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  หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา 
 

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

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

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

     4.  สําหรับกิจการฟอกยอมและแตงสําเร็จ หากต้ังในนิคม 
อุตสาหกรรมท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด
และนิคมอุตสาหกรรมส่ิงทอครบวงจร จะไดรับสิทธิและ
ประโยชนดังนี้ 
           4.1  ยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร 

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

3.2 กิจการผลิตแผนซึมซับ  
 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.3 กิจการผลิตรองเทาหรือช้ินสวน 
 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.4 กิจการผลิตกระเปาหรือช้ินสวน        
 

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.5 กิจการผลิตเคร่ืองกีฬาหรือช้ินสวน         
 

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.6 กิจการผลิตจากหนังสัตวหรือหนังเทียม      
 

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

และเคร่ืองประดับ                                        
 

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

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

3.8 กิจการผลิตเลนส หรือแวนตา หรือ
สวนประกอบ (ยกเวนเลนสสายตา) 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.9 กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทย 
 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญและ  
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

3.10 กิจการผลิตเคร่ืองมือวิทยาศาสตร              สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญและ 
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

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

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

       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.14   กิจการผลิตส่ิงประดิษฐ (ยกเวน
ผลิตภัณฑจากไมหวงหาม) 

 

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

3.15 กิจการผลิตเคร่ืองเรือนหรือช้ินสวน 
(ยกเวนผลิตภณัฑจากไมหวงหาม) 

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

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