้รับกำาไรสุ่ทุธิิร้อยละ 50 

เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต้�วันทุ้�กำาห้นด้ระยะเวลา

การยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ิ�นสุ่ด้ลง

2. ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามื

คูุ่ณคู่�าของโคู่รงการ (Merit-based Incentives) 

ในการได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

รวมืแล้วไมื�เกิน 13 ปี

A 1

7.16 กิจัการบริการฆ่�าเชื�อแก�ผิลิต้ภัณฑ์์ A 2

7.19 กิจัการพื่ัฒนาทุรัพื่ยากรมืนุษย์ ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืต้ามืคูุ่ณคู่�า

ของโคู่รงการ (Merit-based Incentives) ในการได้้รับ

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลรวมืแล้วไมื�เกิน 13 ปี

7.19.1 กิจัการส่ถานฝีึกฝีนวิชาช้พื่ 1. ต้้องเป็นกิจัการส่ถานฝีึกฝีนวิชาช้พื่ทุ้�มื้การส่อน

ห้รือฝีึกอบรมืทุางเทุคู่นิคู่ในส่าขาวิชาช้พื่เฉพื่าะ 

รวมืถ้งการออกแบบ (Design Training Center) 

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

2. ต้้องมื้วัส่ดุ้อุปกรณ์ ห้้องปฏิบัต้ิการ และอื�นๆ ทุ้�

จัำาเป็น

3. ห้ากต้ั�งอย่�ในเขต้วิทุยาศาส่ต้ร์และเทุคู่โนโลย้ทุ้�

ได้้รับการส่�งเส่ริมืห้รือได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

คู่ณะกรรมืการให้้ได้้รับการลด้ห้ย�อนภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ลส่ำาห้รับกำาไรสุ่ทุธิิร้อยละ 50 เป็นระยะ

เวลา 5 ปี นับแต้�วันทุ้�กำาห้นด้ระยะเวลายกเว้น

ภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ิ�นสุ่ด้ลง

A 1

7.19.2 ส่ถานศ้กษาห้รือส่ถาบันอุด้มืศ้กษา

ทุ้�มื้ศักยภาพื่ส่่ง

กรณ้ส่ถานศ้กษาทุ้�มื้ศักยภาพื่ส่่ง

1. ต้้องเป็นส่ถานศ้กษาเอกชนทุ้�มื้ศักยภาพื่ส่่งซ่้�ง

มืุ�งเน้นการเร้ยนการส่อนในด้้านวิทุยาศาส่ต้ร์

และเทุคู่โนโลย้

2. ต้้องต้ั�งส่ถานศ้กษาในเขต้พื่ื�นทุ้�ระเบ้ยงเศรษฐกิจั

พื่ิเศษภาคู่ต้ะวันออก ห้รือเขต้เศรษฐกิจัพื่ิเศษ

อื�นทุ้�คู่ณะรัฐมืนต้ร้ประกาศกำาห้นด้ให้้เป็นพื่ื�นทุ้�

จััด้ต้ั�งส่ถานศ้กษาทุ้�มื้ศักยภาพื่ส่่ง

3. ต้้องปฏิบัต้ิต้ามืห้ลักเกณฑ์์ วิธิ้การ และเงื�อนไข 

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

A 1
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กรณ้ส่ถาบันอุด้มืศ้กษาทุ้�มื้ศักยภาพื่ส่่ง

1. ต้้องเป็นส่ถาบันอุด้มืศ้กษาทุ้�มื้ศักยภาพื่ส่่ง กรณ้

เป็นการลงทุุนจัากต้�างประเทุศ จัะต้้องได้้รับคู่วามื

เห้็นชอบจัากคู่ณะกรรมืการพื่ัฒนาการจััด้การศ้กษา

โด้ยส่ถาบันอุด้มืศ้กษาทุ้�มื้ศักยภาพื่ส่่งจัากต้�าง

ประเทุศ (คู่พื่อต้.)

2. ต้้องต้ั�งส่ถานศ้กษาในเขต้พื่ื�นทุ้�ระเบ้ยงเศรษฐกิจั

พื่ิเศษภาคู่ต้ะวันออก ห้รือเขต้เศรษฐกิจัพื่ิเศษ

อื�นทุ้�คู่ณะรัฐมืนต้ร้ ประกาศกำาห้นด้ให้้เป็นพื่ื�นทุ้�

จััด้ต้ั�งส่ถาบันอุด้มืศ้กษาทุ้�มื้ศักยภาพื่ส่่งจัากต้�าง

ประเทุศ ห้รือพื่ื�นทุ้�อื�นทุ้�ได้้รับคู่วามืเห้็นชอบ 

จัากคู่ณะกรรมืการพื่ัฒนาการจััด้การศ้กษาโด้ย

ส่ถาบันอุด้มืศ้กษาทุ้�มื้ศักยภาพื่ส่่งจัาก

ต้�างประเทุศ (คู่พื่อต้.)

3. ต้้องปฏิบัต้ิต้ามืห้ลักเกณฑ์์ วิธิ้การ และเงื�อนไข 

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

7.34 กิจัการศ่นย์กลางธิุรกิจัระห้ว�างประเทุศ 

(International Business Center : IBC) 1
1. ต้้องมื้แผินการด้ำาเนินการให้้บริการแก�วิส่าห้กิจัใน

เคู่รือโด้ยมื้ขอบข�ายธิุรกิจั ด้ังน้�

1.1 การบริห้ารงานทุั�วไป การวางแผินทุาง

ธิุรกิจั และการประส่านงานทุางธิุรกิจั

1.2 การจััด้ห้าวัต้ถุด้ิบและชิ�นส่�วน 

1.3 การวิจััยและพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์

1.4 การส่นับส่นุนด้้านเทุคู่นิคู่

1.5 การส่�งเส่ริมืด้้านการต้ลาด้และการขาย

1.6 การบริห้ารด้้านงานบุคู่คู่ลและการฝีึกอบรมื

1.7 การให้้คู่ำาปร้กษาด้้านการเงิน

1.8 การวิเคู่ราะห้์และวิจััยด้้านเศรษฐกิจัและ

การลงทุุน

1.9 การจััด้การและคู่วบคูุ่มืส่ินเชื�อ

1.10 การให้้บริการด้้านการบริห้ารเงินของศ่นย์

บริห้ารเงิน (Treasury Center)

1.11 กิจัการการคู่้าระห้ว�างประเทุศ 

1.12 การให้้บริการส่นับส่นุนอื�นๆ ต้ามืทุ้�

กรมืส่รรพื่ากรประกาศกำาห้นด้

2. ต้้องมื้ทุุนจัด้ทุะเบ้ยนทุ้�ชำาระแล้วไมื�น้อยกว�า 10 

ล้านบาทุ

B 1

(เฉพื่าะ

เคู่รื�องจัักรทุ้�

ใช้วิจััยและ

พื่ัฒนา และ

ฝีึกอบรมื)

1.	 เป็นกิจการทีไ่ม่เขา้ขา่ยในการยืน่ขอรับสทิธแิละประโยชนเ์พิม่เติมเพือ่สนับสนนุใหม้กีารใชเ้ครือ่งจกัรทีมี่ระบบทีทั่นสมยัและมกีารน�าระบบอตัโนมตัิ	
หรือหุ่นยนต์มาใช้	(กกท.	ที่	2/2564)
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

3. ต้้องมื้การจั้างพื่นักงานประจัำาทุ้�มื้คู่วามืร่้และ

ทุักษะทุ้�จัำาเป็นส่ำาห้รับ IBC ไมื�น้อยกว�า 10 คู่น 

เว้นแต้�กรณ้ IBC ทุ้�มื้เฉพื่าะการให้้บริการด้้าน

การบริห้ารเงินแก�วิส่าห้กิจัในเคู่รือ ต้้องมื้การ

จั้างพื่นักงานประจัำาทุ้�มื้คู่วามืร่้และทุักษะ

ไมื�น้อยกว�า 5 คู่น

4. กรณ้เป็นการด้ำาเนินกิจัการการคู่้าระห้ว�าง

ประเทุศ จัะต้้องมื้ขอบข�ายธิุรกิจัในข้อ 1.1 

- 1.10 ร�วมืด้้วยไมื�น้อยกว�า 1 ข้อ

5. ไมื�ได้้รับยกเว้นอากรขาเข้าวัต้ถุด้ิบและ

วัส่ดุ้จัำาเป็นส่ำาห้รับส่�วนทุ้�ผิลิต้เพื่ื�อการส่�งออก 

6. ไมื�ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประประโยชน์เพื่ิ�มื

เต้ิมืต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการได้้

7.37 กิจัการศ่นย์จััด้ห้าจััด้ซ่ื�อวัต้ถุด้ิบ ชิ�นส่�วนและ

ส่�วนประกอบระห้ว�างประเทุศ (International 

Procurement Office: IPO) 1

1. ต้้องเป็นการจััด้ห้าจััด้ซ่ื�อวัต้ถุด้ิบ ชิ�นส่�วน และ

ส่�วนประกอบทุ้�ใช้ในอุต้ส่าห้กรรมืการผิลิต้

2. ต้้องมื้ห้รือเช�าคู่ลังส่ินคู่้า และมื้การจััด้การ

ส่ินคู่้าคู่งคู่ลังด้้วยระบบเทุคู่โนโลย้ส่ารส่นเทุศทุ้�

ใช้บริห้ารจััด้การคู่ลังส่ินคู่้าโด้ยเฉพื่าะ

3. ต้้องมื้กิจักรรมืการจััด้ห้าส่ินคู่้า และจััด้การ

ส่ินคู่้าอย�างเห้มืาะส่มื เช�น การต้รวจัส่อบ

คูุ่ณภาพื่ส่ินคู่้าและการบรรจัุส่ินคู่้า เป็นต้้น

4. ต้้องมื้แห้ล�งจััด้ห้าส่ินคู่้าจัากห้ลายราย และ

อย�างน้อยต้้องมื้แห้ล�งจััด้ห้าจัากในประเทุศด้้วย

5. ต้้องเป็นการคู่้าส่�งในประเทุศและ/ห้รือส่�งออก

ต้�างประเทุศ

6. ต้้องมื้ทุุนจัด้ทุะเบ้ยนเร้ยกชำาระแล้วไมื�น้อยกว�า 

10 ล้านบาทุ

7. ไมื�ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

ต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการได้้

B 1

อุตส่�หกรรมก�รท่ี่องเท่ี่�ยว

7.22 กิจัการเพื่ื�อส่�งเส่ริมืการทุ�องเทุ้�ยว

7.22.1 กิจัการเรือเฟอร์ร้� ห้รือเด้ินเรือทุ�อง

เทุ้�ยว ห้รือให้้เช�าเรือทุ�องเทุ้�ยว

ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานของรัฐทุ้�

เก้�ยวข้อง

A 3

1.	 เป็นกิจการทีไ่ม่เขา้ขา่ยในการยืน่ขอรับสทิธแิละประโยชนเ์พิม่เติมเพือ่สนับสนนุใหม้กีารใชเ้ครือ่งจกัรทีมี่ระบบทีทั่นสมยัและมกีารน�าระบบอตัโนมตัิ	
หรือหุ่นยนต์มาใช้	(กกท.	ที่	2/2564)
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

7.22.2 กิจัการบริการทุ้�จัอด้เรือทุ�องเทุ้�ยว ต้้องมื้ส่ิ�งอำานวยคู่วามืส่ะด้วกต้�างๆ เช�น อุปกรณ์ยกเรือ

ทุ้�จัอด้เรือบนบก โรงจัอด้เรือส่ำาห้รับซ่�อมืบำารุงเรือ เป็นต้้น

A 3

7.22.3 กิจัการส่วนส่นุก 1. ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 500 ล้านบาทุ

2. ส่�วนประกอบของโคู่รงการต้้องได้้รับคู่วามืเห้็น

ชอบจัากคู่ณะกรรมืการ

A 3

7.22.4 กิจัการศ่นย์แส่ด้งศิลปวัฒนธิรรมื

ไทุยห้รือศ่นย์ศิลปห้ัต้ถกรรมืไทุย

1. ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 30 ล้านบาทุ

2. ร่ปแบบการแส่ด้งต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

คู่ณะกรรมืการ

3. ต้้องมื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นไมื�น้อยกว�าร้อยละ 

51 ของทุุนจัด้ทุะเบ้ยน

A 3

7.22.5 กิจัการส่วนส่ัต้ว์เปิด้ 1. ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 500 ล้านบาทุ และ

ต้้องมื้ทุ้�ด้ินไมื�น้อยกว�า 500 ไร�

2. ส่�วนประกอบของโคู่รงการต้้องได้้รับคู่วามืเห้็น

ชอบจัากคู่ณะกรรมืการ

3. ต้้องจััด้ทุ้�ด้ินเป็นพื่ื�นทุ้�ส่้เข้ยวและทุ้�จัอด้รถ อย�างละ

ไมื�น้อยกว�าร้อยละ 15 ของทุ้�ด้ินทุั�งห้มืด้

A 3

7.22.6 กิจัการพื่ิพื่ิธิภัณฑ์์ ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) 

ไมื�น้อยกว�า 30 ล้านบาทุ

A 3

7.22.7 กิจัการส่นามืแข�งขันยานยนต้์ 1. ต้้องได้้รับมืาต้รฐานจัาก Federation 

International de L’Automobile (FIA) ห้รือ 

Federation International de Motocyclisme 

(FIM) ส่ำาห้รับส่นามืแข�งขันทุางเร้ยบ (Circuit)

2. กรณ้มื้ส่นามืแข�งขันอื�น เช�น ส่นามืแข�งขัน

ทุางต้รง ทุางโคู่้ง และทุางวิบาก จัะต้้อง

ก�อส่ร้างต้ามืแนวทุางห้รือห้ลักการทุ้�เทุ้ยบเคู่้ยง

ได้้ห้รือทุ้�เป็นส่ากล

3. ต้้องมื้มืาต้รการป้องกันและคู่วบคูุ่มืมืิให้้เกิด้

อันต้รายห้รือคู่วามืเด้ือด้ร้อนแก�ผิ่้อย่�ใกล้เคู่้ยง

4. ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) 

ไมื�น้อยกว�า 1,000 ล้านบาทุ

A 3

7.22.8 กิจัการกระเช้าไฟฟ้าห้รือรถราง

ไฟฟ้าเพื่ื�อการทุ�องเทุ้�ยว

1. ต้้องมื้เงินลงทุุนไมื�น้อยกว�า 100 ล้านบาทุ 

(ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน)

A 3



116

ป
ระ

เภ
ท

กิ
จกิ

าร
ท่

�ให้
กิ

าร
ส่

งเ
ส่

ริม

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส่�าห้รับแจกิ ห้้ามจ�าห้น่าย

คู่่่มือกิารขอรับกิารส่่งเส่ริมกิารลงทุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

2. ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานภาคู่รัฐ

ทุ้�เก้�ยวข้อง และปฏิบัต้ิต้ามืมืาต้รฐานของห้น�วย

งานทุ้�เก้�ยวข้อง ห้รือมืาต้รฐานอื�นใด้ทุ้�คู่ณะ

กรรมืการเห้็นชอบ

7.22.9 กิจัการทุ�าเรือทุ�องเทุ้�ยวขนาด้ให้ญ� 

(Cruise Terminal)

1. ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 100 ล้านบาทุ

2. ต้้องได้้รับอนุญาต้จัากห้น�วยงานของรัฐทุ้�เก้�ยวข้อง

3. ต้้องมื้ส่ิ�งอำานวยคู่วามืส่ะด้วกและส่าธิารณ่ปโภคู่

ทุ้�จัำาเป็นในการรองรับเรือส่ำาราญ (Cruise) และ

นักทุ�องเทุ้�ยว เช�น อาคู่ารผิ่้โด้ยส่าร พื่ื�นทุ้�

ส่ำาห้รับอำานวยคู่วามืส่ะด้วกในการผิ�านพื่ิธิ้การ

ศุลกากร และต้รวจัคู่นเข้าเมืือง เป็นต้้น

4. รายได้้ทุ้�อย่�ในข�ายได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ลให้้เฉพื่าะรายได้้จัากคู่�าบริการจัอด้เรือ 

และการให้้บริการทุ้�เก้�ยวข้องกับการรับส่�งผิ่้

โด้ยส่ารและส่ัมืภาระเทุ�านั�น

A 3

7.22.10   กิจัการส่ร้างแห้ล�งทุ�องเทุ้�ยว

ขนาด้ให้ญ�ทุ้�มื้คูุ่ณภาพื่

1. ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 100 ล้านบาทุ

2. ประเภทุและองคู่์ประกอบของแห้ล�งทุ�องเทุ้�ยว 

จัะต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะกรรมืการ 

ห้รือห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง

A 3

7.23 กิจัการเพื่ื�อส่นับส่นุนการทุ�องเทุ้�ยว

7.23.1 กิจัการโรงแรมื 1. กรณ้มื้จัำานวนห้้องพื่ักไมื�น้อยกว�า 100 ห้้อง 

ต้้องมื้เงินลงทุุนต้�อห้้อง (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 2 ล้านบาทุ

2. กรณ้มื้จัำานวนห้้องพื่ักน้อยกว�า 100 ห้้อง ต้้องมื้

เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) 

ไมื�น้อยกว�า 500 ล้านบาทุ

3. ให้้ได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์ ด้ังน้�

3.1 กรณ้ต้ั�งส่ถานประกอบการในจัังห้วัด้

กระบ้� กรุงเทุพื่มืห้านคู่ร กาญจันบุร้ 

ขอนแก�น ฉะเชิงเทุรา ชลบุร้ เช้ยงให้มื� 

นคู่รปฐมื นคู่รราชส่้มืา นนทุบุร้ 

ปทุุมืธิาน้ ประจัวบคู่้ร้ขันธิ์ 

พื่ระนคู่รศร้อยุธิยา พื่ังงา เพื่ชรบุร้ 

ภ่เก็ต้ ระยอง ส่งขลา ส่มืุทุรปราการ 

ส่มืุทุรส่าคู่ร ส่ระบุร้ และสุ่ราษฎร์ธิาน้

B 2



4

117

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุุคคล A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap ว้งิเงิิน์) A 2 = 8 ปี A 3 = 5 ปี A 4 = 3 ปี

ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย

คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

3.2 กรณ้ต้ั�งส่ถานประกอบการในจัังห้วัด้อื�น A 4

เงื�อนไขส่ำาห้รับ SMEs ไทุย

1. ต้้องมื้ห้้องพื่ักไมื�น้อยกว�า 50 ห้้อง แต้�ไมื�เกิน 99 

ห้้อง

2. ต้้องมื้เงินลงทุุนต้�อห้้อง (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 1 ล้านบาทุ

ต้ามื

มืาต้รการ

ส่�งเส่ริมืการ

ลงทุุนส่ำาห้รับ 

SMEs

7.23.2 กิจัการห้อประชุมืขนาด้ให้ญ� 1. ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�ส่�วนทุ้�ใช้เพื่ื�อการประชุมืไมื�น้อยกว�า 

4,000 ต้ารางเมืต้ร โด้ยห้้องประชุมืขนาด้ให้ญ�

ทุ้�สุ่ด้ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�ไมื�น้อยกว�า 3,000 ต้ารางเมืต้ร

2. ต้้องมื้เคู่รื�องมืือและส่ิ�งอำานวยคู่วามืส่ะด้วกทุ้�

เห้มืาะส่มืกับโคู่รงการ

3. แบบแปลนแผินผิังต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

คู่ณะกรรมืการ

A 3

7.23.3 กิจัการศ่นย์แส่ด้งส่ินคู่้านานาชาต้ิ 1. ต้อ้งมื้พื่ื�นทุ้�แส่ด้งส่ินคู่้าภายในอาคู่ารไมื�นอ้ยกว�า 

25,000 ต้ารางเมืต้ร

2. ต้้องมื้ห้้องส่ำาห้รับเจัรจัาธิุรกิจัทุุกห้้องแส่ด้งส่ินคู่้า

A 3
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กลุ่ัมอุตส่�หกรรมแลัะประเภูที่กิจก�ร
ท่ี่�ให้ก�รส่่งเส่ริม
ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืส่ามืารถต้รวจัส่อบประเภทุกิจัการและเงื�อนไขของแต้�ละประเภทุกิจัการ ซ่้�งได้้

กำาห้นด้ไว้ในบัญช้ประเภทุกิจัการทุ้�ส่ำานักงานให้้การส่�งเส่ริมืโด้ยแยกต้ามืกลุ�มือุต้ส่าห้กรรมื



ก�รวิจัยแลัะพัฒนำ� แลัะก�รพัฒนำ�เที่คำโนำโลัย่เป้�หม�ย
กองส่�งเส่ริมก�รลังทีุ่นำ 1-4

ก�รวิจัยแลัะพัฒนำ� (หน้ำ� 120)
7.11  กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา

 - อุต้ส่าห้กรรมืเกษต้ร เทุคู่โนโลย้ช้วภาพื่และการแพื่ทุย์  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 1)

 - อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2)

 - อุต้ส่าห้กรรมืพื่ื�นฐานและอุต้ส่าห้กรรมืส่นับส่นุน  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 3)

 - อุต้ส่าห้กรรมืส่ร้างส่รรคู่์และด้ิจัิทุัล  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 4)

 - อุต้ส่าห้กรรมือื�นๆ  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 4)

พัฒนำ�เที่คำโนำโลัย่เป้�หม�ย (หน้ำ� 122)
8.1.1  กิจัการพื่ัฒนา Biotechnology  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 1)

8.1.2  กิจัการพื่ัฒนา Nanotechnology  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 3)

8.1.3  กิจัการพื่ัฒนา Advanced Material Technology  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2 และ 3)

8.1.4  กิจัการพื่ัฒนา Digital Technology  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2 และ 4)

1-4

สำำ�หรัับแจก ห้�มจำ�หน่่�ย 119
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ก�รวิจัยแลัะพัฒนำ� แลัะก�รพัฒนำ�เที่คำโนำโลัย่เป้�หม�ย
กองส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ 1-4

กอง
กำากับ
ด้่แล

เงื�อนไข
ประเภทุกิจัการ

และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

ก�รวิจัยแลัะพัฒนำ�

7.11 กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา 1. ต้้องมื้ขอบข�ายธิุรกิจั ด้ังน้�

1.1  การวิจััยขั�นพื่ื�นฐาน (Basic Research) 

ห้มืายถ้ง การวิจััย ห้รือการคู่้นคู่ว้า 

เพื่ื�อการคู่้นพื่บองคู่์คู่วามืร่้ให้มื�ทุ้�มื้

คูุ่ณคู่�าทุางวิชาการ และองคู่์คู่วามืร่้

น้�อาจันำาไปส่่�การใช้ประโยชน์ห้รือ

แก้ปัญห้าในการพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ 

กระบวนการการผิลิต้ ห้รือการ

ให้้บริการในอนาคู่ต้

1.2  การวิจััยประยุกต้์ (Applied 

Research) ห้มืายถ้ง การวิจััยทุ้�นำา

คู่วามืร่้พื่ื�นฐาน มืาประยุกต้์ใช้เพื่ื�อ

แก้ปัญห้า ห้รือพื่ัฒนาองคู่์คู่วามืร่้เพื่ื�อ

ประโยชน์ในเชิงพื่าณิชย์ โด้ยมื้

วัต้ถุประส่งคู่์เพื่ื�อให้้ได้้ผิลิต้ภัณฑ์์ 

ห้รือกระบวนการให้มื� ทุั�งน้�รวมืถ้ง

กิจักรรมืทุ้�เก้�ยวข้อง เช�น การคู่ิด้คู่้น

ส่่ต้ร การออกแบบผิลิต้ภัณฑ์์ และ

การออกแบบกระบวนการผิลิต้ทุ้�นำา

ไปส่่�การใช้ประโยชน์ในเชิง

อุต้ส่าห้กรรมื และเชิงพื่าณิชย์

1.3  การวิจััยพื่ัฒนาระด้ับนำาร�อง (Pilot 

Development) ห้มืายถ้ง การขยาย

ขนาด้การผิลิต้ทุ้�เป็นผิลมืาจัากการ

วิจััยขั�นพื่ื�นฐานและการวิจััยประยุกต้์

เป็นการทุด้ลองผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์

ต้้นแบบ (Prototype) และ/ห้รือ

ทุด้ส่อบกระบวนการผิลิต้ในระด้ับ

ก้�งอุต้ส่าห้กรรมื เพื่ื�อวัต้ถุประส่งคู่์ใน

การทุด้ส่อบต้ลาด้ และ/ห้รือ เก็บ

รวบรวมืข้อมื่ลส่ภาวะ ทุ้�เห้มืาะส่มื

ส่ำาห้รับการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์ เพื่ื�อใช้ใน

การออกแบบกระบวนการผิลิต้ใน

ระด้ับอุต้ส่าห้กรรมื

A 1

1
- อุต้ส่าห้กรรมืเกษต้ร เทุคู่โนโลย้

ช้วภาพื่และการแพื่ทุย์

2 - อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง

3
- อุต้ส่าห้กรรมืพื่ื�นฐานและ

อุต้ส่าห้กรรมืส่นับส่นุน

4
- อุต้ส่าห้กรรมืส่ร้างส่รรคู่์และด้ิจัิทุัล

- อุต้ส่าห้กรรมือื�นๆ
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กอง
กำากับ
ด้่แล
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และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

1.4  การวิจััยพื่ัฒนาเชิงส่าธิิต้ 

(Demonstration Development) 

ห้มืายถ้ง การวิจััยพื่ัฒนาทุ้�นำาผิล

การวิจััยพื่ัฒนาระด้ับนำาร�องมืา

ขยายขนาด้ โด้ยมื้วัต้ถุประส่งคู่์เพื่ื�อ

ทุด้ส่อบกระบวนการผิลิต้ในระด้ับ

อุต้ส่าห้กรรมื เพื่ื�อยืนยันคู่วามื

น�าเชื�อถือของเทุคู่โนโลย้ และ

กระบวนการผิลิต้ รวมืทุั�งส่าธิิต้ให้้เห้็น

ถ้งคู่วามืเส่ถ้ยรของกระบวนการ และ

ศักยภาพื่การผิลิต้เชิงพื่าณิชย์ ทุั�งใน

ส่�วนของการคู่วบคูุ่มืคูุ่ณภาพื่และการ

ประเมืินต้้นทุุน

2. ต้้องเส่นอรายละเอ้ยด้เก้�ยวกับขอบข�าย

การวิจััยและการพื่ัฒนา จัำานวนนักวิจััย

ต้ามืโคู่รงการ ต้ลอด้จันประวัต้ิการศ้กษา 

และประส่บการณ์ของนักวิจััย

3. รายได้้ทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมืให้้นับรวมืรายได้้

จัากการจัำาห้น�ายห้รือการให้้บริการ ซ่้�งเป็น

ผิลงานทุ้�เก้�ยวกับกิจัการทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมื 

โด้ยต้รงห้รือนำาไปผิลิต้ต้�อในเชิงพื่าณิชย์ 

ไมื�ว�าจัะผิลิต้เองห้รือว�าจั้างผิ่้อื�นผิลิต้ 

4. ห้ากต้ั�งอย่�ในเขต้วิทุยาศาส่ต้ร์และ

เทุคู่โนโลย้ทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมืห้รือได้้รับ

คู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะกรรมืการ ให้้ได้้

รับการลด้ห้ย�อนภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

ส่ำาห้รับกำาไรสุ่ทุธิิร้อยละ 50 เป็นระยะ

เวลา 5 ปี นับแต้�วันทุ้�กำาห้นด้ระยะเวลา

การยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ิ�นสุ่ด้ลง

5. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายเงินเด้ือนของบุคู่ลากรด้้าน

วิจััยและพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�า 1,500,000 

บาทุต้�อปี โด้ยต้้องเป็นการจั้างงานให้มื� 

ห้รือมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 1,000,000 บาทุ

6. ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

ต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการ (Merit-based 

Incentives) ได้้ โด้ยได้้รับยกเว้นภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลรวมืแล้วไมื�เกิน 13 ปี
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กอง
กำากับ
ด้่แล

เงื�อนไข
ประเภทุกิจัการ

และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

พัฒนำ�เที่คำโนำโลัย่เป้�หม�ย

8.1  กิจัการพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้เป้าห้มืาย 1. จัะต้้องมื้ขั�นต้อนการพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้

เป้าห้มืายทุ้�ใช้เป็นฐานในกระบวนการผิลิต้

ห้รือให้้บริการในอุต้ส่าห้กรรมืเป้าห้มืาย 

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ 

2. จัะต้้องมื้การถ�ายทุอด้เทุคู่โนโลย้ โด้ย

ร�วมืมืือกับส่ถาบันการศ้กษาห้รือ

ส่ถาบันวิจััยต้ามืร่ปแบบทุ้�คู่ณะกรรมืการ

กำาห้นด้ เช�น Technology Research 

Consortium เป็นต้้น 

3. ห้ากต้ั�งอย่�ในเขต้นวัต้กรรมืด้้าน

วิทุยาศาส่ต้ร์และเทุคู่โนโลย้ทุ้�ได้้รับการ

ส่�งเส่ริมื ห้รือได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

กรรมืการ ให้้ได้้รับการยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้บุคู่คู่ลส่ำาห้รับกำาไรสุ่ทุธิิทุ้�ได้้จัากการ

ลงทุุนเพื่ิ�มืเต้ิมือ้ก 2 ปี

4. ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

ต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการ (Merit-based 

Incentives) ได้้ โด้ยได้้รับยกเว้นภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลรวมืแล้วไมื�เกิน 13 ปี

1 8.1.1  กิจัการพื่ัฒนา Biotechnology

ห้มืวด้ 8

(ยกเว้นภาษ้

เงินได้้นิต้บิคุู่คู่ล  

10 ปี  

ไมื�จัำากัด้วงเงิน)

3 8.1.2  กิจัการพื่ัฒนา Nanotechnology

2 8.1.3  กิจัการพื่ัฒนา Advanced 

Material Technology3

2 8.1.4  กิจัการพื่ัฒนา Digital 

Technology4



1
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Notes
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คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ม�ตรก�รพิเศึษอื�นำๆ

ม�ตรก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำในำเขั้ตพัฒนำ�พิเศึษ 
ภู�คำตะวันำออก (EEC)

ม�ตรก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำในำพื�นำท่ี่�จังหวัดช�ยแดนำ
ภู�คำใต้ แลัะม�ตรก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำภู�ยใต้
โคำรงก�รเมืองต้นำแบบในำพื�นำท่ี่�จังหวัดช�ยแดนำภู�คำใต้

ม�ตรก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำในำเขั้ตเศึรษฐกิจพิเศึษ 
(SEZ)

ม�ตรก�รปรับปรุงประสิ่ที่ธิีภู�พ4

2

1

3
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ม�ตรก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำในำเขั้ตพัฒนำ�พิเศึษ 
ภู�คำตะวันำออก (EEC)

เพื่ื�อส่�งเส่ริมืให้้เกิด้การลงทุุนในกิจัการเป้าห้มืายและในพื่ื�นทุ้� 3 จัังห้วัด้ คู่ือ ฉะเชิงเทุรา ชลบุร้ และ

ระยอง มืากยิ�งข้�น ต้ลอด้จันกระตุ้้นให้้ภาคู่เอกชนมื้ส่�วนร�วมืในการพื่ัฒนาทุรัพื่ยากรมืนุษย์

ผิ่้ส่นใจัส่ามืารถยื�นขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนต้ั�งแต้�วันทุ้� 2 มืกราคู่มื 2563 ถ้งวันทำาการสุุดท้ายของ

ป ี2564 ยกเว้นส่ทิุธิิและประโยชน์ต้ามืทุ้�ต้ั�งในเขต้ส่�งเส่ริมืเพืื่�อกจิัการพื่เิศษ 4 แห้�ง ได้แ้ก� EECi, EECd, 

EECa EECmd และ EECg ส่ามืารถยื�นคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนต้ามืมืาต้รการน้�ได้้โด้ยไมื�

กำาห้นด้ระยะเวลาส่ิ�นสุ่ด้ในการยื�นคู่ำาขอ โด้ยมื้รายละเอ้ยด้ ด้ังน้�

1
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หลัักเกณฑ์์แลัะเงื�อนำไขั้
1.  เป็นกิจัการเป้าห้มืายในเขต้พื่ัฒนาพื่ิเศษภาคู่ต้ะวันออก (EEC)  คู่ือ กลุ�มืกิจัการทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่งซ่้�งมื้คู่วามืส่ำาคู่ัญต้�อการ

เพื่ิ�มืข้ด้คู่วามืส่ามืารถในการแข�งขันของประเทุศ ประกอบด้้วยกิจการในกลุ�ม A1  A2 และ A3 รวมถึึงกิจการในหมวด 8 และ

กิจการสุนับสุนุน ประกอบด้้วย กิจัการประเภทุ 5.6 กิจัการออกแบบทุางอิเล็กทุรอนิกส่์ 7.11 กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา 

7.13 กิจัการบริการออกแบบทุางวิศวกรรมื 7.14 กิจัการบริการทุด้ส่อบทุางวิทุยาศาส่ต้ร์ 7.15 กิจัการบริการส่อบเทุ้ยบ

มืาต้รฐาน 7.19.1 กิจัการส่ถานฝีึกฝีนวิชาช้พื่ 

กิจัการในกลุ�มื A1 A2 และ A3 ทุ้�ไมื�เข้าข�ายมืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุนในพื่ื�นทุ้�เขต้พื่ัฒนาพื่ิเศษภาคู่ต้ะวันออก (EEC)

1. กิจัการทุ้�ไมื�มื้ทุ้�ต้ั�งส่ถานประกอบการชัด้เจัน เช�น

- ประเภทุ 1.7 กิจัการประมืงนำ�าล้ก

- ประเภทุ 7.1.6.1 กิจัการบริการวงจัรส่ื�อส่ัญญาณคู่วามืเร็วส่่งระห้ว�างประเทุศภาคู่พื่ื�นนำ�า

- ประเภทุ 7.3.1 กิจัการขนส่�งทุางราง

- ประเภทุ 7.3.3 กิจัการขนส่�งทุางเรือ

- ประเภทุ 7.3.4 กิจัการขนส่�งทุางอากาศ

- ประเภทุ 7.22.1 กิจัการเรือเฟอร์ร้� ห้รือเด้ินเรือทุ�องเทุ้�ยว ห้รือให้้เช�าเรือทุ�องเทุ้�ยว

- ประเภทุ 7.28.4 กิจัการบริการขนส่�งผิ่้ป่วย แพื่ทุย์ ห้รืออุปกรณ์ทุางการแพื่ทุย์ (ทุางอากาศ ทุางบก ห้รือทุางเรือ)

2. กิจัการทุ้�มื้เงื�อนไขบังคู่ับเรื�องทุ้�ต้ั�งส่ถานประกอบการ ซ่้�งไมื�อย่�ในพื่ื�นทุ้�เขต้พื่ัฒนาพื่ิเศษภาคู่ต้ะวันออก (EEC) เช�น

- ประเภทุ 2.17 กิจัการผิลิต้วัส่ดุ้ก�อส่ร้างและกิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์คู่อนกร้ต้อัด้แรงส่ำาห้รับงานส่าธิารณ่ปโภคู่

- ประเภทุ 6.15 กิจัการผิลิต้ส่ิ�งปรุงแต้�ง ส่ำาห้รับประทุินร�างกาย เช�น ส่บ่� ยาส่ระผิมื ยาส่้ฟัน เคู่รื�องส่ำาอาง

- ประเภทุ 6.16 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิกส่ำาห้รับส่ินคู่้าอุปโภคู่ เช�น บรรจัุภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิก

- ประเภทุ 6.17 กิจัการผิลิต้ส่ิ�งของจัากเยื�อ ห้รือกระด้าษ เช�น กล�องกระด้าษ 

- ประเภทุ 7.24 กิจัการพื่ัฒนาอาคู่ารส่ำาห้รับโรงงานอุต้ส่าห้กรรมืและ/ห้รือคู่ลังส่ินคู่้า

- ประเภทุ 7.28.3 กิจัการส่ถานพื่ยาบาล

2. ต้ั�งอย่�ในจัังห้วัด้ฉะเชิงเทุรา ชลบุร้ และระยอง

มอเตอรเวย

รถไฟความเร็วสูง

เขตสงเสริมเพื่อกิจการพิเศษ

EECa

EECd

EECg

EECi

กรุงเทพ

สมุทรปราการ

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

รถไฟรางคู

ทาเรือสัตหีบ
ทาเรือ
มาบตาพุด

ทาเรือ
แหลมฉบัง

สนามบิน
สุวรรณภูมิ

สนามบิน
ดอนเมือง

EECmd

นิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม สนามบิน

อูตะเภา
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สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำ

ประเภทุกิจัการ
ส่ิทุธิิและ

ประโยชน์พื่ื�นฐาน

ส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

กรณ้มื้การพื่ัฒนา 

ทุรัพื่ยากรมืนุษย์

กรณ้ต้ั�งอย่�ในพื่ื�นทุ้�เฉพื่าะ

EECi EECd EECa 

EECmd EECg

ห้ร
ือ

นิคู่มื/เขต้

อุต้ส่าห้กรรมื

กลุ�มืกิจัการพื่ัฒนา

เทุคู่โนโลย้ (ห้มืวด้ 8) 

และกิจัการส่นับส่นุน

ยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ล 10 ปี

ยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมื 

2 ปี

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

เพื่ิ�มืเต้ิมื 1 ปี

ยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมื 

1 ปี

กิจัการฐานคู่วามืร่้ 

A1 และ A2

ยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ล 8 ปี ลด้ห้ย�อนภาษ้เงิน

ได้้นิต้ิบุคู่คู่ล 50% 

เพื่ิ�มืเต้ิมื 3 ปี

ลด้ห้ย�อนภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล 

50% เพื่ิ�มืเต้ิมื 2 ปี

-

กิจัการกลุ�มื A3
ยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ล 5 ปี

ยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมื 

1 ปี

หมายเหตุ
1.	 ให้โครงการที่ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ	1	และ	2	สามารถได้รับ	สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมควบคู่กันได้
2.	 ผอ่นผนัทีต่ัง้โครงการลงทนุในกจิการเปา้หมายตามมาตรการสง่เสรมิการลงทนุในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	ทีจ่ะขอรบัสทิธแิละ

ประโยชน์เพิ่มเติมกรณีตั้งโครงการในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EECi)	ให้สามารถตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้	โดยจะต้องย้ายไปตั้งอยู่ในเขต	นวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EECi)	ภายในวันที่	30	ธันวาคม	2565

3.	 กรณีโครงการใดได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมแล้วเกิน	8	ปี	จะไม่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา	35	(1)	เพิ่มเติมอีก

กรณ้มื้การพื่ัฒนาทุรัพื่ยากรมืนุษย์

กรณ้ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนมื้คู่วามืร�วมืมืือกับส่ถาบันการศ้กษา ห้รือคู่วามืร�วมืมืือเพื่ื�อพื่ัฒนาบุคู่ลากรไทุยในด้้านวิทุยาศาส่ต้ร์

และเทุคู่โนโลย้อื�นๆ ต้ามืทุ้�ได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน จัะได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมืโด้ยจัะต้้อง

ยื�นแผินคู่วามืร�วมืมืือในการรับนักเร้ยนห้รือนักศ้กษาเข้าฝีึกอาช้พื่ โด้ยมื้จัำานวนนักเร้ยนห้รือนักศ้กษาทุ้�จัะรับเข้าฝีึกอาช้พื่ไมื�น้อยกว�า

ร้อยละ 10 ของจัำานวนพื่นักงานทุั�งห้มืด้ในโคู่รงการทุ้�ยื�นขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน ห้รือไมื�น้อยกว�า 40 คู่น แล้วแต้�จัำานวนใด้ต้ำ�ากว�า

กรณ้กิจัการทุ้�ต้ั�งอย่�ในพื่ื�นทุ้�เฉพื่าะ

1. เขต้นวััต้กรรมืในเขต้พื่ััฒนาพิิื่เศษภาคู่ต้ะวัันออก (EECi) เขต้ส่�งเส่ริิมือุ�ต้ส่าห้กรรมืและนวััต้กรรมืด้ิิจัิิทุััล (EECd) 

เมืืืองการบิินภาคู่ต้ะวัันออก (EECa) เขต้ส่��งเส่ริิมืการแพื่ทุย์์คู่รบวงจัร (EECmd) และเขต้ส่��งเส่ริิมืการแพื่ทุย์จั้โนมืส์่ 

มืห้าวิิทุยาลััยบ่รพื่า (บางแส่น) (EECg)

2.  ต้ั�งอย่�ในนิิคู่มื/เขต้อุต้ส่าห้กรรมื 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1.	 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	2/2563	เรื่อง	มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

(EEC)	ลงวันที่	15	มกราคม	พ.ศ.	2563
2.	 ค�าช้ีแจงส�านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ	เร่ือง	การขอรบัสทิธแิละประโยชนต์ามมาตรการสง่เสรมิการลงทนุในพืน้ที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	2/2563	ลงวันที่	26	กุมภาพันธ์	2563
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ม�ตรก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำในำพื�นำท่ี่�
จังหวัดช�ยแดนำภู�คำใต้ แลัะ ม�ตรก�ร
ส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำภู�ยใต้โคำรงก�รเมืองต้นำแบบ 
ในำพื�นำท่ี่�จังหวัดช�ยแดนำภู�คำใต้

เพื่ื�อส่นับส่นุนให้้มื้การลงทุุนในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ และเพื่ื�อให้้เกิด้การขับเคู่ลื�อนโคู่รงการ

เมืืองต้้นแบบ และส่�งเส่ริมืให้้เกิด้การลงทุุนของภาคู่เอกชนและส่ร้างรายได้้ให้้กับประชาชนในพื่ื�นทุ้�

จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ อันจัะนำาไปส่่�การขยายต้ัวทุางเศรษฐกิจั

โด้ยส่ามืารถขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนได้้จันถ้งวันสุุดท้ายของวันทำาการของปี 2565

2
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มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ 

มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ภายใต้้โคู่รงการเมืืองต้้นแบบ 

ในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้

1.  ทุ้�ต้ั�ง 

ส่ถาน

ประกอบ

การ

พื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นใต้้ ได้้แก�

1. จัังห้วัด้นราธิิวาส่ 

2. จัังห้วัด้ปัต้ต้าน้ 

3. จัังห้วัด้ยะลา 

4. จัังห้วัด้ส่ต้่ล 

5. 4 อำาเภอในจัังห้วัด้ส่งขลา ได้้แก� อำาเภอจัะนะ 

อำาเภอนาทุว้ อำาเภอส่ะบ้าย้อย และอำาเภอเทุพื่า

พื่ื�นทุ้�เมืืองต้้นแบบในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้

ได้้แก�

1. อำาเภอห้นองจัิก จัังห้วัด้ปัต้ต้าน้ 

2. อำาเภอเบต้ง จัังห้วัด้ยะลา 

3. อำาเภอสุ่ไห้งโกลก จัังห้วัด้นราธิิวาส่ 

4. อำาเภอจัะนะ จัังห้วัด้ส่งขลา

สตลู
สงขลา

อ.จะนะ

อ.นาทวี
อ.จะนะ
อ.เทพา

อ.สะบา้ยอ้ย

4 อําเภอในจังหวัดสงขลา

อ.หนองจิก

อ.สไุหงโกลก

อ.เบตง

โครงการเมอืงต้นแบบ

ปตัตานี

ยะลา นราธวิาส

พื�นำท่ี่�จังหวัดช�ยแดนำภู�คำใต้
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มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ 

มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ภายใต้้โคู่รงการเมืืองต้้นแบบ 

ในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้

2. ประเภทุ

กิจัการทุ้�

เข้าข�าย

ขอรับการ

ส่�งเส่ริมื

1. ทุุกประเภทุกิจัการต้ามืบัญช้ทุ้ายประกาศ กกทุ. ทุ้� 2/2557 ลงวันทุ้� 3 ธิันวาคู่มื 2557

2. กิจัการเพื่ิ�มืเต้ิมืพื่ิเศษ 5 ประเภทุ ได้้แก�

    กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 1

6.15 กิจัการผิลิต้ส่ิ�งปรุงแต้�งส่ำาห้รับประทุินร�างกาย เช�น ส่บ่� ยาส่ระผิมื ยาส่้ฟัน เคู่รื�องส่ำาอาง

    กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 3

2.17 กิจัการผิลิต้วัส่ดุ้ก�อส่ร้าง และกิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์คู่อนกร้ต้อัด้แรงส่ำาห้รับงานส่าธิารณ่ปโภคู่

6.16 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิกส่ำาห้รับส่ินคู่้าอุปโภคู่ เช�น บรรจัุภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิก

6.17 กิจัการผิลิต้ส่ิ�งของจัากเยื�อห้รือกระด้าษ เช�น กล�องกระด้าษ

7.24 กิจัการพื่ัฒนาอาคู่ารส่ำาห้รับโรงงานอุต้ส่าห้กรรมื และ/ห้รือ คู่ลังส่ินคู่้า

3. ร่ปแบบ

และ

เงื�อนไข

การลงทุุน

กรณีทั่วไป:  

การลงทุุนโคู่รงการให้มื�ในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ห้รือพื่ื�นทุ้�เมืืองต้้นแบบอย�างเด้้ยว

เงื่อนไข

1. ต้้องมื้เงินลงทุุนขั�นต้ำ�าไมื�น้อยกว�า 500,000 บาทุ (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน)

2. อนุญาต้ให้้นำาเคู่รื�องจัักรใช้แล้วในประเทุศมืาใช้ในโคู่รงการทุ้�ขอรับการส่�งเส่ริมืได้้มื่ลคู่�าไมื�เกิน 10 ล้านบาทุ 

และจัะต้้องลงทุุนเคู่รื�องจัักรให้มื�มื่ลคู่�าไมื�น้อยกว�า 1 ใน 4 ของมื่ลคู่�าเคู่รื�องจัักรใช้แล้ว

3. จัะต้้องยื�นคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมืภายในวันทำาการสุุดท้ายของปี 2565

กรณีพิิเศษ:  

โคู่รงการเด้ิมืซ่้�งจัะต้ั�งอย่� “ใน” ห้รือ “นอก” พื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ห้รือพื่ื�นทุ้�เมืืองต้้นแบบก็ได้้ 

แต้�ต้้องมื้การลงทุุน “โคู่รงการให้มื�” ในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ห้รือพื่ื�นทุ้�เมืืองต้้นแบบ

นิยามการลงทุน

โคู่รงการเด้ิมื ห้มืายถ้ง โคู่รงการทุ้�ด้ำาเนินการอย่�แล้ว ไมื�ว�าจัะได้้รับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนห้รือไมื�ก็ต้ามื 

โด้ยจัะต้ั�งอย่�ในพื่ื�นทุ้�อื�นห้รือในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ก็ได้้ ทุั�งน้�ประเภทุกิจัการด้ังกล�าวต้้อง

อย่�ในข�ายทุ้�จัะได้้รับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน (มื้บัญช้ประเภทุให้้การส่�งเส่ริมืในขณะทุ้�ยื�นขอรับการส่�งเส่ริมื

ต้ามืมืาต้รการน้�)

โคู่รงการให้มื� ห้มืายถ้ง โคู่รงการลงทุุนให้มื�ทุ้�ขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้

ห้รือพื่ื�นทุ้�เมืืองต้้นแบบ โด้ยจัะต้้องเป็นนิต้ิบุคู่คู่ลเด้้ยวกับโคู่รงการลงทุุนเด้ิมื ห้รือนิต้ิบุคู่คู่ลให้มื�ซ่้�งมื้

กลุ�มืเจั้าของผิ่้ประกอบการของโคู่รงการเด้ิมืถือหุ้้นทุั�งส่ิ�น

เงื่อนไข

1. ต้้องมื้เงินลงทุุนขั�นต้ำ�าไมื�น้อยกว�า 500,000 บาทุ (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน)

2. อนุญาต้ให้้นำาเคู่รื�องจัักรใช้แล้วในประเทุศมืาใช้ในโคู่รงการทุ้�ขอรับการส่�งเส่ริมืได้้มื่ลคู่�าไมื�เกิน 10 ล้านบาทุ 

และจัะต้้องลงทุุนเคู่รื�องจัักรให้มื�มื่ลคู่�าไมื�น้อยกว�า 1 ใน 4 ของมื่ลคู่�าเคู่รื�องจัักรใช้แล้ว

3. จัะต้้องยื�นคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมืส่ำาห้รับโคู่รงการเด้ิมื เมืื�อโคู่รงการให้มื�ต้ิด้ต้ั�งเคู่รื�องจัักรแล้วพื่ร้อมืจัะเปิด้ด้ำาเนินการ 

4. จัะต้้องยื�นคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมืส่ำาห้รับโคู่รงการให้มื�ภายในวันทำาการสุุดท้ายของปี 2565 พื่ร้อมืห้นังส่ือ

แจั้งยืนยันของโคู่รงการลงทุุนเด้ิมื
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มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ 

มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ภายใต้้โคู่รงการเมืืองต้้นแบบ 

ในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้

กรณีการสุ�งเสุริมการลงทุนในกิจการนิคม/ 

เขตอุตสุาหกรรม และกิจการที่ตั�งในนิคม/ 

เขตอุตสุาหกรรมในพิื�นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : 

รูปแบบที่ 1 การลงทุุนโคู่รงการแรกส่ำาห้รับ

ผิ่้ประกอบการกิจัการนิคู่มื/เขต้อุต้ส่าห้กรรมื และ

โคู่รงการทุ้�ต้ั�งในนิคู่มื/เขต้อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ได้้รับการ

ส่�งเส่ริมืการลงทุุนในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้

เงื่อนไข

(1) ต้้องมื้เงินลงทุุนขั�นต้ำ�าไมื�น้อยกว�า 500,000 บาทุ  

(ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) 

(2) อนุญาต้ให้้นำาเคู่รื�องจัักรใช้แล้วในประเทุศมืาใช้ใน

โคู่รงการทุ้�ขอรับการส่�งเส่ริมืได้้มื้มื่ลคู่�าไมื�เกิน 10 

ล้านบาทุ และจัะต้้องลงทุุนเคู่รื�องจัักรให้มื�มื้มื่ลคู่�า

ไมื�น้อยกว�า 1 ใน 4 ของมื่ลคู่�าเคู่รื�องจัักรใช้แล้ว

_

รูปแบบที่ 2 การลงทุุนโคู่รงการส่�วนขยาย ในกรณ้ทุ้�

ผิ่้ได้้รับการส่�งเส่ริมืทุ้�ด้ำาเนินการต้ามืโคู่รงการแรก 

ยื�นขอขยายโคู่รงการลงทุุนภายใต้้ชื�อนิต้ิบุคู่คู่ลเด้ิมื

ต้ามืเงื�อนไขทุ้�คู่ณะกรรมืการกำาห้นด้ ให้้ส่ามืารถ

รวมืโคู่รงการแรกเข้ากับโคู่รงการส่�วนขยายเป็น

โคู่รงการเด้้ยวกันได้้

เงื่อนไข

(1) โคู่รงการขยายจัะต้้องมื้เงินลงทุุนขั�นต้ำ�า (ไมื�รวมื

คู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�ต้ำ�ากว�าร้อยละ 25 

ของเงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) 

ของโคู่รงการแรก และต้้องมื้เงินลงทุุนขั�นต้ำ�าไมื�

น้อยกว�า 500,000 บาทุ (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน)    

(2) อนุญาต้ให้้นำาเคู่รื�องจัักรใช้แล้วในประเทุศมืาใช้ใน

โคู่รงการทุ้�ขอรับการ ส่�งเส่ริมืได้้มื้มื่ลคู่�าไมื�เกิน 10 

ล้านบาทุ และจัะต้้องลงทุุนเคู่รื�องจัักรให้มื�มื้มื่ลคู่�า

ไมื�น้อยกว�า 1 ใน 4 ของมื่ลคู่�าเคู่รื�องจัักรใช้แล้ว

(3) จัะต้้องยื�นคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมื และเริ�มืมื้รายได้้

ก�อนส่ิ�นสุ่ด้ระยะเวลายกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

ของโคู่รงการแรก

(4) จัะต้้องเป็นผิ่้ได้้รับการส่�งเส่ริมืทุ้�ได้้ยื�นคู่ำาขอรับ

การส่�งเส่ริมืโคู่รงการแรก ภายในวันทำาการ

สุุดท้ายของปี 2565
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มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ 

มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ภายใต้้โคู่รงการเมืืองต้้นแบบ 

ในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้

4. ส่ิทุธิิและ

ประโยชน์

ส่ำาห้รับโคู่รงการลงทุุนให้มื� ในกรณ้ทุั�วไป และกรณ้พื่ิเศษ

ยกเว้นอากรขาเข้าเคู่รื�องจัักร

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล 8 ปี ไมื�จัำากัด้วงเงินยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

ลด้ห้ย�อนภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล ร้อยละ 50 เพื่ิ�มืเต้ิมือ้ก 5 ปี

ห้ักคู่�าขนส่�ง คู่�าไฟฟ้า และคู่�าประปา 2 เทุ�า ของ

คู่�าใช้จั�าย เป็นระยะเวลา 15 ปี

ห้ักคู่�าขนส่�ง คู่�าไฟฟ้า และคู่�าประปา 2 เทุ�า ของ

คู่�าใช้จั�าย เป็นระยะเวลา 20 ปี

ห้ักคู่�าต้ิด้ต้ั�งห้รือก�อส่ร้างส่ิ�งอำานวยคู่วามืส่ะด้วก ร้อยละ 25 ของเงินลงทุุน

ยกเว้นอากรขาเข้าวัต้ถุด้ิบและวัส่ดุ้จัำาเป็นส่ำาห้รับ

การผิลิต้เพื่ื�อการส่�งออก เป็นระยะเวลา 5 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าวัต้ถุด้ิบและวัส่ดุ้จัำาเป็นส่ำาห้รับ

การผิลิต้เพื่ื�อการส่�งออก เป็นระยะเวลา 10 ปี

ลด้ห้ย�อนอากรขาเข้า ร้อยละ 90 ของอัต้ราปกต้ิ 

ส่ำาห้รับวัต้ถุด้ิบห้รือวัส่ดุ้จัำาเป็น ทุ้�ต้้องนำาเข้ามืาผิลิต้

เพื่ื�อจัำาห้น�ายในประเทุศ เป็นระยะเวลา 5 ปี

ลด้ห้ย�อนอากรขาเข้า ร้อยละ 90 ของอัต้ราปกต้ิ 

ส่ำาห้รับวัต้ถุด้ิบห้รือวัส่ดุ้จัำาเป็น ทุ้�ต้้องนำาเข้ามืาผิลิต้

เพื่ื�อจัำาห้น�ายในประเทุศ เป็นระยะเวลา 10 ปี

ส่ิทุธิิและประโยชน์ทุ้�ไมื�ใช�ภาษ้อากร

นิคม/เขต
อตุสาหกรรม

พื้นท่ีชายแดนใต้

3.กรณกีารสง่เสรมิการลงทนุในนคิม/เขตอตุสาหกรรม
    ในพื้นท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเดิม
อยู่นอกพื้นท่ี

โครงการใหม*่

โครงการเดิม
อยู่ในพื้นท่ี

ผูป้ระกอบการ
ท่ีอยู่ในนคิม/

เขตอตุสาหกรรม

รูปแบบท่ี 1 : การลงทนุในโครงการแรก
ใหผู้พ้ฒันานคิม/เขตอตุสาหกรรมและผูป้ระกอบการในนคิม/
เขตอตุสาหกรรมท่ีได้รบัการสง่เสรมิการลงทนุในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รบัสทิธแิละประโยชน์และปฏิบัติตามเง่ือนไข
เชน่เดียวกับกรณท่ัีวไป

2.กรณพีเิศษ

1.กรณท่ัีวไป

กรณพีเิศษ ตัวอยา่งท่ี 1

กรณพีเิศษ 
ตัวอยา่งท่ี 2

กรณท่ัีวไป

กรณกีารสง่เสรมิการลงทนุ
ในนคิม/เขตอตุสาหกรรม

ในพื้นท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้

ผูป้ระกอบการท่ีลงทนุโครงการใหมใ่นพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หรอืโครงการเมอืงต้นแบบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ไมว่่าจะมโีครงการเดิมต้ังอยูใ่นหรอืนอกพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้) จะขอรบัสทิธิและประโยชน์ได้ท้ังโครงการ
เดิมและโครงการใหม่

ผูป้ระกอบการท่ีลงทนุใหมใ่นพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรอืโครงการเมืองต้นแบบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

* โครงการใหม:่ 
เป็นนติิบคุคลเดิมหรอืนติิบคุคลใหม่
ซึง่มกีลุ่มเจ้าของผูป้ระกอบการของโครงการเดิม
ถือหุน้ท้ังสิน้

รูปแบบท่ี 2 : การลงทนุในโครงการสว่นขยาย
กรณท่ีีผูไ้ด้รบัการสง่เสรมิท่ีดําเนนิการตามโครงการแรก
ยื่นขอขยายโครงการลงทนุภายใต้ชื่อนติิบคุคลเดิมตามเง่ือนไข
ท่ีคณะกรรมการกําหนด ใหส้ามารถรวมโครงการแรกเข้ากับ
โครงการสว่นขยายเปน็โครงการเดียวกันได้

ผูพ้ฒันานิคม/
เขตอตุสาหกรรม

โครงการใหม*่

โครงการใหม่

รูปแบบแลัะเงื�อนำไขั้ก�รลังทุี่นำ
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ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1.		 ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ	ที	่18/2564	เร่ือง	มาตรการสง่เสรมิการลงทนุในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต	้ลงวนัที่ 

27	เมษายน	2564	
2.		 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	19/2564	เรื่อง	มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	ลงวันที่	27	เมษายน	2564

มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้ 

มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ภายใต้้โคู่รงการเมืืองต้้นแบบ 

ในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้

ส่ำาห้รับโคู่รงการเด้ิมื ในกรณ้พื่ิเศษ

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล 3 ปี จัำากัด้วงเงินต้ามื

เงินลงทุุนของโคู่รงการให้มื�

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล 5 ปี จัำากัด้วงเงินต้ามื

เงินลงทุุนของโคู่รงการให้มื�

ส่ิทุธิิและประโยชน์ทุ้�ไมื�ใช�ภาษ้อากร

ส่ำาห้รับโคู่รงการลงทุุนในกิจัการนิคู่มื/เขต้อุต้ส่าห้กรรมื และกิจัการทุ้�ต้ั�งในนิคู่มื/

เขต้อุต้ส่าห้กรรมืในพื่ื�นทุ้�จัังห้วัด้ชายแด้นภาคู่ใต้้

การลงทุนโครงการแรก: 

ส่ิทุธิิและประโยชน์เช�นเด้้ยวกับการลงทุุนให้มื� 

ในกรณ้ทุั�วไปและกรณ้พื่ิเศษ

-
การลงทุนโครงการสุ�วนขยาย: 

1) ส่ิทุธิิและประโยชน์เช�นเด้้ยวกับการลงทุุนให้มื� 

ในกรณ้ทุั�วไปและกรณ้พื่ิเศษ 

2) ส่ามืารถรวมืโคู่รงการแรกเข้ากับโคู่รงการ

ส่�วนขยายเป็นโคู่รงการเด้้ยวกันได้้
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ม�ตรก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำในำเขั้ตเศึรษฐกิจพิเศึษ 
(SEZ)

เพื่ื�อให้้เกิด้การเชื�อมืโยงทุางเศรษฐกิจักับประเทุศเพื่ื�อนบ้าน และรองรับการรวมืกลุ�มืประชาคู่มื

เศรษฐกิจัอาเซ่้ยน คู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุนจั้งกำาห้นด้มืาต้รการส่�งเส่ริมืการลงทุุนในเขต้

เศรษฐกิจัพื่ิเศษ (SEZ)

 

ผิ่้ส่นใจัส่ามืารถยื�นขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนได้้จันถ้งวันทำาการสุุดท้ายของปี 2565 โด้ยได้้รับส่ิทุธิิ

และประโยชน์ ด้ังน้�

3



ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย 135

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2564

กรณ้กิจัการเป้าห้มืาย (14 กลุ�มือุต้ส่าห้กรรมื) กรณ้กิจัการต้ามืประกาศทุ้� 2/2557

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่่งสุ่ด้ 8 ปี
ลด้ห้ย�อนภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลร้อยละ 50 เพื่ิ�มือ้ก 5 ปี

ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลเพื่ิ�มืเต้ิมืจัากห้ลักเกณฑ์์ปกต้ิ 3 ปี 
แต้�รวมืแล้วไมื�เกิน 8 ปี

ห้ากเป็นกิจัการในกลุ�มื A1 ห้รือ A2 ซ่้�งได้้ยกเว้นภาษ้เงินได้้
นิต้ิบุคู่คู่ล 8 ปีอย่�แล้ว ให้้ได้้รับการลด้ห้ย�อนภาษ้เงินได้้
นิต้ิบุคู่คู่ลร้อยละ 50 เพื่ิ�มือ้ก 5 ปี

- ห้ักคู่�าขนส่�ง ไฟฟ้า ประปา 2 เทุ�าเป็นระยะเวลา 10 ปี
- ห้ักคู่�าต้ิด้ต้ั�งห้รือก�อส่ร้างส่ิ�งอำานวยคู่วามืส่ะด้วกได้้ร้อยละ 25 ของเงินลงทุุน นอกเห้นือจัากการห้ักคู่�าเส่ื�อมืราคู่าต้ามืปกต้ิ
- ยกเว้นอากรขาเข้าเคู่รื�องจัักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัต้ถุด้ิบทุ้�ใช้ผิลิต้เพื่ื�อส่�งออก 5 ปี
- ส่ิทุธิิและประโยชน์อื�นๆทุ้�ไมื�ใช�ภาษ้อากร เช�น การถือคู่รองกรรมืส่ิทุธิิ�ทุ้�ด้ิน การนำาช�างฝีีมืือต้�างด้้าวมืาทุำางาน เป็นต้้น

เขั้ตเศึรษฐกิจพิเศึษ ประกอบด้้วยพื่ื�นทุ้�ในจัังห้วัด้ด้ังต้�อไปน้� 

 จัังห้วัด้ต้าก ประกอบด้้วย 14 ต้ำาบลใน 3 อำาเภอในจัังห้วัด้ต้าก ได้้แก�

• อำาเภอแมื�ส่อด้ 8 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลแมื�ส่อด้ ต้ำาบล

แมื�ต้าว ต้ำาบลทุ�าส่ายลวด้ ต้ำาบลพื่ระธิาตุ้ผิาแด้ง 

ต้ำาบลแมื�กาษา ต้ำาบลแมื�ปะ ต้ำาบลแมื�กุ และ ต้ำาบล

มืห้าวัน

• อำา เภอพื่บพื่ระ 3 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลพื่บพื่ระ 

ต้ำาบลช�องแคู่บ และ ต้ำาบลวาเล�ย์

• อำาเภอแมื�ระมืาด้ 3 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลแมื�จัะเรา 

ต้ำาบลแมื�ระมืาด้ และ ต้ำาบลขะเนจัื�อ

 จังัห้วดั้มืกุด้าห้าร ประกอบด้ว้ย 11 ต้ำาบล ใน 3 อำาเภอในจังัห้วดั้

มืุกด้าห้าร ได้้แก� 

• อำาเภอเมือืงมืกุด้าห้าร 5 ต้ำาบล ได้แ้ก� ต้ำาบลศร้บญุเรอืง

ต้ำาบลมุืกด้าห้าร ต้ำาบลบางทุรายให้ญ� ต้ำาบลคู่ำาอาฮ้วน 

และ ต้ำาบลนาส่้นวน

• อำาเภอห้ว้านให้ญ� 4 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลบางทุรายน้อย

ต้ำาบลชะโนด้ ต้ำาบลห้ว้านให้ญ� และ ต้ำาบลบ�งขามื

• อำาเภอด้อนต้าล 2 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลโพื่ธิิ�ไทุร และ 

ต้ำาบลด้อนต้าล

 จัังห้วัด้ส่ระแก้ว ประกอบด้้วย 4 ต้ำาบล ใน 2 อำาเภอ ในจัังห้วัด้

ส่ระแก้ว ได้้แก�

• อำาเภออรัญประเทุศ 3 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลบ้านด้�าน 

ต้ำาบลป่าไร� และ ต้ำาบลทุ�าข้ามื

• อำาเภอวัฒนานคู่ร 1 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลผิักขะ

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10



ส�ำหรับแจก ห้ำมจ�ำหน่ำย136

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2564

 จัังห้วัด้ต้ราด้ ประกอบด้้วย 3 ต้ำาบล ของอำาเภอคู่ลองให้ญ� ในจัังห้วัด้ต้ราด้ ได้้แก� ต้ำาบลคู่ลองให้ญ� ต้ำาบลห้าด้เล็ก 

และ ต้ำาบลไมื้ร่ด้

 จัังห้วัด้ส่งขลา ประกอบด้้วย 4 ต้ำาบล ของอำาเภอส่ะเด้า ในจัังห้วัด้ส่งขลา ได้้แก� ต้ำาบลส่ะเด้า ต้ำาบลส่ำานักขามื 

ต้ำาบลส่ำานักแต้้ว และต้ำาบลปาด้ังเบซ่าร์ 

 จัังห้วัด้เช้ยงราย ประกอบด้้วย 21 ต้ำาบล ใน 3 อำาเภอ ในจัังห้วัด้เช้ยงราย ได้้แก� 

• อำาเภอเช้ยงของ 7 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลคู่ร้�ง ต้ำาบลบุญเรือง ต้ำาบลริมืโขง ต้ำาบลเว้ยง ต้ำาบลศร้ด้อนชัย 

ต้ำาบลส่ถาน ต้ำาบลห้้วยซ่้อ 

• อำาเภอเช้ยงแส่น 6 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลบ้านแซ่ว ต้ำาบลป่าสั่ก ต้ำาบลแมื�เงิน ต้ำาบลโยนก ต้ำาบลเว้ยง 

ต้ำาบลศร้ด้อนมื่ล 

• อำาเภอแมื�ส่าย 8 ต้ำาบล ได้�แก� ต้ำาบลเกาะช้าง ต้ำาบลบ้านด้้าย ต้ำาบลโป่งงามื ต้ำาบลโป่งผิา ต้ำาบลแมื�ส่าย 

ต้ำาบลเว้ยงพื่างคู่ำา ต้ำาบลศร้เมืืองขุมื ต้ำาบลห้้วยไคู่ร้

 จัังห้วัด้ห้นองคู่าย ประกอบด้้วย 13 ต้ำาบล ใน 2 อำาเภอ ในจัังห้วัด้ห้นองคู่าย ได้้แก�

• อำาเภอเมืืองห้นองคู่าย 12 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลคู่�ายบกห้วาน ต้ำาบลในเมืือง ต้ำาบลบ้านเด้ื�อ ต้ำาบลพื่ระธิาตุ้

บังพื่วน ต้ำาบลโพื่ธิิ�ชัย ต้ำาบลโพื่นส่ว�าง ต้ำาบลม้ืชัย ต้ำาบลเว้ยงคุู่ก ต้ำาบลส่้กาย ต้ำาบลห้นองกอมืเกาะ 

ต้ำาบลห้าด้คู่ำา ต้ำาบลห้ินโงมื 

• อำาเภอส่ระใคู่ร 1 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลส่ระใคู่ร

 จัังห้วัด้นคู่รพื่นมื ประกอบด้้วย 13 ต้ำาบล ใน 2 อำาเภอ ในจัังห้วัด้นคู่รพื่นมื ได้้แก� 

• อำาเภอเมืืองนคู่รพื่นมื 10 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลกุรุคูุ่ ต้ำาบลทุ�าคู่้อ ต้ำาบลนาทุราย ต้ำาบลนาราชคู่วาย 

ต้ำาบลในเมืือง ต้ำาบลบ้านผิ้�ง ต้ำาบลโพื่ธิิ�ต้าก ต้ำาบลห้นองญาต้ิ ต้ำาบลห้นองแส่ง ต้ำาบลอาจัส่ามืารถ 

• อำาเภอทุ�าอุเทุน 3 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลโนนต้าล ต้ำาบลรามืราช ต้ำาบลเวินพื่ระบาทุ 

 จัังห้วัด้กาญจันบุร้ ประกอบด้้วย 2 ต้ำาบล ของอำาเภอเมืืองกาญจันบุร้ ในจัังห้วัด้กาญจันบุร้ ได้้แก� ต้ำาบลแก�งเส่้�ยน 

และต้ำาบลบ้านเก�า

 จัังห้วัด้นราธิิวาส่ ประกอบด้้วย 5 ต้ำาบล ใน 5 อำาเภอ ในจัังห้วัด้นราธิิวาส่ ได้้แก�

• อำาเภอเมืืองนราธิิวาส่ 1 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลโคู่กเคู่้ยน 

• อำาเภอต้ากใบ 1 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลเจั�ะเห้ 

• อำาเภอย้�งอ 1 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลละห้าร 

• อำาเภอแว้ง 1 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลโล�ะจั่ด้

• อำาเภอสุ่ไห้งโก-ลก 1 ต้ำาบล ได้้แก� ต้ำาบลสุ่ไห้งโก-ลก
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กิจก�รเป้�หม�ย

ได้รับยกเวันำภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลั 8 ปี จำ�กัดวงเงินำต�มเงินำลังทุี่นำ
(14 กลุ่ัมกิจก�รเป้�หม�ย แลัะ 5 ประเภูที่กิจก�รท่ี่�เคำยยกเลิักให้ก�รส่่งเส่ริม)

กิจก�รทัี่�วไป

ได้รับยกเวันำภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลัเพิ�มเติม 3 ปี (รวมแล้ัวไม่เกินำ 8 ปี) 

จำ�กัดวงเงินำต�มเงินำลังทุี่นำ
แต่ห�กได้รับยกเว้นำภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลั 8 ปีอยู่แล้ัว 

จะได้รับลัดหย่อนำภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลั 50% เพิ�มเติมอ่ก 5 ปี

ยกเวันำอ�กรขั้�เข้ั้�เคำรื�องจักร

สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำอื�นำท่ี่�ไม่ใช่
ภู�ษ่อ�กร

ยกเวันำอ�กรขั้�เข้ั้�วัตถุืดิบท่ี่�ใช้ผลิัต
เพื�อส่่งออก เป็นำระยะเวลั� 5 ปี

หักค่ำ�ขั้นำส่่ง ไฟฟ้� ประป� 2 เท่ี่� 
ขั้องค่ำ�ใช้จ่�ย เป็นำระยะเวลั� 10 ปี

หักค่ำ�ติดตั�งหรือก่อส่ร้�ง
สิ่�งอำ�นำวยคำว�มส่ะดวก 25% 

ขั้องเงินำลังทุี่นำ

ลัดหย่อนำภู�ษ่เงินำได้นิำติบุคำคำลั 50%เพิ�มเติมอ่ก 5 ปี 
จำ�กัดวงเงินำต�มเงินำลังทุี่นำ (เฉพ�ะ 14 กลุ่ัมกิจก�รเป้�หม�ย)

สิ่ที่ธิีแลัะประโยขั้น์ำ

กลุ่ัมกิจก�รเป้�หม�ยในำเขั้ตเศึรษฐกิจพิเศึษ
กจิัการเป้าห้มืายในเขต้เศรษฐกิจัพิื่เศษแต้�ละพื่ื�นทุ้�แต้กต้�างกัน ต้ามืศักยภาพื่ และคู่วามืต้อ้งการของประชาชนในพื่ื�นทุ้� โด้ยจัดั้กลุ�มื

ประเภทุกิจัการได้เ้ป็น 14 กลุ�มือุต้ส่าห้กรรมื และกำาห้นด้กจิัการเป้าห้มืายทุ้�ให้ส้่�งเส่ริมืเฉพื่าะพื่ื�นทุ้�เขต้เศรษฐกิจัพื่เิศษอก้ 5 ประเภทุ 

ด้ังน้�

กลุ�มืกิจัการเป้าห้มืายทุ้�ให้้การส่�งเส่ริมืในพื่ื�นทุ้�

กลุ�มือุต้ส่าห้กรรมื ต้า
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1. อุต้ส่าห้กรรมืเกษต้ร ประมืง และกิจัการทุ้�เก้�ยวข้อง

ใช้ส่ิทุธิิประโยชน์ 

ภายใต้้มืาต้รการ 

ส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ในจัังห้วัด้

ชายแด้นภาคู่ใต้้ 

โด้ยผิ�อนปรน

เงื�อนไข

ประเภทุกิจัการ

ต้ามืมืาต้รการ

ส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ในเขต้เศรษฐกิจั

พื่ิเศษ

2. การผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์เซ่รามืิกส่์

3. อุต้ส่าห้กรรมืส่ิ�งทุอ เคู่รื�องนุ�งห้�มื และเคู่รื�องห้นัง

4. อุต้ส่าห้กรรมืผิลิต้เคู่รื�องเรือน

5. อุต้ส่าห้กรรมือัญมืณ้ และเคู่รื�องประด้ับ

6. การผิลิต้เคู่รื�องมืือแพื่ทุย์

7. อุต้ส่าห้กรรมืยานยนต้์ เคู่รื�องจัักร และชิ�นส่�วน

8. อุต้ส่าห้กรรมืเคู่รื�องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทุรอนิกส่์

9. การผิลิต้พื่ลาส่ต้ิก

10. อุต้ส่าห้กรรมืผิลิต้ยา

11. กิจัการโลจัิส่ต้ิกส่์

12. นิคู่มืห้รือเขต้อุต้ส่าห้กรรมื

13. กิจัการส่นับส่นุนการทุ�องเทุ้�ยว

14. กิจัการอื�นๆ *

*	 หมายเหตุ:	ยกเว้นกิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
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กิจัการเป้าห้มืายทุ้�ประกาศเพื่ิ�มืเต้ิมืในพื่ื�นทุ้�* 

ประเภทุกิจัการ ต้า
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1. กิจัการผิลิต้วัส่ดุ้ก�อส่ร้างและกิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์คู่อนกร้ต้อัด้แรง

ส่ำาห้รับงานส่าธิารณ่ปโภคู่

2. กิจัการผิลิต้ส่ิ�งปรุงแต้�งส่ำาห้รับประทุินร�างกาย เช�น ส่บ่� ยาส่ระผิมื ยาส่้ฟัน 

เคู่รื�องส่ำาอาง

3. กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิกส่ำาห้รับส่ินคู่้าอุปโภคู่ เช�น 

บรรจัุภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิก

4. กิจัการผิลิต้ส่ิ�งของจัากเยื�อห้รือกระด้าษ เช�น กล�องกระด้าษ

5. กิจัการพื่ัฒนาอาคู่ารส่ำาห้รับโรงงานอุต้ส่าห้กรรมืและ/ห้รือคู่ลังส่ินคู่้า

*	 หมายเหตุ:	ไม่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ	50	เป็นระยะเวลา	5	ปี	เพิ่มเติม
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บัญช่ประเภูที่กิจก�รกลุ่ัมเป้�หม�ยแลัะ
กิจก�รเป้�หม�ยในำเขั้ตเศึรษฐกิจพิเศึษ
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กลุ่ัมกิจก�รเป้�หม�ยท่ี่�ให้ก�รส่่งเส่ริมในำพื�นำท่ี่�เขั้ตเศึรษฐพิเศึษ
1. อุตสุาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง 
(ต้าก ส่ระแก้ว ต้ราด้ มืุกด้าห้าร ส่งขลา เช้ยงราย ห้นองคู่าย นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

1.4 กิจัการอบพื่ืชและไซ่โล 1

1.5.1  กิจัการขยายพื่ันธิุ์ปศุส่ัต้ว์ห้รือ ส่ัต้ว์นำ�า ต้้องใช้เทุคู่โนโลย้ทุ้�ทุันส่มืัย เช�น ใช้โรงเรือนระบบปิด้ มื้ระบบ

ระบายอากาศ เพื่ื�อทุำาให้้อากาศในโรงเรือนอย่�ในส่ภาวะทุ้�

เห้มืาะส่มืต้ลอด้เวลา มื้ระบบการให้้นำ�าและอาห้ารอัต้โนมืัต้ิ 

มื้มืาต้รการและระบบป้องกันพื่าห้ะนำาโรคู่เข้าส่่�ฟาร์มื มื้ระบบ

เซ่็นเซ่อร์การต้รวจันับจัำานวนส่ัต้ว์ เป็นต้้น

1

1.5.2  กิจัการเล้�ยงปศุส่ัต้ว์ห้รือส่ัต้ว์นำ�า (ยกเว้นกุ้ง) ต้้องใช้เทุคู่โนโลย้ทุ้�ทุันส่มืัย เช�น ใช้โรงเรือนระบบปิด้ มื้ระบบ

ระบายอากาศเพื่ื�อทุำาให้้อากาศในโรงเรือนอย่�ในส่ภาวะทุ้�

เห้มืาะส่มืต้ลอด้เวลา มื้ระบบการให้้นำ�าและอาห้ารอัต้โนมืัต้ิ 

มื้มืาต้รการและระบบป้องกันพื่าห้ะนำาโรคู่เข้าส่่�ฟาร์มื มื้ระบบ

เซ่็นเซ่อร์การต้รวจันับจัำานวนส่ัต้ว์ และระบบป้องกันและลด้

ผิลกระทุบต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมืทุ้�มื้ประส่ิทุธิิภาพื่ เป็นต้้น

1

1.6  กิจัการฆ่�าและชำาแห้ละส่ัต้ว์ ต้้องมื้กระบวนการผิลิต้ทุ้�ทุันส่มืัย เช�น มื้ระบบทุำาให้้ส่ัต้ว์ส่ลบ              

ราวแขวนส่ัต้ว์ ห้้องเย็น ระบบลด้อุณห้ภ่มืิ การต้รวจัส่อบ

คูุ่ณภาพื่เนื�อส่ัต้ว์ และการต้รวจัส่อบส่ิ�งปลอมืปน เป็นต้้น 

1

1.8  กิจัการคู่ัด้คูุ่ณภาพื่ บรรจัุ และเก็บรักษาพื่ืช 

ผิัก ผิลไมื้ ห้รือด้อกไมื้ 

ต้้องใช้เทุคู่โนโลย้ทุ้�ทุันส่มืัย เช�น การใช้เคู่รื�องคู่ัด้แยกส่้ 

การอบไอนำ�าฆ่�าไข�แมืลงวันผิลไมื้ การเคู่ลือบผิิว เป็นต้้น

1

1.9 กิจัการผิลิต้แป้งแปรร่ป (โมืด้ิไฟด้์ส่ต้าร์ช) 

ห้รือแป้งจัากพื่ืชทุ้�มื้คูุ่ณส่มืบัต้ิพื่ิเศษ

1

1.10 กิจัการผิลิต้นำ�ามืันห้รือไขมืันจัากพื่ืชห้รือส่ัต้ว์ 

(ยกเว้นจัากนำ�ามืันถั�วเห้ลือง)

1. ผิลิต้ภัณฑ์์นำ�ามืันด้ิบและนำ�ามืันก้�งบริสุ่ทุธิิ�จัากพื่ืช 

ต้้องเริ�มืต้้นจัากผิลิต้ผิลทุางการเกษต้ร

2. ผิลิต้ภัณฑ์์นำ�ามืันบริสุ่ทุธิิ�จัากพื่ืช ต้้องเริ�มืต้้นจัาก

ผิลิต้ผิลทุางการเกษต้ร ห้รือนำ�ามืันด้ิบ

1

1.11 กิจัการผิลิต้ส่ารส่กัด้จัากวัต้ถุด้ิบทุางธิรรมืชาต้ิ 

ห้รือผิลิต้ภัณฑ์์จัากส่ารส่กัด้จัากวัต้ถุด้ิบ

ทุางธิรรมืชาต้ิ (ยกเว้น ยา ส่บ่� ยาส่ระผิมื 

ยาส่้ฟัน และเคู่รื�องส่ำาอาง)

1

1.14.1 กิจัการแปรร่ปยางขั�นต้้น 1

1.15  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์จัากผิลพื่ลอยได้้ห้รือ

เศษวัส่ดุ้ทุางการเกษต้รห้รือผิลิต้ภัณฑ์์จัาก

วัต้ถุด้ิบทุ้�มืาจัากผิลพื่ลอยได้้ห้รือเศษวัส่ดุ้

ห้รือของเส่้ยจัากการเกษต้ร 

1
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

1.17 กิจัการผิลิต้ห้รือถนอมือาห้าร เคู่รื�องด้ื�มืวัต้ถุ

เจัือปนอาห้าร (Food Additive) ห้รือส่ิ�งปรุง

แต้�งอาห้าร (Food Ingredient) โด้ยใช้

เทุคู่โนโลย้ทุ้�ทุันส่มืัย   (ยกเว้นเคู่รื�องด้ื�มืทุ้�มื้

แอลกอฮ้อล์)

1. ไมื�ให้้การส่�งเส่ริมืโคู่รงการทุ้�มื้เฉพื่าะกระบวนการผิส่มื 

ห้รือทุำาให้้เจัือจัางเทุ�านั�น

2. ส่ำาห้รับโคู่รงการทุ้�มื้กระบวนการห้มืัก ต้้องใช้ห้ัวเชื�อ

ทุ้�ผิ�านการศ้กษาวิจััยมืาแล้ว

1

1.19  กิจัการห้้องเย็น ห้รือกิจัการห้้องเย็นและ

ขนส่�งห้้องเย็น

1

1.20  กิจัการศ่นย์กลางการคู่้าส่ินคู่้าเกษต้ร 1. ต้้องมื้ทุ้�ด้ินไมื�น้อยกว�า 50 ไร�

2. ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�ส่ำาห้รับประกอบกิจัการ และบริการเก้�ยวกับ

ส่ินคู่้าเกษต้ร ไมื�น้อยกว�าร้อยละ 60 ของพื่ื�นทุ้�ทุั�งห้มืด้ 

โด้ยต้้องจััด้ให้้มื้พื่ื�นทุ้�ส่ำาห้รับแส่ด้ง ห้รือซ่ื�อขายส่ินคู่้า

เกษต้ร ศ่นย์ประมื่ลส่ินคู่้า ห้้องเย็น และคู่ลังส่ินคู่้า 

3. ต้้องให้้บริการต้รวจัส่อบ คู่ัด้คูุ่ณภาพื่ และต้รวจัส่าร

พื่ิษต้กคู่้าง

1

1.22  กิจัการผิลิต้อาห้ารส่ัต้ว์ห้รือส่�วนผิส่มือาห้ารส่ัต้ว์ 1

2. การผลิตผลิตภัณฑ์์เซรามิกสุ์ 
(ต้าก กาญจันบุร้ นคู่รพื่นมื)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

2.4.3  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์เซ่รามืิกส่์ (ยกเว้น 

Earthen Ware และกระเบื�องเซ่รามืิกส่์)

ต้้องมื้ขั�นต้อนการเผิา และ/ห้รือ การอบ 3

3. อุตสุาหกรรมสุิ่งทอ เครื่องนุ�งห�ม 

(ต้าก ส่ระแก้ว ส่งขลา เช้ยงราย ห้นองคู่ายนคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

3.1.1  กจิัการผิลิต้เส่้นใยธิรรมืชาต้หิ้รอืเส่น้ใยประด้ษิฐ์ เฉพื่าะการผิลิต้เส่้นใยร้ไซ่เคู่ิล ต้้องใช้เศษวัส่ดุ้ของเส่้ย

ทุ้�เกิด้ข้�นในประเทุศเทุ�านั�น

4

3.1.2 กิจัการผิลิต้ด้้ายห้รือผิ้า 4

3.1.4 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องนุ�งห้�มื เคู่รื�องประกอบการ

แต้�งกาย และเคู่ห้ะส่ิ�งทุอ

4

3.2  กิจัการผิลิต้ Non-woven Fabric ห้รือ

ผิลิต้ภัณฑ์์สุ่ขอนามืัย (Hygienic Products) 

จัาก Non-woven Fabric

1
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

3.3  กิจัการผิลิต้กระเป�าห้รือรองเทุ้า ห้รือ

ผิลิต้ภัณฑ์์จัากห้นังส่ัต้ว์ห้รือห้นังเทุ้ยมื

4

3.4  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องก้ฬาห้รือชิ�นส่�วน 4

4. การผลิตเครื่องเรือน 

(ต้าก ส่ระแก้ว ส่งขลา เช้ยงราย นคู่รพื่นมืกาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

3.6  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องเรือนห้รือชิ�นส่�วน 4

5. อุตสุาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

(ต้าก ส่ระแก้ว เช้ยงราย นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

3.8  กิจัการผิลิต้อัญมืณ้ และเคู่รื�องประด้ับ ห้รือ

ชิ�นส่�วน รวมืถ้งวัต้ถุด้ิบและต้้นแบบ

4

6. การผลิตเครื่องมือแพิทย์
(ต้าก ส่ระแก้ว เช้ยงราย นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

3.11  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องมืือแพื่ทุย์ห้รือชิ�นส่�วน 4

7. อุตสุาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ�นสุ�วน 

(ต้าก ส่ระแก้ว นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

4.4  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องยนต้์อเนกประส่งคู่์ ห้รือ

อุปกรณ์

2

4.5.2  กิจัการผิลิต้เคู่รื�องจัักร อุปกรณห์้รือชิ�นส่�วน 

และ/ห้รือ การซ่�อมืแซ่มืแมื�พื่ิมืพื่์

ต้้องมื้ขั�นต้อนการข้�นร่ปชิ�นส่�วน และ/ห้รือ การออกแบบ

ทุางวิศวกรรมื

2

4.5.3  กิจัการประกอบเคู่รื�องจัักร และ/ห้รือ 

อุปกรณ์เคู่รื�องจัักร

ต้้องมื้ขั�นต้อนการประกอบต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามื

เห้็นชอบ

2
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

4.8.17  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนยานพื่าห้นะอื�นๆ 2

4.12 กิจัการผิลิต้รถจัักรยานยนต้์ (ยกเว้นทุ้�มื้

คู่วามืจัุกระบอกส่่บต้ำ�ากว�า 248 ซ่้ซ่้)

1. ต้้องมื้ขั�นต้อนการเชื�อมืประกอบโคู่รงรถและพื่�นส่้

2. ต้้องเส่นอแผินการลงทุุนผิลิต้ชิ�นส่�วน และการใช้ชิ�นส่�วน 

และต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะกรรมืการ

2

8. อุตสุาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสุ์
(ต้าก ส่ระแก้ว มืุกด้าห้าร นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

5.1 กิจัการผิลิต้เคู่รื�องใช้ไฟฟ้า 2

5.2.2 กิจัการผิลิต้ห้ลอด้ไฟแบบ LED 2

5.2.3 กิจัการผิลิต้ Compressor และ/ห้รือ Motor 

ส่ำาห้รับเคู่รื�องใช้ไฟฟ้า

2

5.2.4 กิจัการผิลิต้ Wire Harness 2

5.2.5 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนเคู่รื�องใช้ไฟฟ้าอื�นๆ 2

5.3.5 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์กลุ�มืภาพื่และเส่้ยง 

(Audio Visual Product)

2

5.3.6  กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์อิเล็กทุรอนิกส่์ส่ำาห้รับ

ส่ำานักงาน

2

5.4.6.2 กิจัการผิลิต้ Hard Disk Drive ทุั�วไป และ/

ห้รือ ชิ�นส่�วน (ยกเว้น Top Cover ห้รือ 

Base Plate ห้รือ Peripheral)

การลงทุุนปรับปรุงเคู่รื�องจัักรเด้ิมื ให้้เป็นส่�วนห้น้�งของ

โคู่รงการทุ้�จัะได้้รับการส่�งเส่ริมืด้้วย โด้ยไมื�ให้้นับมื่ลคู่�า

เคู่รื�องจัักรเด้ิมืมืารวมืเป็นเงินลงทุุนทุ้�จัะได้้รับยกเว้นภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

2

5.4.6.3 กิจัการผิลิต้ Top cover ห้รือ Base Plate 

ห้รือ Peripheral ส่ำาห้รับ Hard Disk Drive

2

5.4.12  กิจัการผิลิต้ Flexible Printed Circuit และ/

ห้รือ Printed Circuit Board และ/ห้รือ ชิ�นส่�วน

2

5.4.13  กิจัการผิลิต้อุปกรณ์ห้น�วยคู่วามืจัำาอื�นๆ 2

5.4.14  กิจัการผิลิต้ Printed Circuit Board 

Assembly (PCBA) ห้รือผิลิต้ภัณฑ์์ต้�อ

เนื�องจัากการผิลิต้ PCBA ในโคู่รงการ

เด้้ยวกัน 

2
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

5.4.17 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาห้รับผิลิต้ภัณฑ์์กลุ�มื

ภาพื่และเส่้ยง (Audio Visual Product)

2

5.4.18 กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาห้รับผิลิต้ภัณฑ์์

อิเล็กทุรอนิกส่์ส่ำาห้รับส่ำานักงาน

2

5.4.19  กิจัการผิลิต้ชิ�นส่�วนส่ำาห้รับผิลิต้ภัณฑ์์

อิเล็กทุรอนิกส่์อื�นๆ

2

9. การผลิตพิลาสุติก 
(ต้าก ส่ระแก้ว เช้ยงราย นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

6.6 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิกส่ำาห้รับ

อุต้ส่าห้กรรมื (Plastic Products for 

Industrial Goods)

ต้้องมื้กระบวนการข้�นร่ปพื่ลาส่ต้ิก 3

6.7.1 กิจัการผิลิต้บรรจัุภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิกชนิด้ห้ลาย

ชั�น (Multilayer Plastics Packaging)

ต้้องมื้การผิลิต้เชื�อมืประส่านพื่ลาส่ต้ิกมืากกว�า 2 ชั�น ข้�นไป 3

6.7.2 กิจัการผิลิต้บรรจัุภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิก ชนิด้ปลอด้

เชื�อ (Aseptic Plastics Packaging)

ต้้องได้้รับการรับรองมืาต้รฐานห้้องปลอด้เชื�อในระด้ับ

มืาต้รฐาน ISO 14611 ระด้ับ 7 ห้รือมืาต้รฐาน Federal 

Standard 209 E Class 10000 ข้�นไป ห้รือมืาต้รฐานส่ากล

อื�นทุ้�เทุ้ยบเทุ�า ภายใน 2 ปี นับแต้�วันคู่รบเปิด้ด้ำาเนินการ

3

6.7.3 กิจัการผิลิต้บรรจัุภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิกชนิด้ป้องกัน

ไฟฟ้าส่ถิต้ (Antistatic Plastics Packaging)

ต้้องได้้รับการรับรองมืาต้รฐานห้้องปลอด้เชื�อในระด้ับ

มืาต้รฐาน ISO 14611 ระด้ับ 7 ห้รือมืาต้รฐาน Federal 

Standard 209 E Class 10000 ข้�นไป ห้รือมืาต้รฐานส่ากล

อื�นทุ้�เทุ้ยบเทุ�า ภายใน 2 ปี นับแต้�วันคู่รบเปิด้ด้ำาเนินการ

3

6.8 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิกร้ไซ่เคู่ิล ต้้องมื้กระบวนการข้�นร่ปด้้วยเศษพื่ลาส่ต้ิกจัากในประเทุศ

เทุ�านั�น

3

10. การผลิตยา
(ต้าก ส่ระแก้ว เช้ยงราย นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

6.10 กิจัการผิลิต้ยา ต้้องได้้รับการรับรองมืาต้รฐาน GMP ต้ามืแนวทุาง PIC/S 

ภายใน 2 ปี นับแต้�วันคู่รบกำาห้นด้เปิด้ด้ำาเนินการ

1
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11. กิจการโลจิสุติกสุ์ 
(ต้าก ส่ระแก้ว ต้ราด้ มืุกด้าห้าร ส่งขลา เช้ยงราย ห้นองคู่าย นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

7.1.3 กิจัการส่ถานทุ้�ต้รวจัปล�อย และบรรจัุส่ินคู่้า

เข้าต้่้คู่อนเทุนเนอร์เพื่ื�อการส่�งออก ห้รือโรง

พื่ักส่ินคู่้า เพื่ื�อต้รวจัปล�อยของขาเข้า และ

บรรจัุของขาออกทุ้�ขนส่�ง โด้ยระบบ

คู่อนเทุนเนอร์นอกเขต้ทุ�าเทุ้ยบเรือ (รพื่ทุ.) 

(Inland Container Depot: ICD)

ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานของรัฐทุ้�เก้�ยวข้อง 4

7.4.1  กิจัการศ่นย์กระจัายส่ินคู่้าด้้วยระบบทุ้�ทุัน

ส่มืัย (Distribution Center: DC)

1. ต้้องมื้ทุุนจัด้ทุะเบ้ยนทุ้�ชำาระแล้วไมื�น้อยกว�า 10 ล้านบาทุ

2. ต้้องจััด้ให้้มื้ส่ถานทุ้�จััด้เก็บส่ินคู่้าคู่วบคูุ่มืด้้วยระบบ

คู่อมืพื่ิวเต้อร์ทุ้�ทุันส่มืัย

4

7.4.2  กิจัการศ่นย์กระจัายส่ินคู่้าระห้ว�างประเทุศ

ด้้วยระบบทุ้�ทุันส่มืัย (International 

Distribution Center: IDC)

1. ต้้องมื้ทุุนจัด้ทุะเบ้ยนทุ้�ชำาระแล้วไมื�น้อยกว�า 10 ล้านบาทุ

2. ต้้องจััด้ให้้มื้ส่ถานทุ้�จััด้เก็บส่ินคู่้าคู่วบคูุ่มืด้้วยระบบ

คู่อมืพื่ิวเต้อร์ทุ้�ทุันส่มืัย

3. กำาห้นด้เงื�อนไขเพื่ิ�มืเต้ิมื ด้ังน้�

3.1 ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 100 ล้านบาทุ 

3.2 ต้้องกระจัายส่ินคู่้าไปต้�างประเทุศต้ั�งแต้� 1 

ประเทุศข้�นไป

4

12. นิคมหรือเขตอุตสุาหกรรม 

(ต้าก ส่ระแก้ว ต้ราด้ มืุกด้าห้าร ส่งขลา เช้ยงรายห้นองคู่าย นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)  

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

7.9.1.1 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้อุต้ส่าห้กรรมื 1. ต้้องมื้ทุ้�ด้ินไมื�น้อยกว�า 500 ไร�

2. ทุ้�ด้ินทุ้�เป็นทุ้�ต้ั�งโรงงานต้้องไมื�น้อยกว�าร้อยละ 60 และ

ไมื�เกินร้อยละ 75 ของพื่ื�นทุ้�ทุั�งห้มืด้ยกเว้นกรณ้มื้ทุ้�ด้ิน

ทุั�งห้มืด้เกิน 1,000 ไร� ให้้กำาห้นด้ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการ

ให้้คู่วามืเห้็นชอบ

3. เงื�อนไขอื�นมื้ด้ังน้�

3.1  มืาต้รฐานของถนนห้ลัก 

-  กรณ้ทุ้�ด้ินเกินกว�า 1,000 ไร� ข้�นไป ต้้องมื้

ถนน 4 ช�องทุาง เขต้ทุางไมื�น้อยกว�า 30 

เมืต้ร ผิิวจัราจัรไมื�น้อยกว�า 14 เมืต้ร มื้เกาะ

กลางถนนและทุางเทุ้าไมื�น้อยกว�า 2 เมืต้ร

ต้�อข้าง นอกจัาก น้�ต้้องมื้ผิิวทุางห้รือไห้ล�

ทุางกว้างเพื่้ยง พื่อทุ้�จัะให้้รถยนต้์จัอด้ฉุกเฉิน

3
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

-  กรณ้ทุ้�ด้ินเกินกว�า 500-1,000 ไร� ต้้องมื้

ถนน 2 ช�องทุาง เขต้ทุางไมื�น้อยกว�า 20 

เมืต้ร ผิิวจัราจัรไมื�น้อยกว�า 7 เมืต้ร มื้

ทุางเทุ้าไมื�น้อยกว�า 2 เมืต้รต้�อข้าง 

นอกจัากน้�ต้้องมื้ผิิวทุางห้รือไห้ล�ทุางกว้าง

เพื่้ยงพื่อทุ้�จัะให้้รถยนต้์จัอด้ฉุกเฉิน

3.2 มืาต้รฐานของถนนส่ายรองต้้องมื้ผิิวจัราจัร

ไมื�น้อยกว�า 8.50 เมืต้ร ไห้ล�ถนนไมื�น้อยกว�า 2 

เมืต้รต้�อข้าง

3.3 ระบบบำาบัด้นำ�าเส่้ยต้้องเห้มืาะส่มืต้ามืลักษณะ

ส่มืบัต้ิของนำ�าเส่้ย และการบำาบัด้นำ�าเส่้ยต้้อง

เป็นไปต้ามืมืาต้รฐานนำ�าทุิ�งต้ามืทุ้�กฎห้มืาย

กำาห้นด้ โด้ยมื้บ�อเก็บนำ�าทุิ�งห้ลังการบำาบัด้ด้้วย 

3.4  ระบบระบายนำ�าเส่้ยต้้องแยกออกจัากระบบ

ระบายนำ�าฝีนโด้ยเด้็ด้ขาด้

3.5  ต้้องจััด้ให้้มื้ทุ้�รวบรวมื จััด้เก็บ และกำาจััด้ขยะทุ้�

เห้มืาะส่มืต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

3.6  โรงงานทุ้�เข้าใช้พื่ื�นทุ้�ต้้องเป็นโรงงานทุ้�ส่อด้คู่ล้อง

กับอุต้ส่าห้กรรมืเป้าห้มืายและอุต้ส่าห้กรรมืต้้อง

ห้้ามืต้ามืทุ้�กำาห้นด้ไว้ในรายงานผิลกระทุบ

ส่ิ�งแวด้ล้อมืทุ้�ผิ�านคู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะ

กรรมืการผิ่้ชำานาญการของ ส่ำานักงานนโยบาย

และแผินทุรัพื่ยากร ธิรรมืชาต้ิและส่ิ�งแวด้ล้อมื

3.7  ต้้องมื้บริการส่าธิารณ่ปโภคู่ โด้ยมื้ไฟฟ้า นำ�า

ประปาและนำ�าใช้ โทุรศัพื่ทุ์ และการไปรษณ้ย์แก�

โรงงานอุต้ส่าห้กรรมืทุ้�เข้าไปอย่�ในเขต้

อุต้ส่าห้กรรมืใช้ได้้เพื่้ยงพื่อ

3.8 ต้้องจััด้ปรับปรุงทุ้�ด้ินประมืาณร้อยละ 25 ของ

ทุ้�ด้ินทุั�งห้มืด้ห้รือต้ามืจัำานวนทุ้�คู่ณะกรรมืการ

ให้้คู่วามืเห้็นชอบ ให้้มื้คู่วามืพื่ร้อมืในด้้าน

บริการส่าธิารณ่ปโภคู่ต้�างๆ ภายในระยะเวลา 

2 ปี นับแต้�วันทุ้�ออกบัต้รส่�งเส่ริมื

7.9.1.2 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้อุต้ส่าห้กรรมือัญมืณ้ 

และเคู่รื�องประด้ับ

1. ต้้องมื้ทุ้�ด้ินไมื�น้อยกว�า 100 ไร�

2. ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�ส่ำาห้รับการประกอบอุต้ส่าห้กรรมืทุ้�เก้�ยวกับ

อัญมืณ้และเคู่รื�องประด้ับไมื�น้อยกว�าร้อยละ 40 ของ

พื่ื�นทุ้�ทุั�งห้มืด้

3. ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�ส่ำาห้รับการคู่้าขายอัญมืณ้และเคู่รื�องประด้ับ

3
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

4. ต้้องมื้ระบบรักษาคู่วามืปลอด้ภัยทุ้�เห้มืาะส่มื

5. ต้้องมื้ห้้องประชุมืและห้้องแส่ด้งส่ินคู่้า รวมืทุั�งศ่นย์ธิุรกิจั

3

7.9.1.3 กิจัการนิคู่มืห้รือเขต้อุต้ส่าห้กรรมืโลจัิส่ต้ิกส่์ 

(Logistics Park)

1. ต้้องมื้ทุ้�ด้ินไมื�น้อยกว�า 200 ไร� และมื้การลงทุุน

ก�อส่ร้างคู่ลังส่ินคู่้าให้้เช�า ห้รือขายโด้ยมื้พื่ื�นทุ้�รวมืกัน

ไมื�น้อยกว�า 50,000 ต้ารางเมืต้ร

2. ต้้องต้ั�งในพื่ื�นทุ้�รัศมื้ไมื�เกิน 50 กิโลเมืต้รจัากบริเวณ

ทุ�าเรือ ทุ�าอากาศยาน ด้�านชายแด้นศุลกากร ส่ถาน้

ต้รวจัปล�อยและบรรจัุส่ินคู่้าเข้าต้่้คู่อนเทุนเนอร์ (Inland 

Container Depot: ICD) ห้รืออย่�ในเขต้ประกอบการ

เส่ร้ห้รือเขต้ปลอด้อากร (Free Zone)

3. ต้้องจััด้ให้้มื้พื่ื�นทุ้�บางส่�วนห้รือทุั�งห้มืด้เป็นเขต้ประกอบ

การเส่ร้ห้รือเขต้ปลอด้อากร (Free Zone)

4. ต้้องจััด้ให้้มื้ส่ถาน้เปล้�ยนถ�ายข้�น-ลงต้่้คู่อนเทุนเนอร์ 

ห้รือส่ถาน้รถบรรทุุกและส่ถาน้เก็บ และรับฝีากต้่้

คู่อนเทุนเนอร์ไมื�น้อยกว�า 50 ต้่้

5. ต้้องมื้ระบบโทุรคู่มืนาคู่มืห้ลักทุ้�มื้การวางส่ายส่ื�อส่าร

แบบคู่วามืเร็วส่่งจัากเขต้อุต้ส่าห้กรรมืโลจัิส่ต้ิกส่์ไปยัง

ศ่นย์กลางส่ื�อส่าร

โทุรคู่มืนาคู่มืในประเทุศ และระห้ว�างประเทุศ

6. ต้้องมื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นไมื�น้อยกว�าร้อยละ 51 ของ

ทุุนจัด้ทุะเบ้ยน

7. ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง

3

13. กิจการสุนับสุนุนการท�องเที่ยว 
(ต้าก ส่ระแก้ว ต้ราด้ มืุกด้าห้าร ส่งขลา เช้ยงราย ห้นองคู่าย นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

7.22.1 กิจัการเรือเฟอร์ร้� ห้รือเด้ินเรือทุ�องเทุ้�ยว ห้รือ

ให้้เช�าเรือทุ�องเทุ้�ยว

ต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากห้น�วยงานของรัฐทุ้�เก้�ยวข้อง 4

7.22.2 กิจัการบริการทุ้�จัอด้เรือทุ�องเทุ้�ยว ต้้องมื้ส่ิ�งอำานวยคู่วามืส่ะด้วกต้�างๆ เช�น อุปกรณ์ยกเรือ 

ทุ้�จัอด้เรือบนบก โรงจัอด้เรือส่ำาห้รับซ่�อมืบำารุงเรือ เป็นต้้น

4

7.22.3 กิจัการส่วนส่นุก 1. ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) 

ไมื�น้อยกว�า 500 ล้านบาทุ

2. ส่�วนประกอบของโคู่รงการต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

คู่ณะกรรมืการ

4
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

7.22.4 กิจัการศ่นย์แส่ด้งศิลปวัฒนธิรรมืไทุยห้รือ

ศ่นย์ศิลปห้ัต้ถกรรมืไทุย

1. ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) 

ไมื�น้อยกว�า 30 ล้านบาทุ

2. ร่ปแบบการแส่ด้งต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะ

กรรมืการ

3. ต้้องมื้ผิ่้มื้ส่ัญชาต้ิไทุยถือหุ้้นไมื�น้อยกว�าร้อยละ 51 ของ

ทุุนจัด้ทุะเบ้ยน

4

7.22.5 กิจัการส่วนส่ัต้ว์เปิด้ 1. ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) 

ไมื�น้อยกว�า 500 ล้านบาทุ และต้้องมื้ทุ้�ด้ินไมื�น้อยกว�า 

500 ไร�

2. ส่�วนประกอบของโคู่รงการต้้องได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

คู่ณะกรรมืการ

3. ต้้องจััด้ทุ้�ด้ินเป็นพื่ื�นทุ้�ส่้เข้ยวและทุ้�จัอด้รถ อย�างละ

ไมื�น้อยกว�าร้อยละ 15 ของทุ้�ด้ินทุั�งห้มืด้

4

7.22.6 กิจัการพื่ิพื่ิธิภัณฑ์์ ต้้องมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยน) 

ไมื�น้อยกว�า 30 ล้านบาทุ

4

7.23.3 กิจัการศ่นย์แส่ด้งส่ินคู่้านานาชาต้ิ 1. ต้้องมื้พื่ื�นทุ้�แส่ด้งส่ินคู่้าภายในอาคู่ารไมื�น้อยกว�า 

25,000 ต้ารางเมืต้ร

2. ต้้องมื้ห้้องส่ำาห้รับเจัรจัาธิุรกิจัทุุกห้้องแส่ด้งส่ินคู่้า

4

7.23.4 กิจัการศ่นย์ฟ้�นฟ่สุ่ขภาพื่ 1. ต้้องใช้เทุคู่โนโลย้ทุางการแพื่ทุย์ในการบำาบัด้ และ

ฟ้�นฟ่สุ่ขภาพื่ 

2. ต้้องมื้การจััด้โปรแกรมืการฟ้�นฟ่สุ่ขภาพื่แบบต้�อเนื�อง 

และมื้การพื่ักคู่้างคู่ืนส่ำาห้รับผิ่้มืาใช้บริการ

1

14. กิจการอื่นๆ 

(ต้าก ส่ระแก้ว มืุกด้าห้าร ส่งขลา เช้ยงราย ห้นองคู่าย นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

4.14  กิจัการผิลิต้โคู่รงส่ร้างโลห้ะส่ำาห้รับงาน

ก�อส่ร้างห้รืองานอุต้ส่าห้กรรมื (Fabrication 

Industry) 

3

(ต้าก ส่ระแก้ว ต้ราด้ มืุกด้าห้าร ส่งขลา เช้ยงราย ห้นองคู่าย นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

6.14.2  กิจัการผิลิต้ส่ิ�งพื่ิมืพื่์ทุั�วไป 4
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กิจก�รเป้�หม�ยท่ี่�ประก�ศึเพิ�มเติมในำพื�นำท่ี่�เขั้ตเศึรษฐพิเศึษ
(ต้าก ส่ระแก้ว ต้ราด้ มืุกด้าห้าร ส่งขลา เช้ยงราย ห้นองคู่าย นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

2.17 กิจัการผิลิต้วัส่ดุ้ก�อส่ร้างและกิจัการผิลิต้

ผิลิต้ภัณฑ์์คู่อนกร้ต้อัด้แรงส่ำาห้รับงาน

ส่าธิารณ่ปโภคู่

3

6.15  กิจัการผิลิต้ส่ิ�งปรุงแต้�งส่ำาห้รับประทุินร�างกาย 

เช�น ส่บ่� ยาส่ระผิมื ยาส่้ฟัน เคู่รื�องส่ำาอาง

1

6.16 กิจัการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิกส่ำาห้รับส่ินคู่้า

อุปโภคู่ เช�น บรรจัุภัณฑ์์พื่ลาส่ต้ิก

3

7.24 กิจัการพื่ัฒนาอาคู่ารส่ำาห้รับโรงงาน

อุต้ส่าห้กรรมืและ/ห้รือคู่ลังส่ินคู่้า

3

(ต้าก ส่ระแก้ว มืุกด้าห้าร ส่งขลา เช้ยงราย ห้นองคู่าย นคู่รพื่นมื กาญจันบุร้ นราธิิวาส่)

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข

กอง
ส่�งเส่ริมื
การ
ลงทุุน

6.17 กิจัการผิลิต้ส่ิ�งของจัากเยื�อ ห้รือกระด้าษ เช�น 

กล�องกระด้าษ

3

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
-		 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	7/2564	เรื่อง	มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ลงวันที่	19	มีนาคม	2564
-	 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	8-16/2564	เร่ือง	มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก	

สระแก้ว	ตราด	มุกดาหาร	สงขลา	เชียงราย	หนองคาย	นครพนม	กาญจนบุรี	ลงวันที่	19	มีนาคม	2564
-	 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	20/2564	เรื่อง	มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส	

ลงวันที่	27	มิถุนายน	2564
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ม�ตรก�รปรับปรุงประสิ่ที่ธิีภู�พ

เพื่ื�อส่�งเส่ริมืให้้เกิด้การปรับเปล้�ยนเคู่รื�องจัักรเพื่ื�อการประห้ยัด้พื่ลังงาน การใช้พื่ลังงานทุด้แทุน 

การลด้ผิลกระทุบต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื การส่นับส่นุนการวิจััยและพื่ัฒนา การออกแบบทุางวิศวกรรมื และ

การนำาเทุคู่โนโลย้ด้ิจัิทุัลมืาใช้เพื่ื�อปรับปรุงประส่ิทุธิิภาพื่การผิลิต้

4
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มาติริการิน่�ใช้กับ
1. กิจการิทุ่�ด้ำาเนินการิอย์ู่แล้ว ไม่ว่าจะได้้รัิบส่งเสริิมห้รืิอไม่ก็ต่าม โด้ย์ต้่องเป็นปริะเภทุกิจการิทุ่�คำณะกริริมการิ

ส่งเสริิมการิลงทุุนปริะกาศูให้้การิส่งเสริิมการิลงทุุนทุ่�ใชื่้บังคำับอย์ู่ในขณะย์ื�นขอริับการิส่งเสริิม

2. โคำริงการิทุ่�ได้้ริับการิส่งเสริิมการิลงทุุนอย์ู่เด้ิมสามาริถึย์ื�นขอริับการิส่งเสริิมภาย์ใต่้มาต่ริการิน่�ได้้ เมื�อริะย์ะเวลาการิ

ย์กเว้นห้ริือลด้ห้ย์่อนภาษ่เงินได้้นิต่ิบุคำคำลนั�นสิ�นสุด้ลงแล้ว ห้ริือเป็นโคำริงการิทุ่�ไม่ได้้รัิบย์กเว้นภาษ่เงินได้้นิต่ิบุคำคำล 

ย์กเว้นปริะเภทุกิจการิทุ่�ม่นโย์บาย์เฉพัาะทุ่�จะไม่ให้้สิทุธุิและปริะโย์ชื่น์ ต่ามทุ่�สำานักงานกำาห้นด้

เงื�อนไข 

1. ต้่องม่ขนาด้การิลงทุุนไม่น้อย์กว่า 1 ล้านบาทุ โด้ย์ไม่ริวมค่ำาทุ่�ดิ้นและทุุนห้มุนเว่ย์น ย์กเว้นโคำริงการิลงทุุนของ

ผูู้้ปริะกอบการิวิสาห้กิจขนาด้กลางและขนาด้ย์่อม (SMEs) ต่้องม่ขนาด้ลงทุุนไม่น้อย์กว่า 500,000 บาทุ โด้ย์ไม่ริวม

คำ่าทุ่�ด้ินและทุุนห้มุนเว่ย์น

2. ผูู้้ปริะกอบการิทุ่�จะเข้าข่าย์เป็นวิสาห้กิจขนาด้กลางและขนาด้ย์่อม (SMEs) ต่้องม่ห้ลักเกณฑ์์ด้ังน่�

2.1 ต่้องม่บุคำคำลธุริริมด้าสัญชื่าต่ิไทุย์ถึือหุ้้นไม่น้อย์กว่าริ้อย์ละ 51 ของทุุนจด้ทุะเบ่ย์น

2.2 เมื�อริวมกิจการิทุั�งห้มด้ทุั�งทุ่�ได้้รัิบการิส่งเสริิมและไม่ได้้รัิบการิส่งเสริิมแล้ว ผูู้้ขอริับการิส่งเสริิมต่้องม่ริาย์ได้้

ของกิจการิริวมกันแล้วไม่เกิน 500 ล้านบาทุต่่อปี ในชื่่วง 3 ปีแริก นับแต่่วันทุ่�เริิ�มม่ริาย์ได้้จากการิปริะกอบ

กิจการิทุ่�ได้้ริับการิส่งเสริิม

3. จะต่้องย์ื�นคำำาขอริับการิส่งเสริิมการิลงทุุนภาย์ในวัันทำำ�ก�รสุุดทำ้�ยของปีี 2565 และจะต่้องด้ำาเนินการิให้้แล้วเสริ็จ

ภาย์ใน 3 ปี นับจากวันทุ่�ออกบัต่ริส่งเสริิม

การประหยดัพลังงาน
การใชพ้ลังงานทดแทน

หรอืการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

มาตรการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพ

(ปรบัปรุงโครงการเดิม หรอื
ปรบัปรุงสายการผลิต/

การใหบ้รกิาร
ท่ีมอียูเ่ดิม)

การปรบัเปล่ียนเครื่องจกัร
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลิต

การวิจยัและพฒันา
หรอืออกแบบทางวิศวกรรม
เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ

การยกระดับอตุสาหกรรม
ไปสูม่าตรฐานเพื่อความย่ังยืน

(Sustainability) ในระดับสากล

การใชเ้ทคโนโลยดิีจทัิล
เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ
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1. ม�ตรก�รปรับปรุงประสิ่ที่ธิีภู�พด้�นำก�รประหยััดพลััังง�นำ 
    ก�รใช้พลััังง�นำที่ดแที่นำ หรืือก�รลัดผลักระที่บต่อสิ่�งแวดล้ัอม

ผิ่ย้ื�นขอจัะต้อ้งเส่นอแผินการลงทุนุปรบัเปล้�ยนเคู่รื�องจักัรเพื่ื�อการประห้ยดั้พื่ลงังาน การนำาพื่ลงังานทุด้แทุนมืาใชใ้นกจิัการ ห้รอื

การลด้ผิลกระทุบต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื โด้ยด้ำาเนินการในเรื�องใด้เรื�องห้น้�ง ด้ังน้�

1. จัะต้้องมื้การลงทุุนปรับเปล้�ยนเคู่รื�องจัักรไปส่่�เทุคู่โนโลย้ทุ้�ทุันส่มืัยเพื่ื�อให้้เกิด้การใช้พื่ลังงานลด้ลงต้ามืส่ัด้ส่�วนทุ้�

กำาห้นด้

2. จัะต้้องมื้การลงทุุนปรับเปล้�ยนเคู่รื�องจัักร เพืื่�อให้้มื้การนำาพื่ลังงานทุด้แทุนมืาใช้ในกิจัการในสั่ด้ส่�วนต้ามืทุ้�กำาห้นด้ 

เมืื�อเทุ้ยบกับการใช้พื่ลังงานทุั�งส่ิ�น

3. จัะต้อ้งมืก้ารลงทุนุปรับเปล้�ยนเคู่รื�องจักัรเพื่ื�อลด้ผิลกระทุบต้�อส่ิ�งแวด้ลอ้มื ไมื�ว�าจัะเปน็การลด้ปรมิืาณของเส่ย้ นำ�าเส่ย้ 

ห้รืออากาศต้ามืเกณฑ์์ทุ้�กำาห้นด้

ส่ิทุธิิและประโยชน์

1. ยกเว้นอากรขาเข้าเคู่รื�องจัักร

2. ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล 3 ปี เป็นส่ัด้ส่�วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุุนโด้ยไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยนในการ

ปรับปรุง ทุั�งน้� ให้้ได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลจัากรายได้้ของกิจัการทุ้�ด้ำาเนินการอย่�เด้ิมื

3. ระยะเวลายกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล ให้้นับจัากวันทุ้�มื้รายได้้ภายห้ลังได้้รับบัต้รส่�งเส่ริมื

ประเภทุกิจัการทุ้�ไมื�เข้าข�ายในการยื�นขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนต้ามืมืาต้รการปรับปรุงประส่ิทุธิิภาพื่ด้้านการประห้ยัด้

พื่ลังงาน การใช้พื่ลังงานทุด้แทุน ห้รือการลด้ผิลกระทุบต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื ได้้แก�

 - ประเภทุ 5.8 กิจัการพื่าณิชย์อิเล็กทุรอนิกส่์

 - ประเภทุ 7.2 กิจัการส่ถาน้บริการก�าซ่ธิรรมืชาต้ิ

 - ประเภทุ 7.7 กิจัการส่นับส่นุนการคู่้าและการลงทุุน (TRADE AND INVESTMENT SUPPORT OFFICE : TISO)

 - ประเภทุ 7.9.2.6 กิจัการ CO-WORKING SPACE

 - ประเภทุ 7.34 กิจัการศ่นย์กลางธิุรกิจัระห้ว�างประเทุศ(INTERNATIONAL BUSINESS CENTER : IBC)

 - ประเภทุ 7.37 กิจัการศ่นย์จััด้ห้าจััด้ซื่�อวัต้ถุด้ิบ ชิ�นส่�วนและส่�วนประกอบระห้ว�างประเทุศ (INTERNATIONAL 

PROCUREMENT OFFICE : IPO)
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2. ม�ตรก�รปรับปรุงประสิ่ที่ธิีภู�พด้�นำก�รปรับเปล่ั�ยนำเคำร่�องจักร 

ผิ่้ยื�นขอจัะต้้องเส่นอแผินการลงทุุนปรับเปล้�ยนเคู่รื�องจัักรต้ามืเกณฑ์์ทุ้�กำาห้นด้ โด้ยมื้ 2 กรณ้ ได้้แก� 

1. กรณ้การปรับเปล้�ยนเคู่รื�องจัักรทุ้�นำาระบบอัต้โนมัืต้ิมืาใช้ในส่ายการผิลิต้/การให้้บริการทุ้�มื้อย่�เดิ้มื เพืื่�อปรับปรุง

ประส่ิทุธิิภาพื่การผิลิต้/การให้้บริการ โด้ยจัะต้้องด้ำาเนินการต้ามืต้ัวช้�วัด้ทุ้�กำาห้นด้

ประเภทุกจิัการทุ้�ไมื�เขา้ข�ายในการยื�นขอรับการส่�งเส่รมิืการลงทุนุต้ามืมืาต้รการปรับปรุงประสิ่ทุธิภิาพื่ด้า้นการปรับเปล้�ยน

เคู่รื�องจัักร ได้้แก�

 - ประเภทุ 4.6 กิจัการผิลิต้รถยนต้์ทุั�วไป

 - ประเภทุ 4.12 กิจัการผิลิต้รถจัักรยานยนต้์ (ยกเว้นทุ้�มื้คู่วามืจัุกระบอกส่่บต้ำ�ากว�า 248 ซ่้ซ่้)

 - ประเภทุ 5.8 กิจัการพื่าณิชย์อิเล็กทุรอนิกส่์

 - ประเภทุ 7.2  กิจัการส่ถาน้บริการก�าซ่ธิรรมืชาต้ิ

 - ประเภทุ 7.7 กิจัการส่นับส่นุนการคู่้าและการลงทุุน (TRADE AND INVESTMENT SUPPORT OFFICE : TISO)

 - ประเภทุ 7.9.2.6 กิจัการ CO-WORKING SPACE

 - ประเภทุ 7.34 กิจัการศ่นย์กลางธิุรกิจัระห้ว�างประเทุศ (INTERNATIONAL BUSINESS CENTER : IBC)

 - ประเภทุ 7.37 กิจัการศ่นย์จััด้ห้าจััด้ซื่�อวัต้ถุด้ิบ ชิ�นส่�วนและส่�วนประกอบระห้ว�างประเทุศ (INTERNATIONAL 

PROCUREMENT OFFICE : IPO)

2. กรณ้การปรับเปล้�ยนเคู่รื�องจัักรทุ้�ไมื�ใช�เคู่รื�องจัักรระบบอัต้โนมืัต้ิเพื่ื�อปรับปรุงประส่ิทุธิิภาพื่การผิลิต้/การให้้บริการ

2.1 การนำาเทุคู่โนโลย้ให้มื�ทุ้�ไมื�ใช�เคู่รื�องจัักรระบบอัต้โนมืัต้ิ (รวมืถ้งเคู่รื�องจัักรทุ้�ไมื�ใช�เคู่รื�องจัักรระบบอัต้โนมืัต้ิ

ทุ้�มืาพื่ร้อมืระบบด้้านด้ิจัิทุัล) เข้ามืาใช้ในการปรับปรุงประส่ิทุธิิภาพื่เพื่ื�อยกระด้ับกระบวนการทุำางาน ห้รือ

การบริห้ารจััด้การ โด้ยผิลการด้ำาเนินงานจัะต้้องเป็นไปต้ามืต้ัวช้�วัด้ทุ้�กำาห้นด้

2.2 การใช้เคู่รื�องจัักรรุ�นให้มื�ของเทุคู่โนโลย้การผิลิต้ลักษณะเด้ิมื/ส่ายการผิลิต้เด้ิมื ผิลการด้ำาเนินการจัะต้้อง

เป็นไปต้ามืต้ัวช้�วัด้ทุ้�กำาห้นด้

2.3 ปรบัเปล้�ยนเคู่รื�องจักัรเพื่ื�อปรบัปรงุคู่ณุภาพื่ของผิลติ้ภณัฑ์ท์ุ้�ผิลติ้อย่�เด้มิืจัะต้อ้งเปน็ไปต้ามืต้วัช้�วดั้ทุ้�กำาห้นด้

และส่ามืารถต้รวจัส่อบได้้อย�างชัด้เจัน

 

 ผิ่้ยื��นขอจัะต้้องเป็นประเภทุกิิจัการทุ้��อย่�ในข�ายได้้รัับส่ิิทุธิิิและประโยชน์ยกเว้นภาษ้้เงิินได้้นิิต้ิิบุคู่คู่ล (ประเภทุกิจัการกลุ�มื A)

ส่ิทุธิิและประโยชน์

1. ยกเว้นอากรขาเข้าเคู่รื�องจัักร

2. ให้้ได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นส่ัด้ส่�วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุุน โด้ยไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ิน

และทุนุห้มืนุเวย้นในการปรบัปรงุ ทุั�งน้�ให้ไ้ด้ร้บัยกเวน้ภาษเ้งนิได้น้ติ้บิคุู่คู่ลจัากรายได้ข้องกจิัการทุ้�ด้ำาเนนิการอย่�เด้มิื 

ทุั�งน้� กรณ้การใช้เคู่รื�องจักัรทุ้�มืก้ารเชื�อมืโยงห้รือส่นับส่นุนอุต้ส่าห้กรรมืการผิลิต้เคู่รื�องจักัรระบบอัต้โนมัืต้ใินประเทุศ

ไมื�นอ้ยกว�ารอ้ยละ 30 ของมืล่คู่�าเคู่รื�องจักัรทุ้�มืก้ารปรบัเปล้�ยน ให้ไ้ด้รั้บยกเวน้ภาษเ้งนิได้นิ้ต้บุิคู่คู่ล 3 ป ีเป็นส่ดั้ส่�วน

ร้อยละ 100 ของเงินลงทุุน โด้ยไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยนในการปรับปรุง

3. ระยะเวลายกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล ให้้นับจัากวันทุ้�มื้รายได้้ภายห้ลังได้้รับบัต้รส่�งเส่ริมื
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3. ม�ตรก�รปรับปรุงประสิ่ที่ธิีภู�พด้�นำก�รวิจัยแลัะพัฒนำ� หร่อ
    ออกแบบที่�งวิศึวกรรม

ผิ่ย้ื�นขอจัะต้อ้งเส่นอแผินการลงทุนุด้า้นวจิัยัและพื่ฒันา ห้รือออกแบบทุางวศิวกรรมืต้ามืเกณฑ์ท์ุ้�กำาห้นด้ โด้ยจัะต้อ้งมืก้ารลงทุนุ

ห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายด้้านวิจััยและพื่ัฒนา ห้รือออกแบบทุางวิศวกรรมื ไมื�น้อยกว�าร้อยละ 1 ของยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก นับจัาก

วนัทุ้�ยื�นขอรับการส่�งเส่ริมื ในกรณ้เป็นผิ่ป้ระกอบการวิส่าห้กิจัขนาด้กลางและขนาด้ย�อมื (SMEs) ต้้องลงทุนุด้า้นวิจัยัและพัื่ฒนา

ห้รือออกแบบทุางวิศวกรรมื ไมื�น้อยกว�าร้อยละ 0.5 ของยอด้ขายรวมืใน 3 ปีแรก นับจัากวันทุ้�ยื�นขอรับการส่�งเส่ริมื

ส่ิทุธิิและประโยชน์

1. ยกเว้นอากรขาเข้าเคู่รื�องจัักร

2. ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล 3 ปี เป็นส่ัด้ส่�วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุุนโด้ยไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยนในการ

ปรับปรุง ทุั�งน้� ให้้ได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลจัากรายได้้ของกิจัการทุ้�ด้ำาเนินการอย่�เด้ิมื

3. ระยะเวลายกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล ให้้นับจัากวันทุ้�มื้รายได้้ภายห้ลังได้้รับบัต้รส่�งเส่ริมื

ประเภทุกจิัการทุ้�ไมื�เขา้ข�ายในการยื�นขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุนุต้ามืมืาต้รการปรับปรุงประสิ่ทุธิิภาพื่ด้า้นการวจิัยัพัื่ฒนา

และออกแบบทุางวิศวกรรมื ได้้แก�

 - ประเภทุ 5.8 กิจัการพื่าณิชย์อิเล็กทุรอนิกส่์

 - ประเภทุ 7.2 กิจัการส่ถาน้บริการก�าซ่ธิรรมืชาต้ิ

 - ประเภทุ 7.7 กิจัการส่นับส่นุนการคู่้าและการลงทุุน (TRADE AND INVESTMENT SUPPORT OFFICE : TISO)

 - ประเภทุ 7.9.2.6 กิจัการ CO-WORKING SPACE

 - ประเภทุ 7.34 กิจัการศ่นย์กลางธิุรกิจัระห้ว�างประเทุศ(INTERNATIONAL BUSINESS CENTER : IBC)

 - ประเภทุ 7.37 กิจัการศ่นย์จััด้ห้าจััด้ซื่�อวัต้ถุด้ิบ ชิ�นส่�วนและส่�วนประกอบระห้ว�างประเทุศ (INTERNATIONAL 

PROCUREMENT OFFICE : IPO)
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4. ม�ตรก�รปรับปรุงประสิ่ที่ธิีภู�พด้�นำก�รยกระดับอุตส่�หกรรม
    ไปสู่่ม�ตรฐ�นำเพื�อคำว�มยั�งยืนำ (Sustainability) 
    ในำระดับส่�กลั

ผิ่ย้ื�นขอจัะต้อ้งเส่นอแผินการลงทุนุเพื่ื�อการยกระด้บัอตุ้ส่าห้กรรมืไปส่่�มืาต้รฐานเพื่ื�อคู่วามืยั�งยนื (Sustainability) ในระด้บัส่ากล 

เช�น มืาต้รฐานการปฏิบัต้ิทุางการเกษต้รทุ้�ด้้ (Good Agriculture Practices: GAP) มืาต้รฐานการรับรองป่าไมื้ต้ามืแนวทุาง

ขององคู่์การพื่ิทุักษ์ป่าไมื้ (Forest Stewardship Council: FSC) มืาต้รฐาน PEFCs (Program for the Endorsement of Forest 

Certification Scheme) มืาต้รฐานระบบการจััด้การคู่วามืปลอด้ภัยของอาห้าร (ISO 22000) ห้รือมืาต้รฐานผิลิต้ภัณฑ์์

อุต้ส่าห้กรรมืระบบการจััด้การป่าไมื้แบบยั�งยืน (ISO 14061 Sustainable Forest Management System (SFM)) ห้รือ มืาต้รฐาน

ส่ากลอื�นทุ้�เทุ้ยบเทุ�า และจัะต้้องม้ืการลงทุุนห้รือม้ืคู่�าใช้จั�ายด้ำาเนินการต้ามืแผินด้ังกล�าว โด้ยต้้องได้้รับการรับรองมืาต้รฐาน

ด้ังกล�าวภายใน 3 ปี นับจัากวันทุ้�ออกบัต้รส่�งเส่ริมื

ส่ิทุธิิและประโยชน์

1. ยกเว้นอากรขาเข้าเคู่รื�องจัักร

2. ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล 3 ปี เป็นส่ัด้ส่�วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุุนโด้ยไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและทุุนห้มืุนเว้ยนในการ

ปรับปรุง ทุั�งน้� ให้้ได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลจัากรายได้้ของกิจัการทุ้�ด้ำาเนินการอย่�เด้ิมื

3. ระยะเวลายกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล ให้้นับจัากวันทุ้�มื้รายได้้ภายห้ลังได้้รับบัต้รส่�งเส่ริมื
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5. ม�ตรก�รปรับปรุงประสิ่ที่ธิีภู�พด้�นำก�รใช้เที่คำโนำโลัย่ดิจิทัี่ลั

ผิ่้ยื�นขอจัะต้้องเส่นอแผินการลงทุุนการนำาเทุคู่โนโลย้ดิ้จัิทุัลมืาใช้ยกระดั้บกระบวนการทุำางานต้ามืเกณฑ์์ทุ้�กำาห้นด้ เพื่ื�อเพื่ิ�มื

ประส่ิทุธิิภาพื่การผิลิต้ห้รือการให้้บริการ ในกรณ้ใด้กรณ้ห้น้�ง ด้ังน้�

1. การนำาซ่อฟต้์แวร์ โปรแกรมืห้รือระบบส่ารส่นเทุศ มืาใช้ในระด้ับทุ้�มื้การเชื�อมืโยงภายในองคู่์กรอย�างเป็นระบบ 

(INTEGRATED) และเชื�อมืโยงภายนอกองคู่์กรบางส่�วน (CONNECTED) ห้รือมื้การเชื�อมืโยงทุั�งภายในและภายนอก 

โด้ยต้้องมื้การเชื�อมืโยงข้อมื่ลอย�างน้อย 3 ฟังก์ชั�น มืาใช้บริห้ารจััด้การทุรัพื่ยากรเพื่ื�อเพื่ิ�มืประส่ิทุธิิภาพื่การผิลิต้ห้รือ

การให้้บริการ  

2. การประยุกต้์ใช้ปัญญาประด้ิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ห้รือ AI) MACHINE LEARNING การนำา BIG DATA 

มืาใช้ห้รือการวิเคู่ราะห้์ข้อมื่ล (DATA ANALYTICS) 

3. การนำาซ่อฟต้์แวร์ โปรแกรมืห้รือระบบส่ารส่นเทุศ มืาใช้ในการเชื�อมืโยงข้อมื่ลระห้ว�างระบบของบริษัทุกับระบบ

ออนไลน์ของภาคู่รัฐ เช�น เชื�อมืโยงกับระบบ NATIONAL E-PAYMENT เป็นต้น้ ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้คู้่วามืเห็้นชอบ

ในกรณ้ 1. และ 3. จัะต้้องมื้การลงทุุนห้รือมื้คู่�าใช้จั�ายในการใช้ซ่อฟต้์แวร์ โปรแกรมืห้รือระบบส่ารส่นเทุศทุ้�พื่ัฒนาห้รือปรับปรุง

โด้ยผิ่้ประกอบการในประเทุศไทุยซ่้�งได้้รับการรับรองจัากห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง

ทุั�งน้� การปรับปรุงประสิ่ทุธิิภาพื่ด้้านการใช้เทุคู่โนโลย้ดิ้จัิทุัล กิจัการทุ้�มื้อย่�เด้ิมืของผิ่้ยื�นขอจัะต้้องเป็นประเภทุกิจัการทุ้�อย่�ใน

