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หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง
ประเภท
4.1 กิจการผลิตเครื่องมือชาง
และเครื่องมือวัด

4.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ และ
ชิ้นสวน
4.2.1 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ
และชิ้นสวน ที่มีการออกแบบ
ทางวิศวกรรม
4.2.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ
สําหรับใชในการเกษตร (Farm
Machinery ) และอุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร (Food Processing
Machinery)
4.2.3 กิจการผลิตเครื่องจักรหรือ
อุปกรณประหยัดพลังงาน
หรือใชพลังงานทดแทน
4.2.4 กิจการผลิตหรือซอมแซม
แมพิมพ
4.2.5 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ
และชิ้นสวนอืน่ ๆ
4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะ
รวมทั้งชิ้นสวนโลหะ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการ สงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณประหยัดพลังงานหรือใช
พลังงานทดแทน จะตองเปนการผลิตตามรายการที่ไดรบั ความ
เห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน
สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษสําหรับกิจการดังตอไปนี้
1.1 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวนที่มกี าร
ออกแบบทางวิศวกรรม
1.2 กิจการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ สําหรับใชในการเกษตร
(Farm Machinery ) และอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
(Food Processing Machinery)
1.3 กิจการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณประหยัดพลังงาน
หรือใชพลังงานทดแทน
2. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษสําหรับกิจการดังตอไปนี้
2.1 กิจการผลิตหรือซอมแซมแมพิมพ
2.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวนอื่นๆ
สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
2. เฉพาะการผลิตชิ้นสวนผงโลหะอัดขึ้นรูป(Sintered Products)
และการผลิตผลิตภัณฑเหล็กหรือชิ้นสวนเหล็กที่มีขั้นตอนการผลิต
ตอเนื่องจากการผลิตชิ้นสวนเหล็กหลอ (ที่ใชเตาหลอมแบบ
Induction Furnace) หรือ ชิ้นสวนเหล็กทุบในโครงการเดียวกันให
ไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
4.4 กิจการชุบหรือเคลือบผิว หรือ Anodize เงื่อนไข
จะตองมีกระบวนการผลิตทีท่ ันสมัยตามทีค่ ณะกรรมการให
ความเห็นชอบ
สิทธิและประโยชน
1. ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
2. หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยกําหนด ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามกิจการที่ให
ความสําคัญเปนพิเศษ
4.5 กิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment) เงื่อนไข
หากมีการใชสารไซยาไนด ตองตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการทีใ่ หความสําคัญเปนพิเศษ
เงื่อนไข
4.6 กิจการตอเรือหรือซอมเรือ
4.6.1 กิจการตอเรือหรือซอมเรือ
สําหรับโครงการที่ตั้งอยูในเขต 1 ทุกขนาดการลงทุนจะตอง
ขนาดตั้งแต 500 ตันกรอส
ไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 14000 ภายใน
4.6.2 กิจการตอเรือหรือซอมเรือ
2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ
ขนาดต่ํากวา 500 ตันกรอส
สิทธิและประโยชน
(ยกเวนเรือไมหรือเหล็ก)
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
4.7 กิจการผลิตยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวย สิทธิและประโยชน
ระบบไฟฟา (เฉพาะที่ไมสามารถ
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2522)
2543
4.8 กิจการผลิตรถไฟหรือรถไฟฟา
สิทธิและประโยชน
หรืออุปกรณ หรือชิ้นสวน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ
(เฉพาะระบบราง)
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
เงื่อนไข
4.9 กิจการผลิต ซอม หรือดัดแปลง
อากาศยาน (Aircraft Conversion)
สําหรับการดัดแปลงอากาศยาน (Aircraft Conversion) จะตอง
รวมทั้งชิ้นสวนอุปกรณอากาศยาน หรือ เปนการดัดแปลงในระดับทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงใบสําคัญตนแบบ
(Type Certification)
เครื่องใชบนอากาศยาน
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน

สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
สิทธิและประโยชน
4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ
4.10.1 การผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ
1. ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
4.10.2 การผลิตเครื่องยนตสําหรับ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
รถจักรยานยนต 4 จังหวะ
2543
4.10.3 การผลิตเครื่องยนตสําหรับ
2.ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
รถยนต
เปนพิเศษสําหรับการผลิตผลิตภัณฑดังตอไปนี้
4.10.4 การผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ
2.1 การผลิตระบบเบรก ABS
สําหรับรถยนตประหยัด
2.2 การผลิต Substrate สําหรับ Catalytic Converter
พลังงานมาตรฐานสากล
2.3 การผลิต Electronic Fuel Injection System
2.4 การผลิต Transmission สําหรับรถยนต
2.5 การผลิตแบตเตอรี่สําหรับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวย
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 ที่ใชไฟฟาสําหรับรถยนต
2.10 การผลิตยางยานพาหนะ
2.11 การผลิตยางหลอดอกเครื่องบิน
3. การผลิตชิ้นสวนยานพาหนะสําหรับรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
3.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขตตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
3.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลทุกเขตเปนระยะเวลาไมเกิน 8 ป
3.3 ลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบและชิ้นสวนสําเร็จรูป
ไมเกินรอยละ 90 ตามความเหมาะสมของแตละ
ประเภท และตามระยะเวลาที่คณะกรรมการให
ความเห็นชอบ
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4.11 กิจการผลิตรถจักรยานยนต
4.11.1 การผลิตรถจักรยานยนต
4 จังหวะ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
3.4 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑ
ประกาศ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
การผลิตรถจักรยานยนต 4 จังหวะ
เงื่อนไข
1. เปนรถจักรยานยนตประเภทเครื่องยนต 4 จังหวะ
2. จะตองมีกําลังการผลิตไมนอยกวา 50,000 คันตอป
3. จะตองมีผมู ีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 60
ของทุนจดทะเบียน
4. จะตองมีขนั้ ตอนการผลิตตั้งแตการเชือ่ มประกอบโครงรถ
และพนสี
5. จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นสวนและการใชชนิ้ สวน
และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
6. จะตองมีแผนการพัฒนาผูผ ลิตชิ้นสวนไทย
7. จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม
ในภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 และเขต 2 ไมไดรับสิทธิยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล
2.2 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 3 ป โดยจะ
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป ในกรณีดังนี้
(1) มีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
(2) เสนอแผนการผลิตและการใชชนิ้ สวนหลัก
ไดแก เครื่องยนต ระบบสงกําลัง ระบบจาย
เชื้อเพลิง ระบบกันสะเทือน และระบบหามลอ
และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
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4.11.2 การผลิตรถจักรยานยนต
ขนาดใหญ

