
  หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน 

ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

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

2.2   กิจการทําเหมืองแรหรือแตงแร         
(ยกเวนแรดีบุก) 

 

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

2.3   กิจการทําเหมืองหินออนหรือหินแกรนิต เง่ือนไข 
1.  จะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกนัไมนอยกวา 

รอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
2.  จะตองมีประทานบัตรหรือใบอนุญาตรับชวงการทํา    

เหมืองกอนยื่นคําขอรับการสงเสริม 
 สิทธิประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม  
2543 

2.4   กิจการถลุงแร 
 
 

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

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

                    Ceramics 

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

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

2.7  กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือ 
       ฉนวนกันความรอน (ยกเวนอิฐมวลเบา    
       อิฐน้ําหนกัเบา 

สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

2.8 กิจการผลิตแผนยิปซ่ัมหรือผลิตภัณฑ 
       จากยิปซ่ัม 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

2.9  กิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง 
       สําหรับงานสาธารณูปโภค 

สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

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

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

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

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

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

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

2.13 การผลิตเหล็กข้ันปลาย 
2.13.1 กิจการผลิตเหล็กทรงยาว 

ไดแก เหล็กรูปพรรณ เหล็ก
เพลา  เหล็กลวด ลวดเหล็ก 

2.13.2 กิจการผลิตเหล็กทรงแบน 
ไดแก เหล็กแผนไรสนิมรีด
รอน หรือรีดเยน็ เหล็กแผน
หนา เหล็กแผนรีดรอนหรือ
รีดเย็น เหล็กแผนเคลือบ 

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

2.14    กิจการผลิตทอเหล็ก 
           หรือทอเหล็กไรสนิม 

สิทธิประโยชน  
1.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  ลงวันท่ี 1 
สิงหาคม 2543 

2.  การผลิตทอเหล็กหรือทอเหล็กไรสนิมชนิดไรตะเข็บ 
(Seamless) ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีให
ความสําคัญเปนพิเศษ 

2.15 กิจการผลิตช้ินสวนเหล็กหลอ  สิทธิประโยชน  
1.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543   
ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 

2.  การผลิตช้ินสวนเหล็กหลอท่ีใชเตาหลอมแบบ 
Induction Furnace ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการ
ท่ีใหความสําคัญเปนพิเศษ 

2.16 กิจการผลิตช้ินสวนเหล็กทุบ สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ 
เปนพิเศษ 

2.17 กิจการรีด ดงึ หลอ หรือทุบ 
โลหะท่ีมิใชเหล็ก 

 สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 
สิงหาคม 2543 

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

2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิต
ผลิตภัณฑจากวัสดุนาโนท่ีผลิตเอง 
(Manufactured Nano Material) 

เง่ือนไข 
     จะตองไดรับความเหน็ชอบจาก ศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ 
สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 
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