
หมวด  6  อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก 
 

ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
6.1 กิจการผลิตเคมีภัณฑ เง่ือนไข 

    จะตองมีกระบวนการทางเคมี 
 

6.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑเคมีเพื่อ  
      การอุตสาหกรรม  

 

6.3 กิจการผลิตเคมีภัณฑท่ีเปนมิตรตอ  
       ส่ิงแวดลอม (Eco-Friendly Chemicals) 

เง่ือนไข 
    1. จะตองมีกระบวนการทางเคมีหรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
จะตองเปนการผลิตวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง 
    2.  จะตองเปนเคมีภณัฑท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยรวม
ตลอดวงจรชีวตินอยลง เชน 
          2.1 ใชวตัถุดิบจากแหลงทรัพยากรหมุนเวยีน                       
(Renewable Resource) 
          2.2  ใชนวัตกรรมเทคโนโลยีเคมีท่ียัง่ยืน (Sustainable          
Green Chemistry) ในการผลิต 
          2.3  เปนผลิตภัณฑท่ีสลายตัวไดทางชีวภาพ 
(Biodegradable) โดยไมกอใหเกิดสารพษิ 
          2.4  เปนผลิตภัณฑท่ีมีพิษตอส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ          
นอยลง ซ่ึงสามารถประเมินการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
โดยรวม โดยวิธีการประเมิน Life  Cycle Assessment (LCA) 
ตามมาตรฐาน ISO  (ISO 14040 series) หรือตามมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
     3.  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ          
เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
สํานักงานนวตักรรมแหงชาติ เปนตน 
สิทธิและประโยชน 

  ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญ     
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ    
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
6.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ 
      ส่ิงแวดลอม (Eco-Friendly Products) 
      6.4.1 บรรจุภณัฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
      6.4.2 ผลิตภัณฑพลาสติกหรือ  

                พอลิเมอรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   

เง่ือนไข 
      จะตองเปนบรรจุภณัฑหรือผลิตภัณฑท่ีข้ึนรูปจากพลาสติก
หรือพอลิเมอร ซ่ึงมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยรวมตลอด
วงจรชีวิตนอยลง ซ่ึงสามารถประเมินการลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม โดยวิธีการประเมิน Life Cycle Assessment (LCA) 
ตามมาตรฐาน ISO (ISO  14040 series) หรือตามมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
สิทธิและประโยชน 
      สิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีมีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอประเทศเปนพเิศษ 

6.5 กิจการผลิตยาและ/หรือสารออกฤทธ์ิสําคัญ 
      ในยา 

เง่ือนไข 
      1. จะตองดําเนินการใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 
ตามแนวทาง PIC/S ภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนนิการ  

 2. ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิม  
2.1  จะอนุญาตใหนําเคร่ืองจักรเดิมมาใชในโครงการท่ี     

          ไดรับการสงเสริมได แตไมใหนับมูลคาเคร่ืองจักร  
           เดิมมารวมเปนเงินลงทุนท่ีจะไดรับยกเวนภาษีเงิน  
           ไดนิตบุิคคล 

2.2  ไมใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑ 
         การใหสิทธิและประโยชนเพิ่มเติมสําหรับการ   
         ลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สิทธิและประโยชน 
      1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
      2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
           2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิตบุิคคล 5 ป 
            2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคล 6 ป   
                  หากต้ังในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม  
                  ท่ีไดรับการสงเสริม ยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล 7 ป 
            2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคล 8 ป  
      3.  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี   1 สิงหาคม 
2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
6.6  กิจการผลิตปุยเคมี  
 

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

6.7  กิจการผลิตยาปราบศัตรูพืชหรือ   
       ยากําจดัวชัพืช 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

6.8 กิจการผลิตสี 
       6.8.1 สียอม  
       6.8.2 สารใหสี  
       6.8.3 สีและหมึกพิมพ 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี   1 สิงหาคม 
2543 

6.9 กิจการผลิตส่ิงปรุงแตงสําหรับ  
      ประทินรางกาย 

สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

6.10 กิจการโรงกล่ันน้ํามัน 
        

สิทธิและประโยชน 
       ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษอีากรเฉพาะการยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต    

6.11 กิจการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี สิทธิและประโยชน 
      ใหไดรับ สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

6.12 กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบ   
        ดวยพลาสติก 
 

เง่ือนไข 
       จะตองมีกระบวนการข้ึนรูปหรือเคลือบดวยพลาสติก  
สิทธิและประโยชน 
        ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
6.13 กิจการผลิตเยื่อกระดาษ สิทธิและประโยชน 

         ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 
2543 

6.14 กิจการผลิตกระดาษ 
  
 

เง่ือนไข 
         การผลิตกระดาษชนิด HYGIENIC จะตองดําเนินการให
ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ป นับแตวันเปด
ดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได จะไดรับสิทธิและ
ประโยชนตามหลักเกณฑประกาศ คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 2543   
สิทธิและประโยชน 
      1.  การผลิตกระดาษชนดิ HYGIENIC จะไดรับสิทธิ
ประโยชน ดังนี้ 
             2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
             2.2 ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิตบุิคคล ดังนี้ 
                     (1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
                     (2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 6 ป   
                           หากต้ังในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต  
                           อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม ยกเวน 
                           ภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป               
                     (3) ตั้งในเขต 3  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 
              2.3  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
                     ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  
                     ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 
6.15 กิจการผลิตส่ิงของจากเยื่อหรือกระดาษ 
 

เง่ือนไข 
      การผลิตส่ิงของจากกระดาษชนดิ HYGIENIC จะตอง
ดําเนินการใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ป  
นับแตวันเปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได จะไดรับ 
สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 2543  
สิทธิและประโยชน 
     1. สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 2543 
    2.  การผลิตส่ิงของจากกระดาษชนิด HYGIENIC จะไดรับ 
สิทธิประโยชน ดังนี ้
           2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
           2.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
                   (1) ตั้งในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
                   (2) ตั้งในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 6 ป   
                         หากต้ังในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต  
                         อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม ยกเวน 
                         ภาษีเงินไดนติิบุคคล 7 ป 
                    (3) ตั้งในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป  
            2.3  สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามหลักเกณฑ 
                   ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  
                   ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543        

6.16 กิจการผลิตส่ิงพิมพ เง่ือนไข 
       จะตองมีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยตามท่ีคณะกรรมการให
ความเหน็ชอบโดยครอบคลุมในสวนใดสวนหนึ่งหรือ           
หลายสวน ดังนี้ 
        -   ข้ันตอนกอนการพมิพ 
        -  ข้ันตอนการพิมพ 
        -  ข้ันตอนหลังการพิมพ 
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ประเภท เงื่อนไขและสทิธิประโยชน 

 สิทธิและประโยชน 
     1. สิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543     
     2. หากต้ังในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพหรือเขตอุตสาหกรรม
การพิมพท่ีไดรับการสงเสริม ใหไดรับสิทธิประโยชน ดงันี้ 
           2.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรทุกเขต 
           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 
                  ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543  
                   ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543           
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