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หมวด ๔  ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
ประเภทกิจกำร 

(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘) 
เงื่อนไข สิทธิและ 

ประโยชน ์
เหตุผล/ค ำจ ำกดัควำม 

๔.๑ กิจการผลิตผลิตภัณฑโ์ลหะรวมทั้งชิน้ส่วนโลหะ 
๔.๑.๑  กิจการผลิตผลติภัณฑ์จากผงโลหะ

หรือผงโลหะผสม 
 
 

 
 
 
 

๔.๑.๒  กิจการผลิตผลติภัณฑ์เหล็กหรือ
ชิ้นส่วนเหล็ก 

 
 

๔.๑.๓ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ 
                รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ 

 
ต้องมีขั้นตอนการ Sintering 
 
 
 
 
 
 
 
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิตชิ้นส่วน
เหล็กหล่อที่ใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace หรือ
ชิ้นส่วนเหล็กทุบในโครงการเดียวกัน 
 
๑. กรณีมีขั้นตอนการข้ึนรูปต่อเนื่องจากการรีด ดึง หล่อ 

หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก ในโครงการเดียวกัน 
 

๒. กรณีมีขั้นตอนการข้ึนรูป เช่น Machining และ 
Stamping เป็นตน้ 

 
A ๓ 
(๕ ปี) 

 
 
 
 
 

 
A ๓ 
(๕ ปี) 

 
 

A ๔ 
(๓ปี) 

 
B ๑ 

(เครื่องจักร, 
วัตถุดิบ) 

 
๑. เป็นวัตถุดิบที่ส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืน เนื่องจาก

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนมาก 
๒. ทดแทนการน าเข้า 
๓. มีการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ 
๔. ใช้เงินลงทนุและเทคโนโลยีสงู มีผู้ผลิตอยูบ่้างแตย่ังคงมี

ความส าคัญต่อการพฒันาประเทศในอนาคต 
 
๑. เป็นฐานการพัฒนาทีส่ าคัญของอุตสาหกรรมอ่ืน เนื่องจาก

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนมาก 
๒. ใช้วัตถุดิบเป็นเหล็กคุณภาพสูง ซึ่งยังมไีม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ จึงยังต้องน าเข้า 
๓. ใช้เงินลงทนุสูงเพื่อลดตน้ทุนให้สามารถแข่งขันกับสินคา้น าเข้าได้ 

๔.๒ กิจการชุบ เคลือบผิว การปรับหรือเปลี่ยน
สภาพผิว(ยกเว้นการชบุหรือเคลือบผิวหรือ
ท าสีเพื่อความสวยงาม) 

กรณีการปรับหรือเปลี่ยนสภาพผิวต้องมีขั้นตอน เชน่ 
Anodizing, Etching และ Engraving เป็นต้น 

B ๑ 
(เครื่องจักร, 

วัตถุดิบ) 

มีผู้ได้รับการส่งเสริมหลายรายแล้ว แต่ยังต้องส่งเสริมเนื่องจากผูผ้ลิต
ไทยยังไม่สามารถด าเนนิการไดม้ากเพียงพอกับความต้องการใน
ประเทศ 

๔.๓  กิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment) ห้ามใช้สารไซยาไนต์ในขบวนการท างาน A ๔ 
(๓ปี) 

๑. ใช้ความรู้และเทคโนโลยีระดบัสูง 
๒. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์ 
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ประเภทกิจกำร 
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘) 

เงื่อนไข สิทธิและ 
ประโยชน ์

เหตุผล/ค ำจ ำกดัควำม 

๔.๔  กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรือ
อุปกรณ์ 

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิน้ส่วนหลักของเคร่ืองยนต์เช่น ฝา
สูบ เสื้อสูบ เพลาข้อเหวี่ยง เพลาลูกเบี้ยว ก้านสบู ลูกสบู 
และฟลายวีล เปน็ต้น 
 
กรณีการประกอบเครื่องยนต์อเนกประสงค์หรืออุปกรณ์ 

A ๔ 
(๓ปี) 