4.12 กิจการผลิตรถยนต
4.12.1 การผลิตรถยนต

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
การผลิตรถจักรยานยนตขนาดใหญ
เงื่อนไข
1. เปนรถจักรยานยนตประเภทเครื่องยนต 4 จังหวะ ที่มีความ
จุกระบอกสูบของเครื่องยนตตั้งแต 500 ซีซีขึ้นไป
2. จะตองมีขนั้ ตอนการผลิตตั้งแตการเชือ่ มประกอบโครงรถ
และพนสี
3. จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นสวนและการใชชนิ้ สวน
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
4. จะไมไดรบั สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลเพิ่มเติม
ในภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ไมใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคล เวนแตหากมี
ขั้นตอนการผลิตเริ่มจากการผลิตเครื่องยนต โดยเริ่มจากการ
Machining ชิ้นสวนหลักของเครื่องยนต ไดแก Cylinder Headและ
Crank Case ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
หลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
3. สิทธิและประโยชนอนื่ ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
การผลิตรถยนต
สิทธิและประโยชน
1. ไมใหไดรบั สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
2. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
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4.12.2 การผลิตรถยนตเปน
โครงการรวม (Package)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
การผลิตรถยนตเปนโครงการรวม (Package)
เงื่อนไข
1. จะตองเสนอเปนโครงการรวม (Package) ประกอบดวย
กิจการผลิตรถยนต ประเภท 4.12.1 กิจการผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ ประเภท 4.10.1 และ/หรือกิจการผลิตเครื่องยนต
สําหรับรถยนต ประเภท 4.10.3 เพื่อปอนกิจการประกอบรถยนต
และมีขนาดการลงทุนรวมของโครงการไมต่ํากวา 10,000 ลาน
บาท โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน
2. กิจการประกอบรถยนตจะตองมีแผนการผลิตและแผนการ
ตลาดที่ชัดเจน
3. กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะและ/หรือกิจการผลิต
เครื่องยนตสําหรับรถยนต จะตองเปนการผลิตเพื่อปอนกิจการ
ประกอบรถยนตในโครงการรวมของกลุมตนเองโดยเฉพาะ
สิทธิและประโยชน
1. การผลิตรถยนต
1.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
1.2 ไมใหไดรับสิทธิยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคล
1.3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
2. การผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ และ/หรือ การผลิตเครื่องยนต
สําหรับรถยนต
2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 สิทธิภาษีเงินไดนิติบุคคลและสิทธิประโยชนอนื่
ใหไดรับตามกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท
4.10.1 และ/หรือกิจการผลิตเครื่องยนตสําหรับรถยนต
ประเภท 4.10.3
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4.12.3 การผลิตรถยนตนั่งสวน
บุคคล

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
การผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล
เงื่อนไข
1. จะตองมีปริมาณการผลิตจริง (Actual Production) ไมนอย
กวา 100,000 คันตอปในปใดปหนึ่ง ภายในระยะเวลา 5 ปแรกของ
การผลิต
2. จะตองเปนการผลิตที่สรางขึ้นจากพืน้ ฐานโครงรถหลัก
เดียวกันตามทีค่ ณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหความเห็นชอบ
3. จะตองมีขนาดการลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุน
หมุนเวียนไมนอยกวา 15,000 ลานบาท ภายในระยะเวลา 5 ป
ของการยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
4. จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นสวนและการใชชนิ้ สวน
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
5. จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม
ในภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6. กรณีไมสามารถผลิตไดตามเงื่อนไขขอ 1. จะถูกเพิกถอน
สิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คลตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป ทุกเขต
3. ไมไดรับสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 35 (1)
4. สิทธิและประโยชนอนื่ ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
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4.12.4 การผลิตรถยนตแบบใหม

