
หมวด  7  กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
7.1. กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน 

7.1.1. กิจการผลิตพลังงานไฟฟาหรือไอ
น้ํา 

7.1.2. กิจการผลิตน้ําประปาหรือน้ําเพื่อ
อุตสาหกรรม 

7.1.3. กิจการทางสัมปทาน 

7.1.4. กิจการขนถายสินคาสําหรับเรือเดิน
ทะเล 

7.1.5. กิจการสถานที่ตรวจปลอยและ
บรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร เพื่อ
การสงออก หรือโรงพักสินคา เพื่อ
ตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของ
ขาออก ที่ขนสงโดยระบบคอนเทน
เนอร นอกเขตทาเทียบเรือ  (รพท.)         

7.1.6. กิจการสนามบินพาณิชย 
7.1.7. กิจการโทรคมนาคมดาวเทียม 

7.1.8. กิจการบริการโทรศัพท 
7.1.9. กิจการโรงแยกกาซธรรมชาติ 

 เงื่อนไข 

จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 
1. สิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ 

2. สําหรับการผลิตพลังงานไฟฟาหรือไอน้ํา เฉพาะกรณีใชพลังงาน
หมุนเวียน เชน พลังงานจากวัสดุทางการเกษตร กาซชีวภาพ และ
พลังงานลม เปนตน ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่มี
ความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ 

3. สําหรับกิจการโทรคมนาคมดาวเทียม ใหไดรับสิทธิและ ประโยชน 
ดังนี้ 
3.1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะการยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป เฉพาะรายไดที่ไดรับจากตางประเทศ 

3.2. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2543 

4. สําหรับกิจการบริการโทรศัพทใหไดรับสิทธิและประโยชน ที่ไม
เกี่ยวของกับภาษีอากรเทานั้น 

7.2. กิจการสถานีบริการกาซธรรมชาติ  สิทธิและประโยชน 
1. ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะการยกเวนอากรขา

เขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543 

7.3. กิจการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

7.3.1. กิจการบริการที่จอดเรือทองเที่ยว 
เงื่อนไข 

จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน อุปกรณยกเรือ ที่จอดเรือบน
บก โรงจอดเรือสําหรับซอมบํารุงเรือ 

สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
2.1. ต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
2.2. ต้ังในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
2.3. ต้ังในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   



ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
3. 3.  สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 

7.3.2. กิจการเดินเรือทองเที่ยวหรือใหเชา
เรือทองเที่ยว 

เงื่อนไข 

จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  5 ป ทุกเขต 

3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543 

7.3.3. กิจการสวนสนุก เงื่อนไข 

1. จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 
500 ลานบาท 

2. สวนประกอบของโครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
2.1. ต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
2.2. ต้ังในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
2.3. ต้ังในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   

3. 3.  สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 

7.3.4. กิจการศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนยศิลปหัตถกรรม   

เงื่อนไข 

จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน 

ไมนอยกวา 20  ลานบาท 

 สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
2.1. ต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
2.2. ต้ังในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 



ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
2.3. ต้ังในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   

3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 

7.3.5. กิจการอุทยานสัตวน้ํา เงื่อนไข 

1. จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอย
กวา 100  ลานบาท 

2. จะตองจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
2.1 ต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
2.2 ต้ังในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
2.3 ต้ังในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   

3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543 

7.3.6. กิจการสนามแขงขันยานยนต เงื่อนไข 

1. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
2. จะตองไดรับมาตรฐานจากสมาคม FIA (Federation Internationale 

de L’Automobile หรือ FIM (Federation Internationale de 

Motocyclisme) 

3. จะตองมีมาตรการปองกันและควบคุมมิใหเกิดอันตราย หรือความ
เดือดรอนแกผูอยูใกลเคียงจะตองจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
2.1. ต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
2.2. ต้ังในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
2.3. ต้ังในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   

3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543 

7.3.7. กิจการสวนสัตวเปด เงื่อนไข 



ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
1. จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอย

กวา 500  ลานบาท  และที่ดินมีขนาดไมนอยกวา  500 ไร 
2. สวนประกอบของโครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 

3. จะตองจัดที่ดินรอยละ 30 ของที่ดินทั้งหมดเปนพื้นที่สีเขียวรอยละ 15   
และที่จอดรถรอยละ 15 

สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
2.1. ต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
2.2. ต้ังในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
2.3. ต้ังในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   

3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543 

7.3.8. กิจการกระเชาไฟฟา เงื่อนไข 

จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
2.1. ต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
2.2. ต้ังในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
2.3. ต้ังในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   

3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543 

7.4. กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว 

7.4.1. กิจการหอประชุมขนาดใหญ 
เงื่อนไข 

1. จะตองมีพ้ืนที่สวนที่ใชเพื่อการประชุมไมนอยกวา  4,000 ตาราง
เมตร  โดยหองประชุมขนาดใหญที่สุดตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  3,000 
ตารางเมตร 

2. จะตองมีเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับ
โครงการ 

3. แบบแปลนแผนผังจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 



ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 

2.1. ต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
2.2. ต้ังในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
2.3. ต้ังในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   

3. 3.  สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543    

7.4.2. กิจการศูนยแสดงสินคานานาชาติ เงื่อนไข 

1. จะตองมีพ้ืนที่แสดงสินคาภายในอาคารไมนอยกวา 25,000 ตาราง
เมตร 

2. จะตองมีหองสําหรับเจรจาธุรกิจทุกหองแสดงสินคา  
สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
2.1. ต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
2.2. ต้ังในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
2.3. ต้ังในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   