 
 

B ๑ 
(เครื่องจักร, 

วัตถุดิบ) 

๑. ส่งเสริมให้เกิดการผลิตชิ้นส่วนส าคัญในประเทศ ซึ่งเปน็การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ ์

๒. ทดแทนการน าเข้า 

๔.๕  กิจการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และชิน้ส่วน 
๔.๕.๑  กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรือ

อุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่
มีการออกแบบทางวิศวกรรม 

 
๔.๕.๒  กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์หรือ

ชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ 

๔.๕.๓  กิจการประกอบเครื่องจักรและ/หรือ
อุปกรณ์เครื่องจักร 

 
 
ต้องมีขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมการปฏบิัติงานด้วย
ระบบสมองกลเอง 
 
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิน้ส่วน และ/หรือการออกแบบทาง
วิศวกรรม 
 
จะต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการฯ
เห็นชอบ 

 
 

A ๒ 
(๘ปี) 

 
A ๓ 
(๕ปี) 

 
A ๔ 
(๓ ปี) 

๑. ใช้ความรู้และเทคโนโลยีระดบัสูง 
2. ทดแทนการน าเข้า 
3. เป็นสินค้าทุนทีป่ระเทศไทยยังมีความต้องการใช้งานสูงแต่การ 

ผลิตยังมไีม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 

๔.๖  กิจการผลิตรถยนต์ทั่วไป* 
 
 

ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณคา่ของ
โครงการได ้

B ๑ 
(เครื่องจักร, 

วัตถุดิบ) 

กิจการผลิตรถยนต์ยังต้องให้การส่งเสริมต่อไป เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันให้ไทยเป็นผูน้ าในการผลิตรถยนต์ใน
อาเซียน 

๔.๗  กิจการผลิตเครื่องยนต์ส าหรับยานพาหนะ 
 

๑. ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ ชิ้น ดงันี้ 
Cylinder Head, Cylinder Block, Crankshaft, 
Camshaft และ Connecting Rod 

๒. กรณีการประกอบเครื่องยนต์ 

A ๓ 
(๕ ปี) 

 
A ๔ 
(๓ ปี) 

๑. รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานพาหนะ 
๒. การผลิตเครื่องยนต์โดยก าหนดให้มีขั้นตอนการท า ๔c ถือว่าเป็น

กรรมวิธีการผลิตที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เนื่องจากชิ้นส่วน
ดังกล่าวเปน็ชิน้ส่วนหลักของเคร่ืองยนต์ 
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ประเภทกิจกำร 
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘) 

เงื่อนไข สิทธิและ 
ประโยชน ์

เหตุผล/ค ำจ ำกดัควำม 

๔.๘กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 
๔.๘.๑  กิจการผลิตชิน้ส่วนยานพาหนะที่ใช้

เทคโนโลยีขัน้สูง ได้แก ่
๔.๘.๑.๑ กิจการผลิต Substrate 

ส าหรับ Catalytic Converter 
๔.๘.๑.๒ กิจการผลิต Electronic Fuel 

Injection System 
๔.๘.๑.๓ กิจการผลิต Transmission 

ส าหรับรถยนต์ 
๔.๘.๑.๔ กิจการผลิต Electronic 

Control Unit (ECU) 
๔.๘.๒  กิจการผลิตชิน้ส่วนความปลอดภัย

และประหยัดพลังงาน ได้แก่ 
๔.๘.๒.๑ กิจการผลิตระบบเบรก ABS 

(Anti-Lock Brake System) 
หรือ ElectronicBrake 
Force Distribution (EBD) 

๔.๘.๒.๒ กิจการผลิต Electronic 
Stability Control (ESC) 

๔.๘.๒.๓ กิจการผลิต Regenerative 
Braking System 

๔.๘.๒.๔ กิจการผลิต Idling Stop 
System 

๔.๘.๒.๕ กิจการผลิต Autonomous 
Emergency Braking 
System 

 
 

 
A ๒ 
(๘ ปี) 

 
 
 
 
 
 
 

 
A ๒ 
(๘ ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป็นชิน้ส่วนส าคัญของรถยนต์ ใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในการผลติ 
และยังมีการลงทุนในประเทศไทยน้อย 
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ประเภทกิจกำร 
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘) 

เงื่อนไข สิทธิและ 
ประโยชน ์

เหตุผล/ค ำจ ำกดัควำม 

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

๔.๘.๔  กิจการผลิตยางล้อส าหรับ
ยานพาหนะ 

 
๔.๘.๕  กิจการผลิตชิน้ส่วนยาน 

                 พาหนะอ่ืนๆ 

A ๒ 
(๘ ปี) 

 
 
 
 

 
A ๒ 
(๘ ปี) 

 
B๑ 

(เครื่องจักร, 
วัตถุดิบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นชิน้ส่วนอ่ืนๆ ของรถยนต์ ทีม่ีผู้ผลิตหลายรายแลว้แต่ยังมี
ความส าคัญต่อห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

๔.๙  กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ 
๔.๙.๑ กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือขนาด

ตั้งแต่๕๐๐ตันกรอส 
 
๔.๙.๒  กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือขนาดต่ า

กว่า๕๐๐ตันกรอส (เฉพาะเรือโลหะ
หรือไฟเบอร์กลาสที่มีการติดตั้ง
เครื่องยนต์และอุปกรณ์) 

ต้องได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO14000ภายใน ๒ ปี นบัแต่วนัครบเปิดด าเนินการ 

 

 
A ๒ 
(๘ ปี) 

 
A ๒ 
(๘ ปี) 

 

เป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสนับสนนุกิจการเดินเรือขนส่งและกิจการค้า
ระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นอีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า อุตสาหกรรมเคร่ืองมือสื่อสาร อุปกรณ์เดินเรือ 
อุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล เครื่องยนต์
เรือ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมไม้และ
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
หมายเหตุ ในการขอรับการส่งแสริมกิจการประเภทนี้อย่างน้อย
จะต้องมีการลงทนุอุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องใช้ในการต่อเรือหรือซ่อม
เรือไม่จ าเป็นต้องลงทุนอู่เรือเองหรือใหม่ทุกโครงการ  

๔.๑๐ กิจการผลิตรถไฟหรือรถไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
หรือชิ้นส่วน (เฉพาะระบบราง) 

 A ๒ 
(๘ ป)ี 

ใช้เทคโนโลยีขั้นสงูส่งเสริมการพัฒนาระบบ Logistics และพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซึง่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
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ประเภทกิจกำร 
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘) 

เงื่อนไข สิทธิและ 
ประโยชน ์

เหตุผล/ค ำจ ำกดัควำม 

๔.๑๑ กิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยานอุปกรณ์หรือ
ชิ้นส่วนอากาศยาน 
๔.๑๑.๑  กิจการผลิตล าตัวอากาศยาน 

ชิ้นส่วนล าตัวอากาศยาน ชิ้นส่วน
ส าคัญ เช่น เครื่องยนต์ ชิ้นส่วน
อากาศยาน ใบพัด อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 ๔.๑๑.๒ กิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานอ่ืนๆ 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ภายใน
อากาศยาน (ยกเว้นเครื่องใช้หรือ
วัสดุสิ้นเปลืองและหมนุเวียน*) 

๔.๑๑.๓ กิจการซ่อมอากาศยาน รวมทั้ง
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยาน 

  
 

A ๑ 
(๘ ปีไม ่
cap) 

 
 

A ๓ 
(๕ปี) 

 
 

A ๒ 
(๘ ป)ี 

๑. เป็นกลุ่มกิจการที่มีความส าคญัสูง ใช้เทคโนโลยสีูง ซึ่งมี
ความส าคัญอยา่งมากต่อการพฒันาความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศในระยะยาว จึงต้องให้สิทธิประโยชนส์ูงสดุเพื่อให้
ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งให้สิทธปิระโยชนส์ูง 

๒. เป็นอุตสาหกรรมที่มูลค่าเพิ่มสูง มีความยั่งยืน อาศัยเทคโนโลยี
ชั้นสงูและเปน็การผลิตเพื่อส่งออก 

๓. สิทธิประโยชนล์ดหลั่นตามความซับซ้อนของเทคโนโลยทีี่ใช้ใน 
การผลิต 
  *เครื่องใช้หรือวัสดุสิ้นเปลืองและหมุนเวียน ได้แก่ เคร่ืองใช้หรือ

วัสดุสิ้นเปลืองและหมนุเวียนที่ใช้กับผู้โดยสาร เช่น อุปกรณ์เสิร์ฟ
อาหาร ผ้ารองศีรษะ และผ้าห่ม เป็นต้น 

๔.๑๒ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มี
ความจุกระบอกสูบต่ ากว่า ๒๔๘ ซีซี) 

๑. ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นสว่นของเคร่ืองยนต์ ดังนี้ Cylinder 
Head, Cylinder Block, Crankshaft, Crankcase, 
Camshaft และ Connecting Rod  
๑.๑  ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๖ ชิ้น 

ส าหรับการผลติรถจักรยานยนตท์ี่มีความจุกระบอก
สูบตั้งแต่ ๒๔๘ ซีซี ขึ้นไป แต่ต่ ากว่า ๕๐๐ ซีซี  

๑.๒ ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๖ ชิ้น 
ส าหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบ
ตั้งแต่ ๕๐๐ ซีซี ขึ้นไป 

๒. ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและพ่นสี 
๓. ต้องเสนอแผนการลงทนุผลิตชิ้นส่วนและการใช้ชิน้ส่วน 

และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

A ๓ 
(๕ปี) 

(ต้องปฏิบัติ
ครบเงื่อนไข
ข้อ ๑-๓) 

 
B ๑ 

(เครื่องจักร, 
วัตถุดิบ) 

(กรณีปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข
ข้อ ๒-๓) 

มีผู้ผลิตอยู่น้อยราย และยงัมีความส าคัญต่อการพฒันาให้ไทยเป็น
ฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ที่มมีูลค่าสูงที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 
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ประเภทกิจกำร 
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘) 

เงื่อนไข สิทธิและ 
ประโยชน ์

เหตุผล/ค ำจ ำกดัควำม 

๔.๑๓  กิจการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)  A ๒ 
(๘ ป)ี 

๑. ใช้เทคโนโยลีขัน้สูง 
๒. สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก 

๔.๑๔  กิจการผลิตโครงสรา้งโลหะส าหรับงาน
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
(Fabrication Industry) หรือการซ่อม 
Platform ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

๔.๑๔.๑ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงาน
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
(Fabrication Industry) ที่มีขั้นตอน
การออกแบบทางวิศวกรรม 

๔.๑๔.๒ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงาน
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
(Fabrication Industry) หรือการซ่อม 
Platform ส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

  
 
 

 
A ๓ 
(๕ปี) 

 
 

A ๔ 
(๓ ปี) 

 
 

 

ใช้แรงงานฝีมือจ านวนมากเป็นการสร้างงานและยกระดับรายได้
ให้กบัช่างฝีมือไทย 

๔.๑๕ กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
๔.๑๕.๑กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ที่ใช้เทคโนโลยีชัน้สงู 
 
๔.๑๕.๒ กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์

อ่ืนๆ 

 
ต้องเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจวัด
ค่าพารามิเตอร์ ประมวลผลข้อมูลและรายงานผลในตัวเองได้ 
หรือสามารถตรวจวัดและควบคมุพารามิเตอร์โดยอัตโนมัติ  
 

 
A ๒ 
(๘ ปี) 

 
A ๓ 
(๕ ปี) 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นปจัจยัพื้นฐานในการวิจัยและพฒันา 

 
  