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
การผลิตรถยนตแบบใหม
เงื่อนไข
1. จะตองมีปริมาณการผลิตจริง (Actual Production)ไมนอย
กวา 100,000 คันตอปในปใดปหนึ่ง ภายในระยะเวลา 5 ปแรกของ
การผลิต
2. จะตองมีการลงทุนสรางสายการประกอบรถยนต(Assembly
Line) ใหม
3. จะตองมีขนาดการลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุน
หมุนเวียนไมนอยกวา 10,000 ลานบาท
4. จะตองเปนการผลิตรถยนตแบบใหม ที่ยงั ไมเคยมีการผลิต
ในประเทศไทย และมีการผลิตรถยนตที่มีการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม เชน มีการติดตั้งระบบ Hybrid Drive, ระบบ
Brake Energy Regeneration หรือระบบ Electronic Stability
Control เปนตน ในโครงการดวย ตามที่คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนเห็นชอบ
5. จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นสวนหรือการใชชิ้นสวน
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
6. ไมอนุญาตใหขยายเวลาดําเนินการตามที่กําหนดในบัตร
สงเสริม
7. จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมใน
ภายหลังแมจะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
8. จะตองยืน่ ขอรับการสงเสริมการลงทุนภายในวันที่
31 ธันวาคม 2553
สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป หากมีขนาดการลงทุนโดย
ไมรวมคาที่ดนิ และเงินทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 10,000 ลานบาท
ทุกเขต
3. ยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล 6 ป หากมีขนาด การลงทุนโดย
ไมรวมคาที่ดนิ และเงินทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 15,000 ลานบาท
ทุกเขต
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
4. หากยืน่ คําขอรับการสงเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552
จะไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมอีก
1 ป
5. ไมไดรับสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 35 (1)
6. สิทธิและประโยชนอนื่ ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
4.13 กิจการผลิตเครื่องยนตอเนกประสงค สิทธิและประโยชน
หรืออุปกรณ
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
4.14 กิจการผลิตยานพาหนะ และ
เครื่องจักรอุปกรณที่ใชกาซธรรมชาติ
สําหรับการผลิตถัง CNG หรือ LNG การผลิตเครื่องยนต
4.14.1 การผลิตรถโดยสารและ
ชิ้นสวนและอุปกรณ สําหรับ NGV และการผลิตเครื่องจักร
รถบรรทุกขนาดใหญทใี่ ช หรืออุปกรณสาํ หรับสถานีบริการกาซธรรมชาติ จะตองไดรับการ
กาซธรรมชาติ
รับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่เกีย่ วของ
4.14.2 การผลิตถัง Compressed
สิทธิและประโยชน
Natural Gas (CNG) หรือ
1. สําหรับการผลิตรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญที่ใช
Liquefied Natural Gas
กาซธรรมชาติ ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
(LNG)
1.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
4.14.3 การผลิตเครื่องยนต ชิ้นสวน
1.2 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑ
และอุปกรณ สําหรับ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543
Natural Gas Vehicle (NGV)
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
4.14.4 การผลิตเครื่องจักรหรือ
2. ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
อุปกรณ สําหรับสถานี
เปนพิเศษสําหรับการผลิตผลิตภัณฑดังตอไปนี้
บริการกาซธรรมชาติ
2.1 การผลิตถัง CNG หรือ LNG
2.2 การผลิตเครื่องยนต ชิ้นสวนและอุปกรณ สําหรับ NGV
2.3 การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณสําหรับสถานีบริการ
กาซธรรมชาติ
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4.15 กิจการผลิตเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน

สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
4.16 กิจการซอมชิ้นสวนยานพาหนะ
เงื่อนไข
อุปกรณไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกส
จะตองตัง้ ในเขตประกอบการเสรี เขตคลังสินคาทัณฑบน
สําหรับประกอบการคาเสรี เขตคลังสินคาทัณฑบน หรือเขตปลอด
อากร (Free Zone)
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
4.17 กิจการซอมเครื่องจักรหรืออุปกรณเพื่อ เงื่อนไข
การอุตสาหกรรม
จะตองมีความสามารถซอมชิ้นสวนสําคัญของเครื่องจักรได
สิทธิและประโยชน
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
4.18 กิจการผลิตหรือซอมบํารุงรักษา
สิทธิและประโยชน
ตูสินคาแบบคอนเทนเนอร
1. ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
2. ใหไดรบั สิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ สําหรับโครงการที่ตั้งในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส
(Logistics Park)
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4.19 กิจการผลิตโครงสรางโลหะสําหรับ
งานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม
(Fabrication Industry) หรือการซอม
Platform

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน

สิทธิและประโยชน
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 5 ป
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 5 ป หากตั้ง
ในนิคมอุตสาหกรรม หรือ เขตอุตสาหกรรมที่ไดรับ
สงเสริมการลงทุน ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล 8 ป
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
4.20 กิจการผลิตบานสําเร็จรูป (Completely สิทธิและประโยชน
Built Units - CBU) หรือสวนประกอบ
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต
ของบานสําเร็จรูป (Completely
2. สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2)
Knocked Down - CKD)
3. สิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร

