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  หมวด  4  ผลิตภัณฑโลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณขนสง 

 

ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
4.1   กิจการผลิตเคร่ืองมือชาง 

และเคร่ืองมือวัด 
สิทธิและประโยชน 

 ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการ สงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

4.2   กิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ และ
ช้ินสวน 
4.2.1   กิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ 

และช้ินสวน ท่ีมีการออกแบบ
ทางวิศวกรรม 

4.2.2  กิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ 
สําหรับใชในการเกษตร (Farm  
Machinery ) และอุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร (Food Processing 
Machinery) 

4.2.3  กิจการผลิตเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณประหยัดพลังงาน 
หรือใชพลังงานทดแทน 

4.2.4   กิจการผลิตหรือซอมแซม
แมพิมพ 

4.2.5   กิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ 
และช้ินสวนอ่ืนๆ 

เง่ือนไข 
      การผลิตเคร่ืองจักรหรืออุปกรณประหยดัพลังงานหรือใช
พลังงานทดแทน จะตองเปนการผลิตตามรายการท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน 
สิทธิและประโยชน 

 1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษสําหรับกิจการดังตอไปนี ้

      1.1  กิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ และช้ินสวนท่ีมีการ 
             ออกแบบทางวิศวกรรม    
      1.2  กิจการผลิตเคร่ืองจักรอุปกรณ สําหรับใชในการเกษตร 
             (Farm  Machinery ) และอุตสาหกรรมผลิตอาหาร  
              (Food Processing Machinery)   
        1.3  กิจการผลิตเคร่ืองจักรหรืออุปกรณประหยัดพลังงาน     
               หรือใชพลังงานทดแทน  
  2.   ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีใหความสําคัญ

เปนพิเศษสําหรับกิจการดังตอไปนี ้
              2.1  กิจการผลิตหรือซอมแซมแมพิมพ 
              2.2   กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ และช้ินสวนอ่ืนๆ  

4.3    กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะ 
รวมท้ังช้ินสวนโลหะ 

สิทธิและประโยชน 
     1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 
     2.  เฉพาะการผลิตช้ินสวนผงโลหะอัดข้ึนรูป(Sintered Products) 
และการผลิตผลิตภัณฑเหล็กหรือช้ินสวนเหล็กท่ีมีข้ันตอนการผลิต
ตอเนื่องจากการผลิตช้ินสวนเหล็กหลอ (ท่ีใชเตาหลอมแบบ 
Induction Furnace) หรือ ช้ินสวนเหล็กทุบในโครงการเดียวกันให
ไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญเปนพิเศษ 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
4.4   กิจการชุบหรือเคลือบผิว หรือ Anodize เง่ือนไข 

จะตองมีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยตามท่ีคณะกรรมการให
ความเหน็ชอบ 
สิทธิและประโยชน 
     1.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
      2.  หากต้ังในนิคมอุตสาหกรรมท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยกาํหนด ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีให
ความสําคัญเปนพิเศษ 

4.5   กิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment) เง่ือนไข 
       หากมีการใชสารไซยาไนด ตองต้ังในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม 
สิทธิและประโยชน 
  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญเปนพเิศษ 

4.6   กิจการตอเรือหรือซอมเรือ 
4.6.1  กิจการตอเรือหรือซอมเรือ 

ขนาดต้ังแต 500 ตันกรอส 
4.6.2  กิจการตอเรือหรือซอมเรือ 

ขนาดตํ่ากวา 500 ตันกรอส 
(ยกเวนเรือไมหรือเหล็ก) 

เง่ือนไข 
       สําหรับโครงการท่ีตั้งอยูในเขต 1 ทุกขนาดการลงทุนจะตอง
ไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 14000 ภายใน       
2 ป นับแตวันเปดดําเนนิการ 
สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีมีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

4.7   กิจการผลิตยานพาหนะท่ีขับเคล่ือนดวย
ระบบไฟฟา (เฉพาะท่ีไมสามารถ 
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต 
พ.ศ. 2522) 

สิทธิและประโยชน 
        ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

4.8   กิจการผลิตรถไฟหรือรถไฟฟา  
หรืออุปกรณ หรือช้ินสวน 
(เฉพาะระบบราง) 

สิทธิและประโยชน 
         ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีมีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

4.9   กิจการผลิต ซอม หรือดัดแปลง       
        อากาศยาน (Aircraft Conversion) 
        รวมท้ังช้ินสวนอุปกรณอากาศยาน หรือ   
        เคร่ืองใชบนอากาศยาน 

เง่ือนไข 
   สําหรับการดัดแปลงอากาศยาน (Aircraft Conversion) จะตอง
เปนการดดัแปลงในระดับท่ีมีการเปล่ียนแปลงใบสําคัญตนแบบ 
(Type Certification) 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 สิทธิและประโยชน 
        ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีมีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

4.10   กิจการผลิตช้ินสวนยานพาหนะ 
4.10.1    การผลิตช้ินสวนยานพาหนะ 
4.10.2    การผลิตเคร่ืองยนตสําหรับ

รถจักรยานยนต 4 จังหวะ 
4.10.3    การผลิตเคร่ืองยนตสําหรับ

รถยนต 
            4.10.4   การผลิตช้ินสวนยานพาหนะ 
                         สําหรับรถยนตประหยัด 
                         พลังงานมาตรฐานสากล 

สิทธิและประโยชน 
      1.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 
      2.ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกจิการท่ีใหความสําคัญ 
เปนพิเศษสําหรับการผลิตผลิตภัณฑดังตอไปน้ี  

2.1   การผลิตระบบเบรก ABS 
2.2   การผลิต Substrate  สําหรับ Catalytic Converter 
2.3   การผลิต  Electronic Fuel Injection System 
2.4   การผลิต Transmission สําหรับรถยนต 
2.5   การผลิตแบตเตอร่ีสําหรับยานพาหนะท่ีขับเคล่ือนดวย  
         ระบบไฟฟา 
2.6  การผลิต Traction Motor สําหรับรถยนต เชน    
       รถ Hybrid หรือรถ Fuel Cell 
2.7   การผลิต Electronic Stability Control (ESC) 
2.8   การผลิต Regenerative Braking System 
2.9   การผลิตระบบปรับอากาศ ท่ีใชไฟฟาสําหรับรถยนต 
2.10 การผลิตยางยานพาหนะ 
2.11 การผลิตยางหลอดอกเคร่ืองบิน 

     3.  การผลิตช้ินสวนยานพาหนะสําหรับรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล ใหไดรับสิทธิและประโยชน  ดังนี้ 

      3.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขตตาม 
            ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
       3.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิตบุิคคลทุกเขตเปนระยะเวลาไมเกิน   8 ป 
       3.3   ลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบและช้ินสวนสําเร็จรูป  
              ไมเกนิรอยละ 90 ตามความเหมาะสมของแตละ 
               ประเภท และตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการให 

                    ความเหน็ชอบ 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

        3.4   สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ  
               ประกาศ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 

                     ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
4.11 กิจการผลิตรถจักรยานยนต 

4.11.1  การผลิตรถจักรยานยนต  
            4 จังหวะ 

การผลิตรถจักรยานยนต 4 จังหวะ 
เง่ือนไข 

1.  เปนรถจักรยานยนตประเภทเคร่ืองยนต 4 จังหวะ 
2.  จะตองมีกําลังการผลิตไมนอยกวา 50,000 คันตอป 
3.  จะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกนัไมนอยกวารอยละ 60

ของทุนจดทะเบียน 
4.  จะตองมีข้ันตอนการผลิตต้ังแตการเช่ือมประกอบโครงรถ

และพนสี 
5.  จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตช้ินสวนและการใชช้ินสวน 

และตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
6.  จะตองมีแผนการพัฒนาผูผลิตช้ินสวนไทย 
7.  จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม          

ในภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สิทธิและประโยชน 

1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 

            2.1 ตั้งในเขต 1 และเขต 2 ไมไดรับสิทธิยกเวนภาษี 
                   เงินไดนิติบุคคล 

       2.2 ตั้งในเขต 3  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป โดยจะ 
              ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  5 ป ในกรณดีังนี ้

         (1) มีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวา 
               รอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน  
         (2) เสนอแผนการผลิตและการใชช้ินสวนหลัก  
               ไดแก เคร่ืองยนต ระบบสงกําลัง ระบบจาย 
               เช้ือเพลิง ระบบกันสะเทือน และระบบหามลอ  
               และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

      3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
          4.11.2  การผลิตรถจักรยานยนต 
                      ขนาดใหญ 

 

การผลิตรถจักรยานยนตขนาดใหญ 
เง่ือนไข 

 1.  เปนรถจักรยานยนตประเภทเคร่ืองยนต 4 จังหวะ ท่ีมีความ
จุกระบอกสูบของเคร่ืองยนตตั้งแต 500 ซีซีข้ึนไป 

 2.  จะตองมีข้ันตอนการผลิตต้ังแตการเช่ือมประกอบโครงรถ
และพนสี 

 3.  จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตช้ินสวนและการใชช้ินสวน 
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน 

 4.  จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิตบุิคคลเพ่ิมเติม         
ในภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สิทธิและประโยชน 

 1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
      2.  ไมใหไดรับสิทธิยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคล เวนแตหากมี
ข้ันตอนการผลิตเร่ิมจากการผลิตเคร่ืองยนต โดยเร่ิมจากการ 
Machining ช้ินสวนหลักของเคร่ืองยนต ไดแก Cylinder Headและ 
Crank Case ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
หลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543     
ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
     3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2543 

4.12 กิจการผลิตรถยนต 
          4.12.1    การผลิตรถยนต 
 

การผลิตรถยนต 
สิทธิและประโยชน 

1.  ไมใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิตบุิคคล 
2.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
           4.12.2    การผลิตรถยนตเปน 
                         โครงการรวม (Package) 
 

การผลิตรถยนตเปนโครงการรวม (Package) 
เง่ือนไข 

1.  จะตองเสนอเปนโครงการรวม (Package) ประกอบดวย
กิจการผลิตรถยนต ประเภท 4.12.1 กิจการผลิตช้ินสวน
ยานพาหนะ ประเภท 4.10.1 และ/หรือกิจการผลิตเคร่ืองยนต
สําหรับรถยนต ประเภท 4.10.3 เพื่อปอนกจิการประกอบรถยนต 
และมีขนาดการลงทุนรวมของโครงการไมต่ํากวา 10,000 ลาน
บาท โดยไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

2.  กิจการประกอบรถยนตจะตองมีแผนการผลิตและแผนการ
ตลาดท่ีชัดเจน 

3.  กิจการผลิตช้ินสวนยานพาหนะและ/หรือกิจการผลิต
เคร่ืองยนตสําหรับรถยนต จะตองเปนการผลิตเพื่อปอนกิจการ
ประกอบรถยนตในโครงการรวมของกลุมตนเองโดยเฉพาะ  
สิทธิและประโยชน 

1.  การผลิตรถยนต 
          1.1  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
          1.2  ไมใหไดรับสิทธิยกเวนหรือลดหยอนภาษเีงินได 
                   นิติบุคคล    
          1.3  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
                  ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543  
                  ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543  

2.  การผลิตช้ินสวนยานพาหนะ และ/หรือ การผลิตเคร่ืองยนต
สําหรับรถยนต  

 2.1  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
 2.2  สิทธิภาษีเงินไดนิติบุคคลและสิทธิประโยชนอ่ืน    

     ใหไดรับตามกิจการผลิตช้ินสวนยานพาหนะ ประเภท   
      4.10.1 และ/หรือกจิการผลิตเคร่ืองยนตสําหรับรถยนต  
      ประเภท 4.10.3 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
            4.12.3   การผลิตรถยนตนั่งสวน

บุคคล 
 

การผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล 
เง่ือนไข 

1.  จะตองมีปริมาณการผลิตจริง (Actual Production) ไมนอย
กวา 100,000 คันตอปในปใดปหนึ่ง ภายในระยะเวลา  5 ปแรกของ
การผลิต 

2.  จะตองเปนการผลิตท่ีสรางข้ึนจากพ้ืนฐานโครงรถหลัก
เดียวกันตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหความเห็นชอบ 

3.  จะตองมีขนาดการลงทุนโดยไมรวมคาท่ีดินและทุน
หมุนเวียนไมนอยกวา 15,000 ลานบาท ภายในระยะเวลา   5 ป 
ของการยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคล  

4.  จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตช้ินสวนและการใชช้ินสวน 
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน 

5.  จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม          
ในภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

6.  กรณีไมสามารถผลิตไดตามเง่ือนไขขอ 1. จะถูกเพกิถอน
สิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด 
สิทธิและประโยชน 

1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล 5 ป ทุกเขต 
3.  ไมไดรับสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 35 (1) 

     4.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
    4.12.4   การผลิตรถยนตแบบใหม 

 
การผลิตรถยนตแบบใหม 
เง่ือนไข 

1.  จะตองมีปริมาณการผลิตจริง (Actual Production)ไมนอย
กวา 100,000 คันตอปในปใดปหนึ่ง ภายในระยะเวลา 5 ปแรกของ
การผลิต 

2.  จะตองมีการลงทุนสรางสายการประกอบรถยนต(Assembly 
Line) ใหม 

3.  จะตองมีขนาดการลงทุนโดยไมรวมคาท่ีดินและทุน
หมุนเวียนไมนอยกวา 10,000 ลานบาท 

4.  จะตองเปนการผลิตรถยนตแบบใหม ท่ียงัไมเคยมีการผลิต
ในประเทศไทย และมีการผลิตรถยนตท่ีมีการติดต้ังระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม เชน มีการติดต้ังระบบ Hybrid Drive, ระบบ 
Brake Energy Regeneration หรือระบบ Electronic Stability 
Control เปนตน ในโครงการดวย ตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนเห็นชอบ 

5.  จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตช้ินสวนหรือการใชช้ินสวน 
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

6.  ไมอนุญาตใหขยายเวลาดาํเนินการตามที่กําหนดในบัตร
สงเสริม 

7.  จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมเติมใน
ภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

8.  จะตองยืน่ขอรับการสงเสริมการลงทุนภายในวันท่ี         
31 ธันวาคม 2553 
สิทธิและประโยชน 

1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล 5 ป หากมีขนาดการลงทุนโดย

ไมรวมคาท่ีดนิและเงินทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 10,000 ลานบาท 
ทุกเขต 
      3.  ยกเวนภาษีเงินไดนิตบุิคคล 6 ป หากมีขนาด การลงทุนโดย
ไมรวมคาท่ีดนิและเงินทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 15,000 ลานบาท 
ทุกเขต 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 4.  หากยืน่คําขอรับการสงเสริมภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
จะไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 
1 ป 

5.  ไมไดรับสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 35 (1) 
     6.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2543 

4.13 กิจการผลิตเครื่องยนตอเนกประสงค 
หรืออุปกรณ 

สิทธิและประโยชน 
     ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

4.14 กิจการผลิตยานพาหนะ และ
เคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใชกาซธรรมชาติ  
4.14.1 การผลิตรถโดยสารและ

รถบรรทุกขนาดใหญท่ีใช
กาซธรรมชาติ 

4.14.2 การผลิตถัง Compressed 
Natural Gas (CNG) หรือ 
Liquefied Natural Gas 
(LNG) 

4.14.3 การผลิตเคร่ืองยนต ช้ินสวน 
และอุปกรณ สําหรับ 
Natural Gas Vehicle (NGV) 

4.14.4 การผลิตเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ สําหรับสถานี
บริการกาซธรรมชาติ 

เง่ือนไข 
     สําหรับการผลิตถัง CNG หรือ LNG  การผลิตเคร่ืองยนต
ช้ินสวนและอุปกรณ สําหรับ NGV และการผลิตเคร่ืองจักร 
หรืออุปกรณสําหรับสถานีบริการกาซธรรมชาติ  จะตองไดรับการ
รับรองมาตรฐานจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
สิทธิและประโยชน 
     1.  สําหรับการผลิตรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญท่ีใช
กาซธรรมชาติ ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี ้

     1.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
     1.2 สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
           ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  
           ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 

     2.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษสําหรับการผลิตผลิตภัณฑดังตอไปน้ี 
          2.1 การผลิตถัง CNG หรือ LNG  
          2.2  การผลิตเคร่ืองยนต ช้ินสวนและอุปกรณ สําหรับ NGV   
          2.3  การผลิตเคร่ืองจักรหรืออุปกรณสําหรับสถานีบริการ 
                 กาซธรรมชาติ  
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
4.15  กิจการผลิตเซลลเช้ือเพลิง (Fuel Cell) สิทธิและประโยชน 

      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

4.16  กิจการซอมช้ินสวนยานพาหนะ  
         อุปกรณไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกส 

เง่ือนไข 
        จะตองต้ังในเขตประกอบการเสรี เขตคลังสินคาทัณฑบน
สําหรับประกอบการคาเสรี เขตคลังสินคาทัณฑบน หรือเขตปลอด
อากร (Free Zone) 
สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

4.17  กิจการซอมเคร่ืองจักรหรืออุปกรณเพื่อ 
         การอุตสาหกรรม 

เง่ือนไข 
  จะตองมีความสามารถซอมช้ินสวนสําคัญของเคร่ืองจักรได 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

4.18  กิจการผลิตหรือซอมบํารุงรักษา          
         ตูสินคาแบบคอนเทนเนอร 

สิทธิและประโยชน 
      1.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2543 

      2.  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสําคัญ
เปนพิเศษ  สําหรับโครงการท่ีตั้งในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส  
(Logistics Park) 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
4.19  กิจการผลิตโครงสรางโลหะสําหรับ 
         งานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม  
         (Fabrication Industry) หรือการซอม  
          Platform 

สิทธิและประโยชน 
1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
      2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
      2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป หากตั้ง 
             ในนิคมอุตสาหกรรม หรือ เขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับ 

                  สงเสริมการลงทุน ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล 7 ป 
        2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

      3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

4.20  กิจการผลิตบานสําเร็จรูป (Completely  
         Built Units - CBU) หรือสวนประกอบ 
         ของบานสําเร็จรูป (Completely 
          Knocked Down - CKD) 

สิทธิและประโยชน 
1.  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
2.  สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2) 
3.  สิทธิและประโยชนท่ีไมเกี่ยวกับภาษีอากร 
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