
กองบรหิารการลงทนุ 1  (Bio and Medical Industries) ประเภทกจิการตามนโยบายเกา่ กอ่นปี 2558

1.1 กจิการเพาะขยายพันธุพ์ชืและปรับปรุงพันธุพ์ชื

1.2 กจิการเพาะปลกูดว้ยระบบ Hydroponics

1.3 กจิการปลกูป่า

1.4 กจิการผลติปุ๋ ยชวีภาพ ปุ๋ ยอนิทรยี ์ หรอืสารปรับปรุงดนิ

1.5 กจิการขยายพันธุส์ตัวห์รอืเลีย้งสตัว์

1.5.1 กจิการขยายพันธุ ์ หรอื เลีย้งปศสุตัว์

1.5.2 กจิการขยายพันธุ ์ หรอืเลีย้งสตัวน์ ้า (ยกเวน้การเลีย้งกุง้)

1.6 กจิการผลติอาหารหรอืสว่นผสมอาหารสตัว์

1.7 กจิการอบพชืและไซโล

1.8 กจิการประมงน ้าลกึ

1.9 กจิการฆา่และช าแหละสตัว์

1.10 กจิการฟอกหนังสตัว ์ แตง่ส าเร็จหนังสตัว ์ หรอืการตกแตง่ขนสตัว์

1.11 กจิการผลติหรอืถนอมอาหาร หรอืสิง่ปรุงแตง่อาหารโดยใชเ้ทคโนโลยทีีทั่นสมัย (ยกเวน้การผลติน ้าดืม่และไอศกรมี)

1.11.1 กจิการผลติหรอืถนอมอาหารจากสตัว์

1.11.2 กจิการผลติหรอืถนอมอาหารจากพชื ผัก ผลไม ้

1.11.3 กจิการผลติหรอืถนอมอาหารจากขา้ว หรอืธัญพชื

1.11.4 กจิการผลติเครือ่งดืม่จากพชื  ผัก ผลไม ้  (ยกเวน้ทีม่แีอลกอฮอล)์

1.11.5 กจิการผลติผลติภัณฑจ์ากน ้านม ดบิ

1.11.6 กจิการผลติสิง่ปรุงแตง่อาหาร

1.11.7 กจิการผลติสารใหค้วามหวาน (ยกเวน้น ้าตาล)

1.11.8 กจิการผลติหรอืถนอมอาหารพรอ้มรับประทาน หรอือาหารกึง่พรอ้มรับประทาน

1.11.9 กจิการผลติลกูอม ชอ็กโกแลต หมากฝร่ัง

1.11.10 กจิการผลติอาหารทางการแพทย ์ (Medical Food)

1.12 กจิการผลติน ้ามันหรอืไขมันจากพชืหรอืสตัว์

1.13 กจิการผลติแป้งจากพชื หรอืเดกตรนิ หรอืโมดไิฟดส์ตารช์

1.14 กจิการคัดคณุภาพ และบรรจุ เก็บรักษา พชื ผัก ผลไม ้ หรอืดอกไม ้ โดยใชเ้ทคโนโลยทีีทั่นสมัย

1.15 กจิการผลติผลติภัณฑจ์ากพชืสมนุไพร  (ยกเวน้ยา  สบู ่ ยาสระผม ยาสฟัีน และเครือ่งส าอาง)

1.16 กจิการผลติผลติภัณฑจ์ากยางธรรมชาติ

1.17 กจิการผลติผลติภัณฑจ์ากผลพลอยไดห้รอืเศษวัสดทุางการเกษตร

1.18 กจิการผลติแอลกอฮอลห์รอืเชือ้เพลงิจากผลผลติการเกษตร รวมทัง้เศษหรอืขยะหรอืของเสยี

1.19 กจิการหอ้งเย็น หรอืกจิการหอ้งเย็นและขนสง่หอ้งเย็น

1.20 กจิการศนูยก์ลางการคา้สนิคา้เกษตร

1.21 กจิการการบรหิารจัดการฟารม์ (Farm Management)
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3.9 กจิการผลติเครือ่งมอืแพทย์

6.3 กจิการผลติเคมภัีณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (Eco-Friendly Chemicals)

6.4 กจิการผลติผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (Eco-Friendly Products)

6.4.1 บรรจภัุณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

6.4.2 ผลติภัณฑพ์ลาสตกิหรอืพอลเิมอรท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

6.5 กจิการผลติยาและ/หรอืสารออกฤทธิส์ าคัญในยา

6.9 กจิการผลติสิง่ปรุงแตง่ส าหรับประทนิร่างกาย

7.8.12 กจิการเขตอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป

7.19 กจิการเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology)

7.19.1 กจิการวจัิยและพัฒนาและ/หรอือตุสาหกรรมการผลติเมล็ดพันธุห์รอืการปรับปรุงพันธุพ์ชืและสตัวท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ

7.19.2 กจิการวจัิยและพัฒนาและ/หรอือตุสาหกรรมการผลติสารเวชภัณฑท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ

7.19.3 กจิการวจัิยและพัฒนาและ/หรอือตุสาหกรรมการผลติชดุตรวจวนิจิฉัยทางการแพทย ์ การเกษตร อาหาร และสิง่แวดลอ้ม

7.19.4 กจิการวจัิยและพัฒนาและ/หรอือตุสาหกรรมการผลติทีใ่ชเ้ซลลจ์ลุนิทรยีเ์ซลลพ์ชืและเซลลส์ตัวใ์นการผลติสารชวีโมเลกลุสารออกฤทธิช์วีภาพ

7.19.5 กจิการผลติวัตถดุบิและ/หรอืวัสดจุ าเป็นทีใ่ชใ้นการทดลองหรอืทดสอบดา้นชวีวทิยาระดับโมเลกลุ

7.19.6 กจิการบรกิารดา้นการตรวจวเิคราะหแ์ละ/หรอืสงัเคราะหส์ารชวีภาพ

7.20 กจิการวจัิยและพัฒนา* (ทีเ่กีย่วขอ้งกับประเภทกจิการใน Bio Industries)

ตัวเอยีง หมายถงึ นโยบายปัจจบุันยกเลกิใหก้ารสง่เสรมิแลว้

* เลขประเภทกจิการหลักเกีย่วขอ้งหลายส านัก
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3.8 กจิการผลติเลนส ์ หรอืแวน่ตา หรอืสว่นประกอบ  (ยกเวน้เลนสส์ายตา)

3.10 กจิกา่รผลติเครือ่งมอืวทิยาศาสตร์

4.1 กจิการผลติเครือ่งมอืชา่ง และเครือ่งมอืวัดทีไ่มจั่ดเป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าหรอืเครือ่งมอือเิล็กทรอนกิส์

4.2 กจิการผลติเครือ่งจักร  อปุกรณ์ และชิน้สว่น

4.2.1 กจิการผลติเครือ่งจักร อปุกรณ์ และชิน้สว่น ทีม่กีารออกแบบทางวศิวกรรม

4.2.2 กจิการผลติเครือ่งจักร อปุกรณ์ ส าหรับใชใ้นการเกษตร (Farm Machinery) และอตุสาหกรรมผลติอาหาร (Food Processing Machinery)

4.2.3 กจิการผลติเครือ่งจักรหรอือปุกรณ์ประหยัดพลังงาน หรอืใชพ้ลังงานทดแทน

4.2.4 กจิการผลติหรอืซอ่มแซมแมพ่มิพ์

4.2.5 กจิการผลติ เครือ่งจักร อปุกรณ์ และชิน้สว่นอืน่ๆ

4.6 กจิการตอ่เรอืหรอืซอ่มเรอื

4.6.1 กจิการตอ่เรอื  หรอืซอ่มเรอื ขนาดตัง้แต ่  500 ตันกรอส

4.6.2 กจิการตอ่เรอืหรอืซอ่มเรอื ขนาดต า่กวา่ 500 ตันกรอส (ยกเวน้เรอืไมห้รอืเหล็ก)

4.7 กจิการผลติยานพาหนะทีข่ับเคลือ่นดว้ยระบบไฟฟ้า (เฉพาะทีไ่มส่ามารถจดทะเบยีนตามพระราชบัญญัตริถยนต ์พ.ศ.2522)

4.8 กจิการผลติรถไฟหรอื รถไฟฟ้า หรอือปุกรณ์ หรอืชิน้สว่น (เฉพาะระบบราง)

4.9 กจิการผลติ ซอ่ม หรอืดัดแปลง อากาศยาน (Aircraft Conversion) รวมทัง้ช ิน้สว่นอปุกรณ์อากาศยาน หรอืเครือ่งใชบ้นอากาศยาน

4.10 กจิการผลติชิน้สว่นยานพาหนะ

4.10.1 การผลติชิน้สว่นยานพาหนะ

4.10.2 การผลติเครือ่งยนต ์ ส าหรับจักรยานยนต ์ 4 จังหวะ

4.10.3 การผลติเครือ่งยนต ์ ส าหรับรถยนต์

4.10.4 การผลติชิน้สว่นยานพาหนะส าหรับรถยนตป์ระหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

4.11 กจิการผลติรถจักรยานยนต์

4.11.1 การผลติรถจักรยานยนต ์4 จังหวะ

4.11.2 การผลติรถจักรยานยนตข์นาดใหญ่

4.12 กจิการผลติรถยนต์

4.12.1 การผลติรถยนต์

4.12.2 การผลติรถยนตเ์ป็นโครงการรวม (Package)

4.12.3 การผลติรถยนตน่ั์งสว่นบคุคล

4.12.4 การผลติรถยนตแ์บบใหม่

4.13 กจิการผลติเครือ่งยนต ์ อเนกประสงค ์ หรอือปุกรณ์

4.14 กจิการผลติยานพาหนะ และเครือ่งจักรอปุกรณ์ทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาติ

4.14.1 การผลติรถโดยสารและรถบรรทกุขนาดใหญท่ีใ่ชก้า๊ซธรรมชาติ

4.14.2 การผลติถัง Compressed Natural Gas (CNG) หรอื Liquefied Natural Gas (LNG)

4.14.3 การผลติเครือ่งยนต ์ชิน้สว่น และอปุกรณ์ส าหรับ Natural Gas Vehicle (NGV)



กองบรหิารการลงทนุ 2 (Advanced Manufacturing Industries) ประเภทกจิการตามนโยบายเกา่ กอ่นปี 2558

4.14.4 การผลติเครือ่งจักรหรอือปุกรณ์ ส าหรับสถานีบรกิารกา๊ซธรรมชาติ

4.15 กจิการผลติเซลลเ์ชือ้เพลงิ (Fuel Cell)

4.16 กจิการซอ่มช ิน้สว่นยานพาหนะ อปุกรณ์ไฟฟ้าหรอือเิล็กทรอนกิส์

4.17 กจิการซอ่มเครือ่งจักรหรอือปุกรณ์เพือ่การอตุสาหกรรม

4.18 กจิการผลติหรอืซอ่มบ ารุงรักษาตูส้นิคา้แบบคอนเทนเนอร์

4.20 กจิการผลติบา้นส าเร็จรูป (Completely Built Units - CBU) หรอืสว่นประกอบของบา้นส าเร็จรูป (Completely Knocked Down - CKD)

5.1 กจิการผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าส าหรับงานอตุสาหกรรม

5.2 กจิการผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้า

5.3 กจิการผลติชิน้สว่นหรอือปุกรณ์ทีใ่ชก้ับเครือ่งใชไ้ฟฟ้า

5.3.1  กจิการผลติหลอดไฟฟ้า

5.3.2  กจิการผลติแบตเตอรี ่ ไมร่วมแบตเตอรีส่ าหรับยานพาหนะ

5.3.3  กจิการผลติสายไฟฟ้าหรอื ลวดอาบน ้ายา

5.3.4  กจิการผลติชิน้สว่นหรอื อปุกรณ์ส าหรับ เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอืน่ๆ

5.3.4  กจิการผลติชิน้สว่นหรอือปุกรณ์ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอืน่ๆ

5.4 กจิการผลติผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส์

5.4.1 กจิการผลติผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสเ์พือ่การอปุโภค

5.4.2 กจิการผลติผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสส์ าหรับส านักงาน

5.4.3 กจิการผลติผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์ ส าหรับงานอตุสาหกรรม

5.4.3 กจิการผลติผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสส์ าหรับงานอตุสาหกรรม

5.4.4 กจิการผลติอปุกรณ์ โทรคมนาคม

5.4.5  กจิการผลติผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสเ์พือ่การเกษตร

5.4.6 กจิการผลติผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ

5.5 กจิการผลติชิน้สว่นและ/หรอื อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ หรอืชิน้สว่น และ/หรอือปุกรณ์ทีใ่ชก้ับ ผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส์

5.5.1 กจิการผลติอปุกรณ์สารกึง่ตัวน า

5.5.2 กจิการผลติอปุกรณ์ หน่วยความจ า

5.5.2 กจิการผลติอปุกรณ์หน่วยความจ า

5.5.3 กจิการผลติสายน าสญัญาณ หรอืชดุสายน าสญัญาณ5.5.4 กจิการผลติชิน้สว่นส าหรับอปุกรณ์โทรคมนาคม

5.5.4 กจิการผลติชิน้สว่นส าหรับอปุกรณ์โทรคมนาคม

5.5.5 กจิการผลติชิน้สว่นส าหรับผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสท์างการแพทย์

5.5.6 กจิการผลติชิน้สว่นส าหรับ ผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสเ์พือ่การเกษตร

5.5.7 กจิการผลติชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับยานพาหนะ

5.5.8 กจิการผลติ Flexible Printed Circuit หรอื Multi Layer Printed Circuit Board

5.5.9 กจิการผลติชิน้สว่นและ/หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ หรอืชิน้สว่นและ/หรอือปุกรณ์ทีใ่ชก้ับผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ
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5.5.10 กจิการผลติเซลลแ์สงอาทติยแ์ละวัตถดุบิส าหรับการผลติเซลลแ์สงอาทติย์

5.5.11 กจิการผลติ Media/Platter ส าหรับ Hard Disk Drive

5.5.12 กจิการผลติ Flat Panel Display

5.6 กจิการผลติสารหรอืแผน่ส าหรับไมโครอเิล็กทรอนกิส์

5.6.1 Wafer

5.6.2 Thin Film Technology

5.7 กจิการออกแบบทางอเิล็กทรอนกิส์

5.7.1 Micro Electronics Design

5.7.2 Embedded System Design

5.7.3 Prototype Design

7.20 กจิการวจัิยและพัฒนา* (ทีเ่กีย่วขอ้งกับประเภทกจิการใน Advanced Manufacturing)

ตัวเอยีง หมายถงึ นโยบายปัจจบุันยกเลกิใหก้ารสง่เสรมิแลว้

* เลขประเภทกจิการหลักเกีย่วขอ้งหลายส านัก
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2.1  กจิการส ารวจแร่

2.2  กจิการท าเหมอืงแร่หรอืแตง่แร ่ (ยกเวน้แร่ดบีกุ)

2.3 กจิการท าเหมอืงหนิออ่นหรอืหนิแกรนติ

2.4 กจิการถลงุแร่

2.5 กจิการผลติเซรามกิส์

2.5.1  กจิการผลติผลติภัณฑเ์ซรามกิส ์ (ยกเวน้ Earthen Ware)

2.5.2 กจิการผลติกระเบือ้งมงุหลังคาเซรามกิส์

2.5.3 กจิการผลติผลติภัณฑ ์ Advanced Ceramics

2.6  กจิการแกว้หรอืผลติภัณฑจ์ากแกว้

2.7  กจิการผลติวัสดทุนไฟหรอืฉนวนกันความรอ้น (ยกเวน้อฐิมวลเบา อฐิน ้าหนักเบา)

2.8  กจิการผลติยปิซั่มหรอืผลติภัณฑจ์ากยปิซั่ม

2.9 กจิการผลติผลติภัณฑค์อนกรตีอัดแรงส าหรับงานสาธารณูปโภค

2.10  กจิการผลติผงโลหะ

2.11  กจิการผลติเฟอรโ์รอัลลอย

2.12.1  การผลติเหล็กขัน้ตน้ ไดแ้ก ่ น ้าเหล็กบรสิทุธิ ์ (Hot Metal) เหล็กถลงุ (Pig Iron) เหล็กพรุน (Sponge Iron, Direct Reduction Iron: DRI) และ Hot Briquetted Iron (HBI)

2.12.2  การผลติเหล็กขัน้กลาง ไดแ้ก ่  Slab, Billet และ Bloom

2.13  ผลติเหล็กขัน้ปลาย

2.13.1  กจิการผลติเหล็กทรงยาว ไดแ้ก ่ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเพลา เหล็กลวด และลวดเหล็ก

2.13.2  กจิการผลติเหล็กทรงแบน ไดแ้ก ่ เหล็กแผน่ไรส้นมิรดีรอ้นหรอืรดีเย็น เหล็กแผน่หนา เหล็กแผน่รดีรอ้นหรอืรดีเย็น และเหล็กแผน่เคลอืบ