ข�ายได้้รับส่ิทุธิิและประโยชน์ยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล (ประเภทุกิจัการกลุ�มื A)

การนับมูลค�าเงินลงทุนในการปรับปรุงเพิื่อกำาหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตามมาตรการปรับปรุงประสุิทธิิภาพิด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ร่ปแบบการใช้เทุคู่โนโลย้ด้ิจัิทุัล เงินลงทุุน/คู่�าใช้จั�าย
นับเต้็มื
จัำานวน

นับก้�งห้น้�ง

- กรณ้การนำาซ่อฟต้์แวร์ โปรแกรมืห้รือ
ระบบส่ารส่นเทุศมืาใช้ในระด้ับทุ้�มื้การ
เชื�อมืโยงภายในองคู่์กรอย�างเป็นระบบ 
(INTEGRATED) และเชื�อมืโยงภายนอก
องคู่์กรบางส่�วน (CONNECTED) ห้รือมื้
การเชื�อมืโยงทุั�งภายในและภายนอก

- กรณ้การนำาซ่อฟต้์แวร์โปรแกรมืห้รือ
ระบบส่ารส่นเทุศมืาใช้ในการเชื�อมืโยง
ข้อมื่ลระห้ว�างระบบของบริษัทุกับระบบ
ออนไลน์ของภาคู่รัฐ เช�น เชื�อมืโยงกับ
ระบบ NATIONAL E-PAYMENT เป็นต้้น 
ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ

1. เงินลงทุนหรือค�าใช้จ�ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบ

สุารสุนเทศที่พิัฒนา/ปรับปรุง โดย

- ผิ่้ประกอบการในประเทุศไทุยซ่้�งได้้รับการ
รับรองจัากห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง     

- ผิ่้ประกอบการในประเทุศไทุยซ่้�งไมื�ได้้รับการ
รับรองจัากห้น�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง

- ผิ่้ประกอบการในต้�างประเทุศ

2. ค�าใช้จ�ายในการเช�า/ใช้บริการ CLOUD หรือ DATA CENTER

- ทุ้�ต้ั�งในประเทุศไทุย

- ทุ้�ต้ั�งในต้�างประเทุศ
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คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2564

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1.		 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	1/2564	เรื่อง		มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ	ลงวันที่	13	มกราคม	2564	
2.	 ประกาศส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	ป.1/2564	เรื่องประเภทกิิจการที่่ไม่ให้สิิทธิิและประโยชน์ตามประกาศ
	 คณะกรรมการส่งเสริิมการลงทุน	ที่่	1/2564	และ	ที่่	2/2564	ลงวัันที่่	8	มีีนาคม2564	
3.		 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	4/2564	เรื่อง	มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยี	ลงวันที่	19	

มีนาคม	2564	
4.		 ค�าชี้แจงส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้อง
 

ร่ปแบบการใช้เทุคู่โนโลย้ด้ิจัิทุัล เงินลงทุุน/คู่�าใช้จั�าย
นับเต้็มื
จัำานวน

นับก้�งห้น้�ง

- กรณ้การประยุกต้์ใช้ปัญญาประด้ิษฐ์ 
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE ห้รือ AI) 
MACHINE LEARNING การนำา BIG 
DATA มืาใช้ห้รือการวิเคู่ราะห้์ข้อมื่ล 
(DATA ANALYTICS)

1. เงินลงทุนหรือค�าใช้จ�ายใน

- การประยุกต้์ใช้ปัญญาประด้ิษฐ์ (ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE ห้รือ AI) 

- MACHINE LEARNING 

- การนำา BIG DATA มืาใช้ 

- การวิเคู่ราะห้์ข้อมื่ล (DATA ANALYTICS)

2. ค�าใช้จ�ายในการเช�า/ใช้บริการ CLOUD หรือ DATA CENTER

- ทุ้�ต้ั�งในประเทุศไทุย

- ทุ้�ต้ั�งในต้�างประเทุศ

หมายเหตุ	:	มูลค่าวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	=	ร้อยละ	50	ของเงินลงทุนในการปรับปรุงฯ	ตามแนวทางในตารางข้างต้น

ส่ิทุธิิและประโยชน์

1. จัะได้ร้บัการยกเวน้ภาษเ้งนิได้น้ติ้บิคุู่คู่ล 3 ป ีเปน็ส่ดั้ส่�วนรอ้ยละ 50 ของเงนิลงทุนุโด้ยไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้นิและทุนุห้มุืนเวย้น

ในการปรับปรุง ทุั�งน้� ให้้ได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลจัากรายได้้ของกิจัการทุ้�ด้ำาเนินการอย่�เด้ิมื 

2. ระยะเวลายกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลให้้นับจัากวันทุ้�มื้รายได้้ภายห้ลังได้้รับบัต้รส่�งเส่ริมื
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คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ขัั้�นำตอนำแลัะวิธ่ีปฏิิบัติในำก�รขั้อรับ
ก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ

ส่่วนำท่ี่� 2

เพื่ื�อให้้การปฏิบัต้ิงานของส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน เป็นไปอย�างรวด้เร็วและ

ม้ืประส่ิทุธิิภาพื่ อันเป็นการอำานวยคู่วามืส่ะด้วกแก�ผิ่้ได้้รับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน จั้งได้้กำาห้นด้

วิธิ้ปฏิบัต้ิในการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน ไว้ต้ามืระเบ้ยบส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมื

การลงทุุน ฉบับทุ้� 1/2553 เรื�อง กำาห้นด้เวลาในการปฏิบัต้ิงานส่�งเส่ริมืการลงทุุน และคู่ำาส่ั�ง

คู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน ทุ้� 3/2562 ลงวันทุ้� 30 กันยายน 2562 เรื�องการมือบอำานาจัให้้

ส่ำานักงานกระทุำาการแทุน
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คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ศึกษาขอมูล1
นักลงทุนที่สนใจขอรับการส�งเสริมการลงทุนสามารถศึกษา

รายละเอียดเบื้องต�นได�ที่

1. บีโอไอส�วนกลาง ภูมิภาค หรือสำนักงานต�างประเทศ

2. www.boi.go.th

ยื่นคำขอรับ
การสงเสร�มการลงทุน2
ผู�ขอรับการส�งเสริมการลงทุนที่ประกอบกิจการตามประเภทที่

บีโอไอให�การส�งเสริมการลงทุน ต�องยื่นคำขอออนไลน�เท�านั้น

โดยยื่นผ�านระบบ e-Investment Promotion 
ทาง www.boi.go.th 
ยกเว�น

- การขอรับการส�งเสริมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต

- การขอรับการส�งเสริมเพื่อรับโอนกิจการ

- การขอรับการส�งเสริมตามมาตรการเศรษฐกิจ

ฐานราก

ช�้แจงโครงการ3
นัดหมายเจ�าหน�าที่บีโอไอผู�รับผิดชอบโครงการเพื่อชี้แจง

โครงการ ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต�วันยื่นคำขอ

ว�เคราะหโครงการ4
เจ�าหน�าที่บีโอไอดำเนินการวิเคราะห�โครงการโดยใช�ระยะเวลา

การพิจารณาตามขนาดการลงทุน

แจงผลการพ�จารณา5
บีโอไอดำเนินการแจ�งผลการพิจารณา ภายใน 7 วัน 

นับตั้งแต�วันที่รับรองรายงานการประชุม

ตอบรับมติ
การสงเสร�มการลงทุน6
ผู�ขอรับการส�งเสริมการลงทุนตอบรับการส�งเสริม ภายใน 1 เดือน 

นับตั้งแต�วันที่ได�รับหนังสือแจ�งมติ โดยใช�

ช�องทางตอบรับได� 2 ช�องทาง

1. กรอกแบบฟอร�มผ�านระบบ e-Investment 

Promotion ทาง www.boi.go.th

2. ยื่นแบบตอบรับมติการส�งเสริมการ

ลงทุน (F GA CT 07) ที่กลุ�มบัตร

ส�งเสริม สำนักงานบีโอไอส�วนกลาง

ขอรับบัตรสงเสร�ม7
ผู�ได�รับการส�งเสริมการลงทุนยื่นขอรับบัตรส�งเสริมพร�อม

หลักฐานประกอบการพิจารณา ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต�

วันที่ยื่นแบบตอบรับมติให�การส�งเสริมโดยสามารถยื่นผ�าน 

2 ช�องทาง

1. กรอกแบบฟอร�มผ�านระบบ e-Investment Promotion 

ทาง www.boi.go.th

2. กรอกแบบฟอร�มประกอบการขอรับ

บัตรส�งเสริม (F GA CT 08) 

พร�อมยื่นเอกสารหลักฐาน

ประกอบการออกบัตร

ออกบัตรสงเสร�ม8
บีโอไอดำเนินการออกบัตรส�งเสริม ภายใน 

10 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานได�รับ

แบบฟอร�มขอรับบัตรส�งเสริมและหลักฐาน

ครบถ�วน

40วัน

200ล�าน
บาท

ลงทุนไม�เกิน

พิจารณาภายใน

นับตั้งแต�วันที่
เอกสารครบถ�วน

60วัน

2,000ล�าน
บาท

ลงทุนไม�เกิน

พิจารณาภายใน

นับตั้งแต�วันที่
เอกสารครบถ�วน

90วัน

2,000ล�าน
บาท

ลงทุนมากกว�า

พิจารณาภายใน

นับตั้งแต�วันที่
เอกสารครบถ�วน

www.boi.go.th

Result

1 Month

วิธ่ีปฏิิบัติในำก�รขั้อรับก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ
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คู่่่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุุน 2564

ขัั้�นำตอนำก�รดำ�เนิำนำก�รต�มโคำรงก�รแลัะ
ก�รใช้สิ่ที่ธิีแลัะประโยชน์ำ

ชางฝมือและผูชำนาญการ

ยื่นเรื่องขอนำเข�าคนต�างด�าวซึ่ง
เป�นช�างฝ�มือผู�ชำนาญการมาปฏิบัติงาน

มาตรา 24 การขออนุญาตให�คนต�างด�าวเข�ามาเพื่อศึกษาลู�ทาง
การลงทุน หรือกระทำการที่เป�นประโยชน�ต�อการลงทุน หรือ
อยู�ระหว�างการพิจารณาให�ได�รับการส�งเสริม หรือรอบัตรส�งเสริม
- ยื่นแบบคำขออนุญาตเพื่อนำเข�าคนต�างด�าวมาปฏิบัติงาน
  พร�อมแนบเอกสารตามแบบแสดงรายการที่ต�องยื่นกรณีต�างๆ 
  ของงานช�างฝ�มือฯ (F FR TR 01 และ F FR TR 09-08)

มาตรา 25 การขออนุญาตให�คนต�างด�าวเข�ามาปฏิบัติงาน 
หลังได�รับการส�งเสริมฯ
- ยื่นแบบฟอร�มข�อตกลงการขออนุญาตนำเข�าคนต�างด�าวเข�ามา
  ในราชอาณาจักรด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� สำหรับงานช�างฝ�มือ 
  (Single Window, Visa and Work Permit System) พร�อม
  ขอรับ Username และ Password
- ยื่นคำร�องขออนุมัติตำแหน�งคนต�างด�าวผ�านระบบ 
  Single Window, Visa and Work Permit System 
- ยื่นคำร�องขอบรรจุต�างด�าวและครอบครัวให�เข�ามาในประเทศ
  ผ�านระบบ Single Window, Visa and Work Permit System
- และคำร�องอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง

ศูนย�บริการวีซ�าและใบอนุญาตทำงาน
และหน�วยราชการที่เกี่ยวข�อง

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม ว�ธีปฏิบัติ
รับเร�่อง/ดำเนินการโดย

หนวยงาน

ที่ดิน

ยื่นขออนุมัติใช�สิทธิและประโยชน�ที่ดิน 
ตามมาตรา 27 

(ภายหลังได�รับบัตรส�งเสริมแล�ว)

ยื่นขออนุญาตใช�สิทธิและประโยชน�ที่ดิน
ตามระบบการขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ออนไลน� (E-LAND) 

กองส�งเสริมการลงทุน 1-4

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม ว�ธีปฏิบัติ
รับเร�่อง/ดำเนินการโดย

หนวยงาน

 

เคร�่องจักร

ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

ขออนุมัตินำเข�าเครื่องจักร
(ภายใน 30 เดือน นับตั้งแต�

วันที่ออกบัตรส�งเสริมฯ)

ยื่นขออนุมัติสั่งปล�อยเครื่องจักร 
(F IN MI ) ผ�านระบบ eMT

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการ ภายใน 3 ชั่วโมง)

ยื่นแบบขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
(Machinery’s Master List)

โดยผ�านระบบ eMT
- กองส�งเสริมการลงทุน 1-4

- ศูนย�เศรษฐกิจการลงทุนภาค
(ใช�เวลาพิจารณา ภายใน 60 วันทำการ)

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม ว�ธีปฏิบัติ
รับเร�่อง/ดำเนินการโดย

หนวยงาน
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การรายงานความคืบหนา
โครงการ / ผลการดำเนินงาน
ประจำปของบร�ษัท และการ

ขอเปดดำเนินการ

กรณียังไม�เป�ดดำเนินการ

การเป�ดดำเนินการ

ทุกเดือน ก.ค. รายงานความคืบหน�าโครงการตามบัตรส�งเสริม 
สต.310 และ ผลการดำเนินงานประจำป�ของบริษัท

ผ�านระบบ e-Monitoring 

กรณีเป�ดดำเนินการแล�ว

• ขออนุมัติเป�ดดำเนินงานเต็มโครงการ 
 (ภายใน 36 เดือน นับตั้งแต�วันที่ออกบัตรส�งเสริม) 
 ยื่นแบบขออนุญาตเป�ดดำเนินการ
• รายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว�ในบัตรส�งเสริม เช�น 
 การขอใช�สิทธิและประโยชน�ตามมาตรา 31 การรายงานผล 

ISO เป�นต�น
 ยื่นแบบรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามแต�กรณี

ทุกเดือน ก.ค. ผลการดำเนินงานประจำป�ของบริษัท
ผ�านระบบ e-Monitoring 

ทุกเดือน ก.พ. รายงานความคืบหน�าโครงการตาม
บัตรส�งเสริม สต.310 ผ�านระบบ e-Monitoring 

- กองติดตามและประเมินผล
การลงทุน 1- 2

- ศูนย�เศรษฐกิจการลงทุนภาค

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม ว�ธีปฏิบัติ
รับเร�่อง/ดำเนินการโดย

หนวยงาน

การยื่นแบบขอใชสิทธิและ
ประโยชนยกเวนภาษ�เง�นได

นิติบุคคล

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม ว�ธีปฏิบัติ
รับเร�่อง/ดำเนินการโดย

หนวยงาน

ยื่นขอใช�สิทธิ์ฯผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� 
(e-Tax) เท�านั้น

- เตรียมข�อมูล เอกสาร เพื่อการขอใช�สิทธิ์ฯ
- กรอกข�อมูลลงในระบบ e-Tax
- พิมพ�แบบคำขอใช�สิทธิ์ฯออกจากระบบ
- นำส�งให�ผู�สอบบัญชีตรวจสอบและให�ความเห็น
- กรอกความเห็นของผู�สอบบัญชีลงในระบบและแนบ
  รายงานความเห็นของผู�สอบบัญชี
- ส�งข�อมูลมาในระบบของสำนักงาน

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1- 2

วัตถุดิบและวัสดุจำเปน

ขออนุมัตินำเข�าวัตถุดิบและวัสดุจำเป�น

ขออนุมัติสูตรการผลิต

ขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป�น

ยื่นสูตรการผลิต F IN RM 13

ยื่นขออนุมัติ ผ�านระบบตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป�น

ขออนุมัติรายการวัตถุดิบและวัสดุ
จำเป�นและปริมาณสต�อคสูงสุด

(เฉพาะมาตรา 36)
ยื่นขออนุมัติการใช�สิทธิประโยชน�มาตรา 36  F IN RM 13

ยื่นผ�านระบบ RMTS

- กองส�งเสริมการลงทุน 1-4
- ศูนย�เศรษฐกิจการลงทุนภาค

(ใช�เวลาพิจารณาภายใน 15 วันทำการ)

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมง)

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมง)

- กองส�งเสริมการลงทุน 1-4
- ศูนย�เศรษฐกิจการลงทุนภาค

(ใช�เวลาพิจารณา ภายใน 30 วันทำการ)

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม ว�ธีปฏิบัติ
รับเร�่อง/ดำเนินการโดย

หนวยงาน
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ขัั้�นำตอนำแลัะเอกส่�รประกอบก�รพิจ�รณ� 
ในำก�รปฏิิบัติง�นำส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ

ขั�นต้อนการด้ำาเนินการขอรับการส่�งเส่ริมื เอกส่ารทุ้�ต้้องใช้

ยื�นคู่ำาขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนผิ�านระบบส่นับส่นุน
การลงทุุน โด้ย login ผิ�านระบบ e-Investment Promotion

ส่ำาห้รับการขอรับการส่�งเส่ริมืประเภทุกิจัการทุั�วไป
1. ห้นังส่ือรับรอง (กรณ้จััด้ต้ั�งบริษัทุแล้ว)
2. บัญช้รายชื�อผิ่้ถือหุ้้น (กรณ้จััด้ต้ั�งบริษัทุแล้ว)
3. งบการเงินปีล�าสุ่ด้ (ถ้ามื้)
4. ประวัต้ิและรายละเอ้ยด้ธิุรกิจัทุ้�ผิ�านมืา
5. ร่ปถ�าย และ/ห้รือ แคู่็ต้ต้าล็อก
6. เอกส่ารแนบเพื่ิ�มืเต้ิมืกรรมืวิธิ้การผิลิต้
7. เอกส่ารแนบเพื่ิ�มืเต้ิมืรายละเอ้ยด้เคู่รื�องจัักรห้ลัก
8. เอกส่ารแนบเพื่ิ�มืเต้ิมืรายละเอ้ยด้มืาต้รการประห้ยัด้

พื่ลังงาน (ถ้ามื้)
9. เอกส่ารอื�นๆ ต้ามืประเภทุกิจัการซ่้�งส่ำานักงานและ

เจั้าห้น้าทุ้�จัะแจั้งให้้ทุราบเป็นกรณ้ไปโด้ยผิ�านระบบ 
e-Investment Promotion

ขั�นต้อนการด้ำาเนินการห้ลังได้้รับการส่�งเส่ริมื* เอกส่ารทุ้�ต้้องใช้

1. การต้อบรับมืต้ิการให้้การส่�งเส่ริมื
1.1 ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืจัะต้้องยื�นแบบต้อบรับมืต้ิ 

(F GA CT 07) ภายในห้น้�งเด้ือนนับแต้�วันทุ้�ได้้รับ
ห้นังส่ือแจั้งมืต้ิ

1.2 กรณ้ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืไมื�ส่ามืารถส่�งแบบต้อบรับ
มืต้ิได้้ภายในกำาห้นด้เวลา ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมื
ส่ามืารถยื�นแบบขยายเวลาต้อบรับมืต้ิได้้ 3 คู่รั�ง 
ต้ามืระเบ้ยบส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมื
การลงทุุน ฉบับทุ้� 1/2553 เรื�อง กำาห้นด้เวลา
ในการปฏิบัต้ิงานส่�งเส่ริมืการลงทุุน

ไมื�มื้เอกส่ารประกอบการยื�นคู่ำาขอ
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ขั�นต้อนการด้ำาเนินการห้ลังได้้รับการส่�งเส่ริมื* เอกส่ารทุ้�ต้้องใช้

2. การออกบัต้รส่�งเส่ริมื
2.1 ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืจัะต้้องยื�นแบบประกอบ

การขอรับบัต้รส่�งเส่ริมื (F GA CT 08) พื่ร้อมื
ห้ลักฐานประกอบการพื่ิจัารณา ภายใน 6 เด้ือน 
นับแต้�วันทุ้�ยื�นแบบต้อบรับมืต้ิการให้้การส่�งเส่ริมื

  ทุั�งน้� ส่ำานักงานจัะด้ำาเนินการออกบัต้รส่�งเส่ริมื
ให้้แล้วเส่ร็จัภายใน 10 วันทุำาการ นับแต้�วันทุ้�
ส่ำานักงานได้้รับแบบประกอบการขอรับบัต้รส่�งเส่ริมื
และห้ลักฐานประกอบการพื่ิจัารณาคู่รบถ้วน

2.2 กรณ้ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืไมื�ส่ามืารถยื�นแบบ
ประกอบการขอรับบัต้รส่�งเส่ริมืพื่ร้อมืห้ลักฐาน
ประกอบการพื่ิจัารณาได้้ภายในกำาห้นด้ ผิ่้ขอรับ
การส่�งเส่ริมืส่ามืารถยื�นแบบขยายเวลาส่�งเอกส่าร
ประกอบการออกบัต้รได้้ 3 คู่รั�ง ต้ามืระเบ้ยบ
ส่ำานักงานคู่ณะกรรมืการส่�งเส่ริมืการลงทุุน ฉบับทุ้� 
1/2553 เรื�อง กำาห้นด้เวลาในการปฏิบัต้ิงาน
ส่�งเส่ริมืการลงทุุน

1. แบบประกอบการขอรับบัต้รส่�งเส่ริมื (F GA CT 08) ทุ้�มื้
ข้อมื่ลส่มืบ่รณ์คู่รบถ้วน

2. ห้นังส่ือบริคู่ณห้์ส่นธิิ
3. ห้นังส่ือบริคู่ณห้์ส่นธิิเพื่ิ�มืทุุนจัด้ทุะเบ้ยน (กรณ้มื้การ

เพื่ิ�มืทุุนจัด้ทุะเบ้ยน)
4. ห้นังส่ือรับรองของส่ำานักงานทุะเบ้ยนหุ้้นส่�วนบริษัทุ
5. บัญช้รายชื�อผิ่้ถือหุ้้นและส่ัญชาต้ิทุ้�ส่ำานักงานทุะเบ้ยน

หุ้้นส่�วนรับรอง
6. ห้ลักฐานการนำาเงินต้�างประเทุศเข้ามืา (กรณ้เป็นการ

ลงทุุนจัากต้�างประเทุศ)
7. แบบกรอกรายการคู่วามืต้้องการส่าธิารณ่ปโภคู่และ

คู่วามืต้้องการทุางด้้านแรงงาน (F GA CT 13)