3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543 

7.4.3. กิจการโรงแรม เงื่อนไข 

 จะตองมีจํานวนหองพักไมนอยกวา 100  หอง  หรือจะตองมี 
ขนาดเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 500 ลานบาท 

 สิทธิและประโยชน 
1. โครงการที่ต้ังในเขต 1 หรือเขต 2 รวมทั้งอําเภอหาดใหญ และ

อําเภอเมืองเชียงใหม ใหไดรับสิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษี
อากรเทานั้น 

2. โครงการที่ต้ังในเขต 3 (ไมรวมขอ 1. และ 3.) ใหไดรับยกเวนอากร

ขาเขาสําหรับเครื่องจักรและสิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร
เทานั้น 

3. โครงการที่ต้ังในจังหวัด  กาฬสินธุ  นครพนม  นราธิวาส  นาน  

บุรีรัมย  ปตตานี  พะเยา  แพร  มหาสารคาม  ยโสธร  ยะลา   
รอยเอ็ด   ศรีสะเกษ   สกลนคร   สตูล   สุรินทร  หนองบัวลําภู  

ชัยภูมิ  หนองคาย  อุบลราชธานี  อุดรธานี และ อํานาจเจริญ  ให
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ไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543 

7.4.4. กิจการบานพักและศูนยสวัสดิการ
สําหรับผูสูงอายุ 

 เงื่อนไข 

จะตองมีบริการตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักรตาม
หลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม 2543 

7.4.5. กิจการศูนยฟนฟูสุขภาพ เงื่อนไข 

จะตองมีบริการตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักรตาม
หลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม 2543 

7.4.6. กิจการบริการเพื่อสนับสนุนการ
พํานักระยะยาว 

เงื่อนไข 

1. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
2. จะตองจัดหาใหมีบริการตาง  ๆ เชน  ที่พัก  การดูแลสุขภาพ  และการ

ทองเที่ยว เปนตน  
สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น 

7.5. กิจการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยหรือ
ปานกลาง 

เงื่อนไข 

1. จะตองจัดที่อยูอาศัยไมนอยกวา 50 หนวย สําหรับทุกเขต 

2. โครงการที่ต้ังในเขต 1  กรณีการกอสรางอาคารชุดจะตองมีพ้ืนที่ใช
สอยตอหนวยไมนอยกวา  28  ตารางเมตร  และตองจําหนายในราคา
หนวยละไมเกินหนึ่งลานบาท (รวมคาที่ดิน)    กรณีการกอสรางบาน
แถวหรือบานเดี่ยวตองมีพ้ืนที่ใชสอยตอหนวยไมนอยกวา 70 ตาราง
เมตร และตองจําหนายในราคาหนวยละไมเกินหนึ่งลานสองแสนบาท 
(รวมคาที่ดิน) 

3. โครงการที่ต้ังในเขต 2  และเขต 3  จะตองมีพ้ืนที่ใชสอยตอหนวยไม
นอยกวา  31  ตารางเมตร  และตองจําหนายในราคาหนวยละไมเกิน
หกแสนบาท (รวมคาที่ดิน) 

4. แผนผังและแบบแปลนอาคารจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 
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5. จะตองไดรับอนุญาตกอสรางอาคารตามพระราชบัญญัติ ควบคุม

อาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
1. ต้ังในเขต 1 และเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
2. ต้ังในเขต 3  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป   

7.6. กิจการสรางภาพยนตรไทยหรือ การ
ใหบริการแกธุรกิจสรางภาพยนตรหรือ
บริการ Multimedia 

เงื่อนไข 

1. จะตองมีเครื่องจักร อุปกรณและขอบขายธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด ดังนี้ 
1.1. ภาพยนตร ใหหมายความรวมถึง ภาพยนตรสารคดี รายการ

โทรทัศน และสปอตโฆษณาตางๆ  
1.2. กิจการสรางภาพยนตรที่จะไดรับการสงเสริมการลงทุน ไม

รวมถึงสปอตโฆษณา 
1.3. การใหบริการแกธุรกิจสรางภาพยนตร หรือบริการ Multimedia 

ใหหมายความรวมถึง ภาพยนตรสารคดี รายการโทรทัศน 
และสปอตโฆษณาตางๆ ไดแก กิจการที่มีเครื่องจักร อุปกรณ 
และขอบขายธุรกิจดังนี้ 
(1) บริการใหเชาอุปกรณถายทําและ/หรือประกอบการถายทํา

ภาพยนตร จะตองมีเครื่องจักรและอุปกรณหลัก  คือ  
กลองถายทําภาพยนตร  อุปกรณไฟถายทําภาพยนตร 
เครื่องกําเนิดไฟฟา  อุปกรณเสริมการเคลื่อนไหวของ
กลอง รวมทั้งอุปกรณยึดเกาะกลองในรูปแบบตาง ๆ 

(2) บริการลางและพิมพฟลมภาพยนตร จะตองมีเครื่องจักร
และอุปกรณหลัก คือ เครื่องลางฟลม  เครื่องพิมพฟลม  
เครื่องใหสีฟลม เครื่องตัดตอฟลม และเครื่องทําความ
สะอาดฟลม 

(3) บริการบันทึกเสียงภาพยนตร จะตองมีเครื่องจักรและ
อุปกรณหลัก คือ ชุดบันทึกเสียงระบบดิจิตอล เครื่องตัด
ตอเสียงระบบดิจิตอล เครื่องผสมเสียงระบบดิจิตอล และ
หองบันทึกเสียงระดับมาตรฐาน  

(4) บริการทําเทคนิคดานภาพ  จะตองมีเครื่องจักรและอุปกรณ
สรางภาพพิเศษสาํหรับการสรางภาพยนตรและรายการ
โทรทศัน ซึ่งไมสามารถทําไดสําเร็จในตัวกลอง โดย
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จะตองมีเครื่องจักรและอุปกรณหลัก คือ เครื่องบันทึก
สัญญาณวิดีทัศนดิจิตอลความละเอียดมาตรฐาน 
(Standard Definition) และความละเอียดสูง (High 

Definition)    เครื่องแปลงสัญญาณฟลมเปนระบบ

วิดีทัศน (Telecine)  เครื่องตัดตอและลําดับภาพ (Editing 

Suite) เครื่องประกอบสรางเทคนิคพิเศษและภาพระบบ

ดิจิตอล (Digital Composting & Special Effect 

Creation)  

(5) บริการประสานงานภาพยนตรจากตางประเทศที่มาถายทําใน
ประเทศไทย โดยมีขอบขายการใหบริการครอบคลุมการ
ติดตอขออนญุาตจากทางราชการ  การหาสถานที่ถายทํา
ภาพยนตร  การติดตอหาบุคลากร  การติดตอหาอุปกรณ
สรางภาพยนตร 

(6) บริการใหเชาโรงถายทําภาพยนตรและรายการโทรทัศน 
ที่ไดมาตรฐาน 

สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  5 ป ทุกเขต  และหากตั้งในเขต

อุตสาหกรรมภาพยนตร (Movie Town) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล 8 ป 
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543 
7.7. กิจการโรงพยาบาล เงื่อนไข 

1. จะตองมีเตียงรับผูปวยไวคางคืนไมนอยกวา 50 เตียง 

2. จะตองเปนไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 
1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 

7.8. กิจการพัฒนาพื้นที่สําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม 

7.8.1. กิจการเขตอุตสาหกรรม 

เงื่อนไข 

1. ไมใหการสงเสริมในกรุงเทพมหานคร และ สมุทรปราการ 

2. ที่ดินจะตองมีขนาดไมนอยกวา 500 ไร 
3. ที่ดินที่เปนที่ต้ังโรงงานจะตองไมนอยกวารอยละ 60 และไมเกินรอย
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ละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด ยกเวนกรณีมีพ้ืนที่ทั้งหมดเกิน 1,000 ไร ให

กําหนดตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

4. เงื่อนไขอื่นเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้ 
4.1. มาตรฐานถนนหลัก  

(1) พ้ืนที่เกินกวา 1,000 ไร ขึ้นไปเปนถนน 4 ชองทาง เขต
ทางไมนอยกวา 30 เมตร ผิวจราจรไมนอยกวา 14 เมตร 
มีเกาะกลางถนนและทางเทาไมนอยกวา 2 เมตรตอขาง 
นอกจากนี้ตองมีผิวทางหรือไหลทางกวางเพียงพอที่จะ
ใหรถยนตจอดฉุกเฉิน 

(2) พ้ืนที่เกินกวา 500 ไร - 1,000 ไร เปนถนน 2 ชองทาง 
เขตทางไมนอยกวา 20 เมตร ผิวจราจรไมนอยกวา 7 
เมตร มีทางเทาไมนอยกวา 2 เมตรตอขาง นอกจากนี้ตอง
มีผิวทางหรือไหลทางกวางเพียงพอที่จะใหรถยนต จอด
ฉุกเฉิน 

(3) พ้ืนที่เกินกวา 100 ไร - 500 ไร เปนถนน  2 ชองทาง เขต
ทางไมนอยกวา 16 เมตร ผิวจราจร ไมนอยกวา 7 เมตร มี
ทางเทาไมนอยกวา 2 เมตรตอขาง นอกจากนี้ตองมีผิว
ทางหรือไหลทางกวางเพียงพอที่จะใหรถยนต จอด
ฉุกเฉิน 

4.2. มาตรฐานของถนนสายรอง ผิวจราจรไมนอยกวา 8.50 เมตร
ไหลถนนไมนอยกวา 2 เมตรตอขาง 

4.3. ระบบบําบัดน้ําเสียจะตองเหมาะสมตามลกัษณะสมบัติของน้ํา
เสียและการบําบัดน้ําเสียตองเปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งตามที่
กฎหมายกําหนด โดยมีบอเก็บน้ําทิ้งหลังการบําบัดดวย 

4.4. ระบบระบายน้ําเสียจะตองแยกออกจากระบบระบายน้ําฝนโดย
เด็ดขาด 

4.5. จะตองจัดใหมีที่รวบรวม จัดเก็บ และกําจัดขยะที่เหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหความเห็นชอบ 

4.6. โรงงานที่เขาใชพ้ืนที่ จะตองเปนโรงงานที่เขาใชพ้ืนที่ให
สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายและอุตสาหกรรม
ตองหามตามที่กําหนดไวในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดลอม 

4.7. จะตองมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟา น้ําประปาและน้ําใช 
โทรศัพท และการไปรษณียแกโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาไป
อยูในเขตอุตสาหกรรมใชไดเพียงพอ 

4.8. จะตองจัดปรับปรุงที่ดินประมาณรอยละ 25 ของที่ดินทั้งหมด
หรือตามจํานวนที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหความ
เห็นชอบใหมีความพรอมในดานบริการสาธารณูปโภคตางๆ 
ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่ออกบัตรสงเสริม 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 
1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 

7.8.2. กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินคา 

เงื่อนไข 

1. จะตองสรางอาคารโรงงานและ/หรือคลังสินคาภายในนิคม
อุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม หรือ เขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกสที่ไดรับการสงเสริม 

2. แบบแปลนแผนผังจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

3. การปลูกสรางอาคารโรงงานจะตองเปนไปตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน และกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสราง 

4. หากเปนอาคารโรงงานหลายชั้นจะตองสูงไมเกิน 12 ช้ัน 
สิทธิและประโยชน 
1. ไมใหไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุก

เขต         
2. หากตั้งในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกสใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน 

3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543 

7.8.3. กิจการเขตคลังสินคาทัณฑบน
สําหรับประกอบการคาเสรี (Free 

Trade Zone) และเขตปลอดอากร 
(Free Zone) 

เงื่อนไข 

1. ที่ดินตองมีขนาดไมนอยกวา 200 ไร 
2. ไมใหการสงเสริมในกรุงเทพมหานคร 

3. สําหรับจังหวัดสมุทรปราการ จะใหการสงเสริมเฉพาะกรณีที่เปน
พ้ืนที่สําหรับอุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหความ
เห็นชอบ 
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4. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกอนยื่น

คําขอรับการสงเสริม 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน 

7.8.4. กิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร เงื่อนไข 

1. จะตองมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแกวความเร็วสูงทั่วทั้งเขต
อุตสาหกรรม 

2. จะตองมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบ
ความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมไปยังศูนยกลางสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศและระหวางประเทศ 

3. จะตองมีระบบไฟฟาสํารองจายแบบตอเนื่อง 
4. จะตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 10,000 ตารางเมตร 

สิทธิและประโยชน 
สิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและ เปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพิเศษ 

7.8.5. กิจการเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

เงื่อนไข 

1. จะตองมีที่ดินขนาดไมนอยกวา 100 ไร 
2. จะตองมีพ้ืนที่สําหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอัญมณี

และเครื่องประดับไมนอยกวารอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด 

3. จะตองมีพ้ืนที่สําหรับการคาขายอัญมณีและเครื่องประดับ 

4. จะตองมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

5. จะตองมีหองประชุมและหองแสดงสินคารวมทั้งศูนยธุรกิจ 

6. จะตองมีพ้ืนที่จอดรถขนาดที่เหมาะสม 

สิทธิและประโยชน 
1. สิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ

ประเทศเปนพิเศษ 

2. 2.  กิจการผลิตที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับที่ต้ังใน  นิคม
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับหรือเขตอุตสาหกรรมอญัมณี
และเครือ่งประดบัที่ไดรับสงเสรมิไดรับสิทธิและประโยชน   ดังนี้ 
2.1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2.2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
(1) ต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 



ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
(2) ต้ังในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
(3) ต้ังในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

2.3. สิทธิและประโยชนอื่น ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543  ลงวันที่  1 
สิงหาคม 2543 

7.8.6. กิจการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม             

(1) นิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร     
(2) นิคมอุตสาหกรรมสําหรับกิจการ

ฟอกหนัง 
(3) (3) นิคมอุตสาหกรรมสําหรับ

กิจการชุบหรือเคลือบผิว หรือ 
Anodize             

เงื่อนไข 

1. จะตองไดรับความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยกอนยื่นคําขอรับการสงเสริม 

2. สําหรับกิจการนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร จะตองมีที่ดิน
ขนาดไมนอยกวา 500 ไร 

สิทธิและประโยชน 
1. สิทธิและประโยชนตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ 

2. กิจการผลิตภัณฑสิ่งทอหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่ต้ังในนิคม
อุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร (ยกเวนกิจการฟอกยอมและแตง
สําเร็จ) ไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้ 
2.1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2.2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
(1) ต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 

(2) ต้ังในเขต 2  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป   

(3) ต้ังในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

2.3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2543 

7.8.7. กิจการเขตอุตสาหกรรมการพิมพ เงื่อนไข 

1. จะตองมีที่ดินขนาดไมนอยกวา  500 ไร โดยที่ดินที่เปนที่ต้ังโรงงาน
ตองไมนอยกวารอยละ 60 และไมเกินรอยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด 

2. จะตองมีพ้ืนที่สําหรับประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งพิมพ
ไมนอยกวารอยละ 80 ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด 

3. จะตองมีบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ ดังนี้ 
3.1. บริการกอนการพิมพ (Pre-Press), บรกิารหลังการพิมพ 

(After-Press) และบริการซอมเครื่องจักร 

3.2. สถาบันฝกอบรมดานการพิมพ 



ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
3.3. ศูนยกระจายสินคาดานการพิมพที่ใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง

ภายในโครงการ 

3.4. บริการสาธารณูปโภคเปนมาตรฐานเดียวกับกิจการเขต
อุตสาหกรรมหรือตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยกําหนดสําหรับกิจการนี้โดยเฉพาะ 

สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ปทุกเขต     
3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543  ลงวันที่  1 สิงหาคม 
2543     

4. กิจการที่เกี่ยวของกับการพิมพที่ต้ังในนิคมอุตสาหกรรม การพิมพ
หรือเขตอุตสาหกรรมการพิมพที่ไดรับสงเสริม  ไดรับสิทธิและ
ประโยชน ดังนี้ 
4.1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

4.2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
(1) ต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 
(2) ต้ังในเขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
(3) ต้ังในเขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

4.3. สิทธิและประโยชนอื่น ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2543 

7.8.8. กิจการเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร  
(Movie Town) 

เงื่อนไข 

1. จะตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร 
ดังนี้ 
1.1. โรงถายภาพยนตร และ/หรือรายการโทรทัศนที่ไดมาตรฐานทั้ง

ในและนอกสถานที่   (Indoor Studio and Outdoor Studio)  

1.2. บริการหลังการถายทําสําหรับธุรกิจภาพยนตร ไดแก บริการ
ลางและพิมพฟลมภาพยนตร บรกิารทําเทคนิคภาพพิเศษและ
ภาพแอนนิเมชั่นดวยเครื่องคอมพิวเตอร บริการหอง
บันทึกเสียงสําหรับภาพยนตร 

สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 



ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  8  ป ทุกเขต 

3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543   

7.8.9. กิจการเขตวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

เงื่อนไข 

1. จะตองมีศูนยบมเพาะผูประกอบการ (Incubation Center) 

2. จะตองมีระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมในประเทศและระหวาง
ประเทศ 

3. จะตองมีระบบไฟฟาสํารองจายแบบตอเนื่อง 
4. จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นตามที่คณะกรรมการใหความ

เห็นชอบ  

สิทธิและประโยชน 
1. สิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ

ประเทศเปนพิเศษ 

2. ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิรอยละ 50 เปน
ระยะเวลา 5 ป นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล 

7.8.10. กิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส  
(Logistics Park) 

เงื่อนไข 

1. จะตองมีที่ดินขนาดไมนอยกวา 200 ไร และมีการลงทุนกอสราง
คลังสินคาใหเชาหรือขาย โดยมีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา 50,000 

ตารางเมตร 

2. จะตองต้ังในพื้นที่รัศมีไมเกิน 50 กิโลเมตรจากบริเวณทาเรือทา
อากาศยาน ดานชายแดนศุลกากร สถานีตรวจปลอยและบรรจุ
สินคาเขาตูคอนเทนเนอร  (Inland  Container Depot - ICD) หรอื

อยูในเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free Zone) 

3. จะตองจัดใหมีพ้ืนที่บางสวนหรือทั้งหมดเปนเขตประกอบการเสรี 
หรือ เขตปลอดอากร (Free Zone) 

4. จะตองจัดใหมีสถานีเปลี่ยนถายขึ้น-ลง ตูคอนเทนเนอรหรือสถานี
รถบรรทุกและสถานีเก็บและรับฝากตูคอนเทนเนอร      อยางนอยไม
ตํ่ากวา 50 ตู 

5. จะตองมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบ
ความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกสไปยังศูนยกลางสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศและระหวางประเทศ 



ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
6. จะตองมีผูถือหุนไทยไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

7. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  8  ป ทุกเขต 

3. สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543   

7.8.11. กิจการเขตอุตสาหกรรมบริการ เงื่อนไข 

1. จะตองมีที่ดินขนาดไมนอยกวา 500 ไร 
2. มีพ้ืนที่สําหรับการประกอบกิจการโรงงานไมเกินรอยละ 10 ของ

พ้ืนที่โครงการ 

3. จะตองจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 
1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 

7.8.12. กิจการเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป 

เงื่อนไข 

1. จะตองมีที่ดินขนาดไมนอยกวา 500 ไร 
2. จะตองมีที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังโรงงานไมนอยกวารอยละ 60 และไมเกิน

รอยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด 

3. ที่ดินสําหรับประกอบกิจการที่เขาขายประเภทกิจการในหมวด 1 
จะตองไมนอยกวารอยละ 80 ของพื้นที่ต้ังโรงงาน 

4. เงื่อนไขอื่นๆ เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ 

7.8.13. กิจการเขต DATA CENTER1 เงื่อนไข 

1. จะตองมีการสรางหรือเช่ือมตอกับระบบสื่อสารหลักแบบใยแกว
ความเร็วสูงทั่งทั้งเขต DATA CENTER 

2. จะตองมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบ

                                                            

1
 โปรดดูประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี ส. 2/2553 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2553 



ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
ความเร็วสูง จากเขตไปยังศูนยกลางสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ
และระหวางประเทศ 

3. จะตองมีระบบไฟฟาสํารองจายแบบตอเนื่องและเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารอง เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถทํางานได
ปกติ 

4. จะตองมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบกรองผุน 
เพื่อใหอุปกรณสามารถทํางานได 

5. จะตองมีพ้ืนที่ สําหรับเปน DATA CENTER ไมนอยกวา 5,000 

ตารางเมตร 

6. จะตองจัดใหมีปริการเสริมใหกับลูกคาที่ต้ังอยูภายในโครงการ เชน 
บริการรับฝากวางคอมพิวเตอรแมขาย (SERVER CO – 

LOCATION) บริการดูแลระบบ (MANAGED SERVICE) บริการ 

BACKUP เครื่อง SERVER ของลูกคาบริการ DISASTER 

RECOVERY SERVICES (DRC) บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ 

DATA CENTER (PROFESSIONAL CONSULTATION) 

สิทธิประโยชน 
ใหไดรับสิทธิประโยชนตามกิจการใหความสําคัญเปนพิเศษ 

7.9 กิจการขนสงมวลชนและสินคาขนาดใหญ 
7.9.1 กิจการรถไฟฟาขนสงมวลชนและ/

หรือรถไฟขนสง (เฉพาะระบบราง 

หรือ ระบบรวมรางและถนน 

7.9.2 กิจการขนสงทางทอ 

7.9.3 กิจการขนสงทางอากาศ 

7.9.4 กิจการขนสงทางเรือ 

7.9.5 กิจการเรือเฟอรรี่กิจการเรือกลดัน
ลากจูง (Tug Boat) 

เงื่อนไข 
1. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. สําหรับกิจการขนสงทางอากาศ เครื่องบินจะตองมีอายุไมเกิน  14 ป  

นับแตวันที่ผลิตจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสงเสริม 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ  
 

7.10    กิจการศูนยกระจายสินคาดวยระบบที่
ทันสมัย (Distribution Center - DC) 

เงื่อนไข 

1. จะตองเปนศูนยกระจายสินคาที่ทันสมัย ควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอร ตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

2. รับฝากสินคานําเขาไดเฉพาะที่เสียภาษีอากรหรือของที่ใชสิทธิและ
ประโยชนอื่น ซึ่งผานพิธีการศุลกากรแลว เชน สินคาที่ไดรับยกเวน
หรือลดหยอนอากรขาเขาตามมาตรการสงเสริมการลงทุน หรือของ
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อื่นๆ ที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะการยกเวนอากรขาเขา
สําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

7.11  กิจการศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศ
ดวยระบบที่ทันสมัย (International 

Distribution Center - IDC) 

เงื่อนไข 

1. จะตองเปนศูนยกระจายสินคาไปตางประเทศที่ใหบริการขนสง/ 
จัดสง เก็บรักษา บรรจุ และบริหารสินคาคงคลังของลูกคา 

2. จะตองกระจายสินคาไปตางประเทศไมนอยกวา 5 ประเทศ 

3. จะตองมีอุปกรณจัดเก็บและขนถายที่ทันสมัย 

4. จะตองมีระบบควบคุมบริหารคลังสินคาดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย และมีระบบติดตามสินคาแบบ Online (Track 

& Trace) ตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

5. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. หากตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ใหไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล  8 ป  หากตั้งโรงงานนอกเขตอุตสาหกรรมโลจิ
สติกสใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ปทุกเขต ทั้งนี้ รายไดที่
จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตองเปนรายไดจากคาบริหาร
จัดการเทานั้น ไมรวมถึงรายไดจากการขนสงภายในประเทศ   
รายไดพิธีการศุลกากร   และรายไดการจองระวางเรือหรือเครื่องบิน 

3. กรณีต้ังโรงงานนอกเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส   หากยื่นคําขอรับ
การสงเสริมภายในวันที่ 31ธันวาคม  2552  ใหไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล 8 ป ทุกเขต 

7.12 กิจการศูนยจัดหาจัดซื้อช้ินสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ (International 

Procurement Office - IPO) 

เงื่อนไข 

1. จะตองมีหรือเชาคลังสินคา และมีระบบการจัดการสินคาคงคลังดวย
ระบบคอมพิวเตอร 

2. จะตองมีกิจกรรมการจัดหาสินคา การตรวจสอบคุณภาพสินคา และ
การบรรจุสินคา 

3. จะตองมีแหลงจัดหาสินคาจากหลายรายและอยางนอยจะตองมีแหลง
จัดหาจากในประเทศดวย 

4. จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 10 ลานบาท 
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สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2) 
7.13 กิจการสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค  
(Regional Operating Headquarters – ROH) 

เงื่อนไข 

1. จะตองกํากับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัทในเครือในตางประเทศ
ไมนอยกวา 3 ประเทศ 

2. จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 10 ลานบาท 

3. อนุญาตใหชาวตางชาติถือหุนขางมากหรือทั้งสิ้นได 
4. จะตองไดรับใบอนุญาตดําเนินการจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
5. จะตองมีแผนดําเนินการและขอบขายธุรกิจตามที่คณะกรรมการให

ความเห็นชอบ ดังนี้  
5.1. การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจและการ 

ประสานงานธุรกิจ 

5.2. การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน 

5.3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
5.4. การสนับสนุนดานเทคนิค 

5.5. การสงเสริมดานการตลาดและการขาย 

5.6. การบริหารดานบุคคลและการฝกอบรมในภูมิภาค 

5.7. การใหคําปรึกษาและแนะนําในการประกอบธุรกิจดานตางๆ 
เชน ดานการเงิน การตลาด ระบบบัญชี เปนตน 

5.8. การวิเคราะหและวิจัยดานเศรษฐกิจและการลงทุน 

5.9. การจัดการและควบคุมสินเชื่อ 

5.10. การใหบริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่สํานักงานเห็นสมควรซึ่ง
จะพิจารณาเปนกรณีไป 

สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ใชในการวิจัย พัฒนา และ

ฝกอบรม 

2. ใหไดรับสิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น 
7.14 กิจการการคาระหวางประเทศ เงื่อนไข 

1. จะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน 

2. จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการการคา
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ระหวางประเทศ 

สิทธิและประโยชน 
1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทุกเขต 

2. สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2) 
3. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริม

กิจการการคาระหวางประเทศเห็นสมควร 

4. การสนับสนุนทางดานการเงินในรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับผล
การดําเนินการ (Performance) ตามที่กําหนดไว   

7.15 กิจการสนับสนุนการคาและการลงทุน เงื่อนไข 

1. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
2. จะตองมีคาใชจายในการดําเนินงานปละไมนอยกวา 10 ลานบาท 

3. จะตองมีแผนดําเนินการและขอบขายธุรกิจตามที่คณะกรรมการให
ความเห็นชอบ ดังนี้  
3.1. การกํากับดูแลและ/หรือการใหบริการบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ให

รวมถึงการใหบริการจัดหาหรือใหเชาอาคารสํานักงานหรือ
อาคารโรงงานใหบริษัทในเครือดวย 

3.2. การใหคําปรึกษาและแนะนําในการประกอบธุรกิจ ยกเวนธุรกิจ
ดานซื้อขายหลักทรัพยและดานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   
สําหรับธุรกิจดานบัญชี ดานกฎหมาย ดานโฆษณา ดาน
สถาปตยกรรม และดานวิศวกรรม ตองไดรับใบอนุญาตให
ประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจหรือสวนราชการที่
เกี่ยวของ กอนยื่นคําขอรับการสงเสริม 

3.3. การใหบริการขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดหาสินคา 
3.4. การใหบริการทางวิศวกรรม และเทคนิค ที่ไมรวมถึงการ

ใหบริการทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมโยธา 
3.5. การทดสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสินคา มาตรฐานการ

ผลิต และมาตรฐานการบริการซึ่งมิไดขอรับการสงเสริมตาม
ประเภท 7.21 แหงบัญชีประเภทกิจการทายประกาศ ที่ 
10/2552 

3.6. การคาสินคาสงออก 

3.7. กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และ
อุปกรณ เชน  
‐ การนําเขาเพื่อคาสง 
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‐ การใหบริการฝกอบรม 

‐ การติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมแซม 

‐ การปรับ (Calibration) ซึ่งมิไดขอรับการสงเสริมตาม

ประเภท 7.22 แหงบัญชีประเภทกิจการทายประกาศ ฯ 
3.8. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร  (ซอฟตแวร) 

ซึ่งมิไดขอรับการสงเสริมตามประเภทกิจการซอฟตแวร 
3.9. การคาสงสินคาที่ผลิตในประเทศ 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น 

7.16 กิจการธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจ
ระหวางประเทศ (International Business 

Process Outsourcing - IBPO) 

เงื่อนไข 

ตองใหบริการผานเครือขายโทรคมนาคมในดานตางๆ เชน 
Administration  Services, Finance & Accounting Services, Human 

Resource Services, Sales & Marketing Services, Customer 

Services, International Call Center, Data Processing เปนตน 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับสิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น 

7.17 กิจการบริการดานจัดการพลังงาน  (Energy 

Service Company - ESCO) 
เงื่อนไข 

จะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน กอนยื่น คําขอรับการ
สงเสริม 
สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปน
พิเศษ 

7.18 กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
7.18.1 กิจการสถานฝกฝนวิชาชีพ 

7.18.2 กิจการโรงเรียนนานาชาติ 
7.18.3 กิจการสถานศึกษาดานโรงแรม 
7.18.4 กิจการสถานศึกษาพัฒนากําลังคน

ดานพาณิชยนาวี 

เงื่อนไข 

1. จะตองมีขอบขายธุรกิจตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้  
1.1. กิจการสถานฝกฝนวิชาชีพที่มีการสอนหรือฝกอบรมทาง

เทคนิคในสาขาวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงการออกแบบ (Design 

Training Center) 

1.2. กิจการสถานศึกษาดานโรงแรม ที่มีการสอนในสาขาวิชาที่
เกี่ยวกับการโรงแรม และมีนักศึกษาวิชาดังกลาวไมนอยกวา
รอยละ 50 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

1.3. กิจการสถานศึกษาพัฒนากําลังคนดานพาณิชยนาวี ที่มีการสอน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการพาณิชยนาวี และมีนักศึกษาวิชา
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ดังกลาวไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

1.4. จะตองมีวัสดุอุปกรณ หองปฏิบัติการและอื่นๆ ที่จําเปน 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปน
พิเศษ 

7.19 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 

7.19.1 กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ
หรือการปรับปรุงพันธุพืชและสัตว
ที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

7.19.2 กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตสารเวชภัณฑ
ที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

7.19.3 กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตชุดตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย  การเกษตร  
อาหารและสิ่งแวดลอม 

7.19.4 กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ใชเซลล จุลิ
นทรีย  เซลลพืชและเซลลสัตวใน
การผลิตสารชีวโมเลกุลสารออก
ฤทธิ์ชีวภาพ 

7.19.5 กิจการผลิตวัตถุดิบและ/หรือวัสดุ
จําเปนที่ใชในการทดลองหรือ
ทดสอบดานชีววิทยาระดับโมเลกุล 

7.19.6 กิจการบริการดานการตรวจ
วิเคราะหและ/หรือสังเคราะห
สารชีวภาพ 

เงื่อนไข 

 จะตองใชเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัย ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติหรือศูนยความเปน
เลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย 
สิทธิและประโยชน 
1. ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศ

เปนพิเศษ 

2. หากตั้งอยูในเขตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะไดรับสิทธิ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ รอยละ 50 เปน
ระยะเวลา 5 ป นับแต วันสิ้นสุดระยะเวลาการไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล 

7.20 กิจการวิจัยและพัฒนา เงื่อนไข 

1. จะตองมีขอบขายธุรกิจตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้  
1.1. การวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic  Research) หมายถึง งานดาน

ทฤษฎีหรือดานปฏิบัติการที่ดําเนินการเพื่อแสวงหาความรูใหม



ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
จากพื้นฐานของปรากฏการณทางธรรมชาติและการสังเกต
ขอเท็จจริง โดยมิไดคํานึงถึงการประยุกตแตเริ่มแรก 

1.2. การวิจัยประยุกต (Applied  Research) หมายถึง การคนควา

เพื่อแสวงหาความรูใหม แตมีจุดมุงหมายในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อนําไปใชจําเพาะ  

1.3. การพัฒนาเชิงปฏิบัติการ (Experimental Development) 

หมายถึง การทํางานอยางเปนระบบ โดยอาศัยความรูที่มีอยูจาก
การวิจัยและ/หรือจากประสบการณ และกิจการดังกลาวมี

เปาหมายมุงไปสูการผลิตวัสดุ  ผลิตภัณฑ หรือสิ่งประดิษฐ
ใหม รวมทั้งการติดตั้งกระบวนการ  ระบบ และบริการใหม 
หรือปรับปรุงสิ่งที่ผลิตแลวใหดีขึ้นอยางมีแกนสาร 

1.4. จะตองเสนอรายละเอียดเก่ียวกับขอบขายการวิจัยและการ
พัฒนา จํานวนนักวิจัยตามโครงการ ตลอดจนประวัติการศึกษา
และประสบการณของนักวิจัย 

สิทธิและประโยชน 
1. ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศ

เปนพิเศษ 

2. รายไดจากการจําหนายหรือการใหบริการอันเปนผลงานที่เกี่ยวกับ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมโดยตรงหรือนําไปผลิตตอในเชิงพาณิชย 
ไมวาจะผลิตเองหรือวาจางผูอื่นผลิต ถือเปนรายไดที่ไดรับการ
สงเสริม 

7.21 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร  สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปน
พิเศษ 

7.22 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน  
(Calibration) 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปน
พิเศษ 

7.23 กิจการการออกแบบผลิตภัณฑ สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปน
พิเศษ 

7.24 กิจการศูนยการออกแบบ (Design  Center) เงื่อนไข 

1. ขอบเขตกิจการจะตองมีพ้ืนที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ



ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
กิจการหลัก ดังนี้ 
1.1. Lifestyle Center:  พ้ืนที่แสดงผลงานของนักออกแบบ ทั้งจาก

การคัดเลือกและจากการประกวด (Showcase) พ้ืนที่แสดง

สินคา (Display)  และจัดจําหนายสินคา 

1.2. Creative Space: พ้ืนที่แสดงนิทรรศการ ความรู/ขอมูล

เกี่ยวกับการออกแบบ  และพัฒนาผลิตภัณฑ 
1.3. Design Shop: พ้ืนที่จําหนายหนังสือ  ขอมูล  อุปกรณ 

ผลิตภัณฑ  และสินคา เกี่ยวกับการออกแบบ 

1.4. Business Center:  เปนพื้นที่สําหรับ 

‐ ใหคําปรึกษาดานธุรกิจ  กฎหมายการประกอบกิจการ
การรวมทุนและการทําสัญญาซื้อขาย 

‐ ใหคําปรึกษาแกผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
‐ บริการศูนยขอมูล  หองสมุด  เกี่ยวกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 
‐ จัดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ 
‐ จัดสัมมนานานาชาติ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑตอเนื่อง 
‐ ใหเชาแกเอกชนที่ประสงคจะดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ    
‐ การนําเสนอผลิตภัณฑใหม 

1.5. จะตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา 3,000  ตารางเมตร 

1.6. จะตองมีแบบแปลนและแผนผังตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปน
พิเศษ 

7.25 กิจการใหบริการฆาเชื้อแกผลิตภัณฑ สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 
1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 

7.26 กิจการบริการบําบัดน้ําเสีย กําจัดหรือขนถาย
กากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีที่เปนพิษ 

เงื่อนไข 

จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
สิทธิและประโยชน 



ประเภท เง่ือนไขและสิทธิประโยชน 
ใหไดรับตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ  

7.27 กิจการนําวัสดุที่ไมตองการใชแลวกลับมาใช
ใหม 
7.27.1 กิจการคัดแยกวัสดุที่ไมใชแลว 

7.27.2 กิจการเรียกคืนวัสดุที่ไมใชแลว 

7.27.3 กิจการนําวัสดุที่ไมตองการใชแลว
กลับมาใชซ้ํา (Reuse) 

7.27.4 กิจการนําวัสดุที่ไมตองการใชแลว
แปรรูปเพื่อใชใหม (Recycling) 

7.27.5 กิจการสกัดของมีคาจากวัสดุที่ไม
ใชแลวเพื่อนํามาใชใหม 
(Recovery) 

เงื่อนไข 

1. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
2. จะตองต้ังในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการ

สงเสริมเทานั้น ยกเวนคณะกรรมการจะพิจารณาผอนผันเปนกรณีๆ
ไป 

3. จะตองดําเนินการจัดการวัสดุที่ไมตองการใชแลวที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศเทานั้น โดยจะครอบคลุมเฉพาะในสวนการคัดแยก  
เรียกคืน นํากลับมาใชซ้ํา แปรรูปเพื่อใชใหม และสกัดของมีคาเพื่อ
นํามาใชใหมเทานั้น แตไมรวมถึงขั้นตอนการนําไปผลิตเปนสินคา 

สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ 

7.28 กิจการเคลือบหรือพอกทอสําหรับปโตรเลียม สิทธิและประโยชน 
ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ 

ลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 
 