*	ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบัตรส่งเสริม	ส�านักงานเลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ก�รแก้ไขั้เอกส่�รแนำบท้ี่�ยบัตรส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ
การแก้ไขเอกส่ารแนบทุ้ายบัต้รส่�งเส่ริมืแล้วเส่ร็จัภายใน 1 วันทุำาการนับวันทุ้�เอกส่ารคู่รบถ้วน

รายการแก้ไข เอกส่ารทุ้�ต้้องใช้

1.1  ส่ิทุธิิและประโยชน์  
 (1) มืาต้รา 30 การลด้ห้ย�อนอากรขาเข้าวัต้ถุด้ิบฯ 
   (ขยายเวลา)
 (2) มืาต้รา 31 การยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล 
   (เพื่ิ�มื / ลด้ส่ิทุธิิและประโยชน์)
 (3) ยกเลิก / เพื่ิกถอนส่ิทุธิิและประโยชน์บางส่�วน

1.  ส่ำาเนาห้นังส่ืออนุมืัต้ิจัากกองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 1-4
2.  บัต้รส่�งเส่ริมืฉบับจัริง
3.  เอกส่ารอื�นๆ ต้ามืประเภทุกิจัการ ซ่้�งส่ำานักงานจัะแจั้ง
    ให้้ทุราบเป็นกรณ้ไป

1.2  เงื�อนไขเฉพื่าะโคู่รงการ
 (1) ทุุนจัด้ทุะเบ้ยน
 (2) การเปล้�ยนแปลงอัต้ราส่�วนการถือหุ้้น
 (3) ชนิด้ผิลิต้ภัณฑ์์ / ขนาด้ของกิจัการ
 (4) ทุ้�ต้ั�งโรงงาน ส่ถานประกอบการ
 (5) ลด้ / เพื่ิ�มืกำาลังการผิลิต้
 (6) แก้ไขวงเงินภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

1.  ส่ำาเนาห้นังส่ืออนุมืัต้ิจัากกองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 1-4 
2.  บัต้รส่�งเส่ริมืฉบับจัริง  
3.  เอกส่ารอื�นๆ ต้ามืประเภทุกิจัการ ซ่้�งส่ำานักงานจัะแจั้ง
    ให้้ทุราบเป็นกรณ้ไป

ห้มืายเห้ตุ้: กรณ้เพื่ิ�มืส่ัด้ส่�วนการถือหุ้้นโด้ยต้�างชาต้ิ 
จัะต้้องแนบห้ลักฐานการโอนเงินจัากต้�างประเทุศเพื่ิ�มืเต้ิมื

1.3  เรื�องอื�นๆ ได้้แก�
 (1) ทุ้�ต้ั�งส่ำานักงาน
 (2) ชื�อบริษัทุ

1.  ห้นังส่ือนำาจัากบริษัทุ
2.  ส่ำาเนาห้นังส่ือรับรองของส่ำานักงานทุะเบ้ยนหุ้้นส่�วนบริษัทุ
3.  บัต้รส่�งเส่ริมืฉบับจัริง
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ร�ยลัะเอ่ยดร�ยง�นำ 
ก�รศึึกษ�คำว�มเป็นำไปได้

ส่่วนำท่ี่� 3
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ร�ยง�นำก�รศึึกษ�คำว�มเป็นำไปได้
ขั้องโคำรงก�รท่ี่�ขั้อรับก�รส่่งเส่ริมก�รลังทุี่นำ*

ส่ำ�หรับโคำรงก�รท่ี่�ม่ขั้นำ�ดก�รลังทุี่นำม�กกว่� 750 ล้ั�นำบ�ที่ 
(ไม่รวมค่ำ�ท่ี่�ดินำแลัะทุี่นำหมุนำเว่ยนำ)
รายงานการศ้กษาคู่วามืเป็นไปได้้ของโคู่รงการ (Feasibility Study) ต้้องประกอบด้้วยรายละเอ้ยด้ด้ังต้�อไปน้�

1. ส่รุปโคำรงก�ร
ส่รุปโคู่รงการโด้ยย�อ คู่ือ ผิ่้ขอฯ ผิลิต้ภัณฑ์์ทุ้�จัะผิลิต้ เงินลงทุุน ทุ้�ต้ั�งโรงงาน จัำานวนคู่นงาน วัต้ถุด้ิบทุ้�ใช้ เทุคู่โนโลย้ ฯลฯ

2. ภู�พรวมขั้องอุตส่�หกรรม
2.1 คู่วามืเชื�อมืโยงของผิลิต้ภัณฑ์์ทุ้�จัะขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุนกับอุต้ส่าห้กรรมือื�นทุ้�ต้�อเนื�อง อธิิบายถ้งส่ภาพื่ทุั�วไปของ

อุต้ส่าห้กรรมืเห้ล�าน้�ทุั�งในและต้�างประเทุศ

2.2 คู่วามืต้้องการของผิลิต้ภัณฑ์์ทุ้�ขอรับการส่�งเส่ริมื

2.2.1 คู่วามืต้้องการในประเทุศ

- ส่ถิต้ิการนำาเข้าระยะ 5 ปีทุ้�ผิ�านมืา

- ปริมืาณการผิลิต้ของผิ่้ผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์เช�นเด้้ยวกับรายอื�น (ถ้ามื้)

- อตุ้ส่าห้กรรมืทุ้�ใช้ผิลติ้ภณัฑ์์ทุ้�ขอรับการส่�งเส่ริมืเป็นวตั้ถดิุ้บมืม้ืากน้อยเพื่ย้งใด้และมืแ้นวโน้มืการขยายตั้ว ในอนาคู่ต้

อย�างใด้

- ปริมืาณคู่วามืต้้องการและอัต้ราการขยายต้ัวในอนาคู่ต้

2.2.2 ต้ลาด้ส่�งออกทุ้�ส่ำาคู่ัญและแนวโน้มืการขยายต้ัวของต้ลาด้เห้ล�านั�น

2.3 กำาลังผิลิต้ของผิลิต้ภัณฑ์์ชนิด้เด้้ยวกันในประเทุศ

- ผิ่้ผิลิต้ทุั�วไปโด้ยไมื�ได้้รับส่�งเส่ริมืมื้มืากน้อยเพื่้ยงใด้ มื้คูุ่ณภาพื่และประส่ิทุธิิภาพื่การผิลิต้อย�างใด้

- ผิ่้ผิลิต้ทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมืมื้ก้�ราย กำาลังผิลิต้เทุ�าใด้ และใช้กำาลังผิลิต้เต้็มืทุ้�ห้รือไมื�

3. คำว�มเหม�ะส่มขั้องโคำรงก�ร
3.1 ผิ่้ลงทุุน

- อธิิบายถ้งประส่บการณ์ด้้านธิุรกิจั และอุต้ส่าห้กรรมืของผิ่้ลงทุุนทุั�งฝี่ายไทุยและต้�างประเทุศ และผิ่้บริห้ารของ

บริษัทุและส่ัด้ส่�วนการลงทุุนของผิ่้ลงทุุนฝี่ายต้�างๆ

- การเจัรจัากับผิ่้ร�วมืลงทุุนได้้ด้ำาเนินการถ้งขั�นใด้แล้ว เช�น อย่�ระห้ว�างเจัรจัาขั�นต้้น ห้รือ ได้้เซ่็นส่ัญญากันแล้ว

- ห้ากจัะไมื�ต้ั�งบริษัทุให้มื� แต้�จัะใช้บริษัทุเด้ิมืทุ้�มื้อย่�แล้วเป็นผิ่้ลงทุุนบริษัทุเด้ิมืมื้ผิ่้ถือหุ้้นอย�างใด้ ลงทุุนในกิจักรรมื

ใด้บ้าง กำาไรขาด้ทุุนและงบดุ้ลในระยะทุ้�ผิ�านมืา

*	 1.	ประกาศส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	50/2534	ลงวันที่	1	พฤศจิกายน	2534
	 2.	ประกาศส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	ป.1/2551	ลงวันที่	5	พฤศจิกายน	2551
	 3.	ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	2/2557	ลงวันที่	3	ธันวาคม	2557
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3.2 ด้้านการเงิน

- แห้ล�งทุ้�มืาของเงินทุุนกล�าวคู่ือ ใช้เงินจัากผิ่้ถือหุ้้น (Equity) ห้รือเงินก่้ (Debt) จัากทุั�งในประเทุศและต้�างประเทุศ

มืากน้อยเพื่้ยงใด้

- เงินลงทุุนใช้ในด้้านทุ้�ด้ิน ส่ิ�งก�อส่ร้าง เคู่รื�องจัักร ทุุนห้มืุนเว้ยน ฯลฯ

- Cash Flow มื่ลคู่�าปัจัจัุบัน (Net Present Value) และผิลต้อบแทุนจัากการลงทุุน (Internal Rate of Return-IRR) 

กรณ้ทุ้�ได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล...ปี และกรณ้ทุ้�ไมื�ได้้รับยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

- ส่ถาบนัการเงนิได้้พิื่จัารณาการขอรับเงินก่ถ้ง้ขั�นใด้แล้ว เช�น อย่�ระห้ว�างศ้กษาโคู่รงการห้รือ อนุมืติั้ให้้เงนิก้่แก�โคู่รงการ

แล้ว

3.3 คู่วามืส่ามืารถในการแข�งขัน

- อากรขาเข้าและภาษ้การคู่้าของผิลิต้ภัณฑ์์ทุ้�จัะผิลิต้และของวัต้ถุด้ิบห้ลักเห้มืาะส่มืห้รือไมื�อย�างใด้

- ต้้นทุุนการผิลิต้ต้�อห้น�วยในระด้ับการผิลิต้ร้อยละ 50,80 และ 100 ของกำาลังการผิลิต้

- ราคู่า CIF และต้้นทุุนการนำาเข้าของผิลิต้ภัณฑ์์ชนิด้เด้้ยวกัน

- ข้อได้้เปร้ยบในการผิลิต้ส่ินคู่้าชนิด้นั�นในประเทุศไทุย

- Sensitivity Analysis กล�าวคู่ือ กระทุบต้�อคู่วามืเป็นไปได้้ของโคู่รงการ ห้าส่มืมืต้ิฐานของราคู่าขายผิลิต้ภัณฑ์์ 

ราคู่าวัต้ถุด้ิบ และอัต้ราภาษ้อากรของผิลิต้ภัณฑ์์และวัต้ถุด้ิบห้ลักเปล้�ยนแปลงไป

- ในอนาคู่ต้จัะส่ามืารถปรับปรุงประสิ่ทุธิิภาพื่ในการผิลิต้ให้้ส่ามืารถแข�งขันกับของทุ้�นำาเข้าโด้ยไมื�ต้้องพื่้�งการ

คูุ่้มืคู่รองจัากรัฐได้้ห้รือไมื� และจัะใช้เวลานานมืากน้อยเพื่้ยงใด้

3.4 ด้้านเทุคู่นิคู่

- เทุคู่นิคู่การผิลิต้ทุ้�มื้อย่�ม้ือะไรบ้าง แต้�ละเทุคู่นิคู่มื้ข้อด้้ข้อเส่้ยอย�างไร โรงงานในประเทุศต้�างๆ ใช้เทุคู่นิคู่อะไร

บ้าง ทุำาไมืโคู่รงการจั้งเลือกเทุคู่นิคู่ใด้เทุคู่นิคู่ห้น้�ง

- ผิ่้ให้้คู่วามืช�วยเห้ลือด้้านเทุคู่นิคู่เป็นใคู่ร ช�วยเห้ลือด้้านอะไร มื้ข้อจัำากัด้ในการให้้เทุคู่โนโลย้อย�างไร และคู่ิด้คู่�า

วิชาการเทุ�าใด้

- มื้ขั�นต้อนการผิลิต้มืากน้อยเพื่้ยงพื่อห้รือไมื�

- ขนาด้ของกำาลงัผิลติ้เห้มืาะส่มืห้รือไมื� โด้ยเปรย้บเทุย้บกบัขนาด้กำาลงัผิลติ้ของโรงงานทุ้�ด้ำาเนินการในประเทุศอื�นๆ

- แห้ล�งทุ้�มืาและคู่วามืเพื่้ยงพื่อของวัต้ถุด้ิบ รวมืทุั�งโอกาส่ทุ้�จัะมื้การผิลิต้วัต้ถุด้ิบ ในประเทุศในอนาคู่ต้

- ทุ้�ต้ั�งโรงงาน เห้ตุ้ทุ้�เลือกต้ั�งโรงงานในจัังห้วัด้นั�น รวมืถ้งคู่วามืเพื่้ยงพื่อของนำ�า ไฟฟ้า และส่าธิารณ่ปโภคู่อื�นๆ

- การใช้แรงงานในระด้ับต้�างๆ และแผินการฝีึกอบรมืคู่นงาน

3.5 ผิลกระทุบต้�อส่ิ�งแวด้ล้อมื

- วัต้ถุด้ิบห้รือผิลิต้ภัณฑ์์ห้รือขั�นต้อนการผิลิต้ก�อให้้เกิด้ปัญห้าส่ิ�งแวด้ล้อมืห้รือไมื�

- มืาต้รการทุ้�จัะแก้ไขห้รือป้องกันปัญห้าสิ่�งแวด้ล้อมืเป็นพิื่ษ รวมืทัุ�งเงินลงทุุนในเคู่รื�องจัักร และคู่�าใช้จั�ายในการ

ด้ำาเนินการมืาต้รการป้องกันปัญห้าส่ิ�งแวด้ล้อมื
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3.6 การวิจััยและพื่ัฒนา อธิิบายแผินงานทุ้�จัะมื้การวิจััยและพื่ัฒนา

- ปรับปรุงคูุ่ณภาพื่ของผิลิต้ภัณฑ์์ และการออกแบบผิลิต้ภัณฑ์์

- ปรับปรุงประส่ิทุธิิภาพื่การผิลิต้ ทุั�งในด้้านการประห้ยัด้การใช้วัต้ถุด้ิบและพื่นักงาน

- ปรับปรุงขั�นต้อนการผิลิต้

- ปรับปรุงคูุ่ณภาพื่ของวัต้ถุด้ิบทุ้�ใช้

4. ผลักระที่บต่อเศึรษฐกิจส่่วนำรวม
4.1 รัฐจัะส่่ญเส่้ยรายได้้มืากน้อยเพื่้ยงไรจัากการให้้การส่�งเส่ริมื

- ภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

- ภาษ้เคู่รื�องจัักร

- ภาษ้อากรวัต้ถุด้ิบ

4.2 ผิลประโยชน์ต้�อเศรษฐกิจัส่�วนรวมื

- มื่ลคู่�าเพื่ิ�มืภายในประเทุศ

- การประห้ยัด้ห้รือนำาเข้าเงินต้ราต้�างประเทุศสุ่ทุธิิ

- การเพื่ิ�มืการว�าจั้างแรงงานในประเทุศ

- ประโยชน์ต้�ออุต้ส่าห้กรรมืต้�อเนื�อง

5. คำว�มช่วยเหลืัอจ�กรัฐบ�ลั
5.1 คู่วามืจัำาเป็นทุ้�จัะต้้องขอรับการส่�งเส่ริมืและขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์อะไรบ้าง

5.2 จัำาเป็นจัะต้้องขอให้้ปรับโคู่รงส่ร้างอัต้ราภาษ้อากรของวัต้ถุด้ิบและส่ินคู่้าส่ำาเร็จัร่ปมืากน้อยเพื่้ยงใด้

5.3 จัำาเป็นทุ้�จัะต้้องขอรับการคูุ่้มืคู่รองเป็นพื่ิเศษจัากการแข�งขันจัากต้�างประเทุศห้รือจัำากัด้จัำานวนผิ่้ผิลิต้ในประเทุศห้รือไมื�

5.4 คู่วามืช�วยเห้ลือจัากรัฐในด้้านอื�นๆ เช�น ไฟฟ้า นำ�า ส่าธิารณ่ปโภคู่ ฯลฯ
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ท่ี่�ตั�งส่ำ�นัำกง�นำ
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สุำานักงานคณะกรรมการสุ�งเสุริมการลงทุน

555 ถนนวิภาวด้้รังส่ิต้ เขต้จัตุ้จัักร กรุงเทุพื่ฯ 10900

โทุร. 0 2553 8111

โทุรส่าร 0 2553 8315

Website: www.boi.go.th

E-mail: head@boi.go.th

ศูนย์บริการวีซ�าและใบอนุญาตทำางาน

อาคู่ารจััตุ้รัส่จัามืจัุร้ ชั�น 18 ถนนพื่ญาไทุ เขต้ปทุุมืวัน

กรุงเทุพื่ฯ 10330

โทุร. 0 2209 1100

โทุรส่าร 0 2209 1194 

E-mail: visawork@boi.go.th

ศูึนำย์เศึรษฐกิจก�รลังทุี่นำภู�คำท่ี่� 1 
เช้ยงให้มื�

90 ห้้อง 108-110 อาคู่ารแอร์พื่อร์ต้ บิซ่ิเนส่ ปาร์คู่ 

ถนนมืห้ิด้ล ต้ำาบลห้ายยา อำาเภอเมืือง 

จัังห้วัด้เช้ยงให้มื� 50100

โทุร. 0 5329 4100

โทุรส่าร 0 5329 4199

E-mail: chmai@boi.go.th

ศูึนำย์เศึรษฐกิจก�รลังทุี่นำภู�คำท่ี่� 2
นคู่รราชส่้มืา

2112/22 ถนนมืิต้รภาพื่ อำาเภอเมืือง 

จัังห้วัด้นคู่รราชส่้มืา 30000

โทุร. 0 4438 4200

โทุรส่าร 0 4438 4299

E-mail: korat@boi.go.th

ส่ำ�นัำกง�นำในำภููมิภู�คำ

ส่ำ�นัำกง�นำใหญ่
ศูนย์ประสุานการบริการด้านการลงทุน

อาคู่ารจััตุ้รัส่จัามืจัุร้ ชั�น 18 ถนนพื่ญาไทุ เขต้ปทุุมืวัน

กรุงเทุพื่ฯ 10330

โทุร. 0 2209 1100

โทุรส่าร 0 2209 1199

Website: osos.boi.go.th

E-mail: osos@boi.go.th

ศูึนำย์เศึรษฐกิจก�รลังทุี่นำภู�คำท่ี่� 3
ขอนแก�น

177/54 ห้มื่� 17 ถนนมืิต้รภาพื่ ต้ำาบลในเมืือง 

อำาเภอเมืือง จัังห้วัด้ขอนแก�น 40000

โทุร. 0 4327 1300-2

โทุรส่าร 0 4327 1303 

E-mail: khonkaen@boi.go.th

ศูึนำย์เศึรษฐกิจก�รลังทุี่นำภู�คำท่ี่� 4
ชลบุร้

46 ห้มื่� 5 นิคู่มือุต้ส่าห้กรรมืแห้ลมืฉบัง ถนนสุ่ขุมืวิทุ

ต้ำาบลทุุ�งสุ่ขลา อำาเภอศร้ราชา จัังห้วัด้ชลบุร้ 20230

โทุร. 0 3840 4900

โทุรส่าร 0 3840 4997, 0 3840 4999

E-mail: chonburi@boi.go.th
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SHANGHAI
Thailand Board of Investment, Shanghai Office

Royal Thai Consulate-General,  

No.18 Wanshan Road, Changning District,

Shanghai 200336 P.R. China

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

Investment Promotion Section, Royal Thai Embassy, 

No.21, Guanghua Road, Chaoyang District, 

Beijing, 100600, P.R. China

Tel: +86-10-8531-8755 to 57, +86-10-8531-8753

Fax: +86-10-8531-8758

Email: beijing@boi.go.th

ส่ำ�นัำกง�นำในำต่�งประเที่ศึ

ศูึนำย์เศึรษฐกิจก�รลังทุี่นำภู�คำท่ี่� 5
ส่งขลา

อาคู่ารไชยยงคู่์ 7-15 ถนนจัุต้ิอุทุิศ 1 

อำาเภอห้าด้ให้ญ� จัังห้วัด้ส่งขลา 90110

โทุร. 0 7458 4500

โทุรส่าร 0 7458 4599

E-mail: songkhla@boi.go.th

ศูึนำย์เศึรษฐกิจก�รลังทุี่นำภู�คำท่ี่� 6
สุ่ราษฎร์ธิาน้

49/21-22 ถนนศร้วิชัย ต้ำาบลมืะขามืเต้้�ย 

อำาเภอเมืือง จัังห้วัด้สุ่ราษฎร์ธิาน้ 84000

โทุร. 0 7740 4600

โทุรส่าร 0 7740 4699

E-mail: surat@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 510310 P.R. China 

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

ศูึนำย์เศึรษฐกิจก�รลังทุี่นำภู�คำท่ี่� 7
พื่ิษณุโลก

59/15 อาคู่ารไทุยศิวารัต้น์ ชั�น 3 

ถนนบรมืไต้รโลกนารถ 2 ต้ำาบลในเมืือง

อำาเภอเมืือง จัังห้วัด้พื่ิษณุโลก 65000

โทุร. 0 5524 8111

โทุรส่าร 0 5524 8777

E-mail: phitsanulok@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

HANOI
Thailand Board of Investment, Hanoi Office

Royal Thai Embassy

26 Phan Boi Chau Street, Hoan Kiem District,

Hanoi City, Viet Nam

Tel:  +84 24 3823 5092-4

Fax:  +84 24 3823 5088

Email: hanoi@boi.go.th

JAKARTA
Thailand Board of Investment, Jakarta Office  

Royal Thai Embassy 

JI.DR.Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.3.3 

No.3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan 

Jakarta 12950 

Tel:  +62 817 9800 203 

Email: jkt@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

Liebfrauenberg 26, 60313 Frankfurt am Main, Federal 

Republic of Germany

Tel:  +49 (069) 92 91 230

Fax: +49 (069) 92 91 2320

Email: fra@boi.go.th
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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 

Östermalmstorg 1, 4th Floor, 114 42 Stockholm, Sweden 

Tel: +46 8 463 1158, 

 +46 8 463 1174  

Fax: +46 8 463 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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