2.14  กจิการผลติทอ่เหล็กหรอืทอ่เหล็กไรส้นมิ

2.15  กจิการผลติชิน้สว่นเหล็กหลอ่

2.16  กจิการผลติชิน้สว่นเหล็กทบุ

2.17  กจิการรดี ดงึ หลอ่ หรอืทบุโลหะทีม่ใิชเ่หล็ก

2.18  กจิการตัดและแปรรูปโลหะ

2.19 กจิการผลติวัสดนุาโน หรอืการผลติผลติภัณฑจ์ากวัสดนุาโนทีผ่ลติเอง (Manufactured Nano Material)

4.3 กจิการผลติภัณฑโ์ลหะ  รวมทัง้ช ิน้สว่นโลหะ

4.4 กจิการชบุหรอืเคลอืบผวิ หรอื Anodize

4.5 กจิการอบ-ชบุโลหะ    (Heat Treatment)

4.19 กจิการผลติโครงสรา้งโลหะส าหรับงานกอ่สรา้งหรอืงานอตุสาหกรรม (Fabrication Industry) หรอืการซอ่ม Platform

6.1 กจิการผลติเคมภัีณฑ์

6.2 กจิการผลติผลติภัณฑเ์คมเีพือ่การอตุสาหกรรม

6.6 กจิการผลติปุ๋ ยเคมี
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6.7 กจิการผลติยาปราบศตัรูพชืหรอืยาก าจัดวัชพชื

6.8 กจิการผลติสี

6.10 โรงกลัน่น ้ามัน

6.11 กจิการผลติผลติภัณฑปิ์โตรเคมี

6.12 กจิการผลติผลติภัณฑพ์ลาสตกิหรอืเคลอืบดว้ยพลาสตกิ

6.13 กจิการผลติเยือ่กระดาษ

6.14 กจิการผลติกระดาษ

6.15 กจิการผลติสิง่ของจากเยือ่หรอืกระดาษ

7.1 กจิการสาธารณูปโภคและบรกิารพืน้ฐาน*

7.1.1 กจิการผลติพลังงานไฟฟ้าหรอืไอน ้า

7.1.2 กจิการผลติน ้าประปาหรอืน ้าเพือ่อตุสาหกรรม

7.1.9 กจิการโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ

7.2 กจิการสถานีบรกิารกา๊ซธรรมชาติ

7.8  กจิการพัฒนาพืน้ทีส่ าหรับกจิการอตุสาหกรรม*

7.8.1 กจิการเขตอตุสาหกรรม

7.8.2 กจิการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมและ/หรอืคลังสนิคา้

7.8.3 กจิการเขตคลังสนิคา้ทัณฑบ์นส าหรับประกอบการคา้เสร ี(Free Trade Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone)

7.8.6 กจิการนคิมอตุสาหกรรมเพือ่อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม

7.17 กจิการบรกิารดา้นจัดการพลังงาน (Energy Service Company - ESCO)

7.20 กจิการวจัิยและพัฒนา* (ทีเ่กีย่วขอ้งกับประเภทกจิการใน Basic & Supporting Industries)

7.26 กจิการบรกิารบ าบัดน ้าเสยีก าจัดหรอืขนถา่ยกากอตุสาหกรรมหรอืสารเคมทีีเ่ป็นพษิ

7.27 กจิการน าวัสดทุีไ่มต่อ้งการใชแ้ลว้กลับมาใชใ้หม่

7.27.1 กจิการคัดแยกวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้

7.27.2 กจิการเรยีกคนืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้

7.27.3 กจิการน าวัสดทุีไ่มต่อ้งการใชแ้ลว้กลับมาใชซ้ ้า (Reuse)

7.27.4 กจิการน าวัสดทุีไ่มต่อ้งการใชแ้ลว้ แปรรูปเพือ่ใชใ้หม ่ (Recycling)

7.27.5 กจิการสกัดของมคีา่จากวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ เพือ่น ามาใชใ้หม ่ (Recovery)

7.28 กจิการเคลอืบหรอืพอกทอ่ส าหรับปิโตรเลยีม

ตัวเอยีง หมายถงึ นโยบายปัจจบุันยกเลกิใหก้ารสง่เสรมิแลว้

* เลขประเภทกจิการหลักเกีย่วขอ้งหลายส านัก
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7.1.3 กจิการทางสมัปทาน

7.1.4 กจิการขนถา่ยสนิคา้ส าหรับเรอืเดนิทะเล

7.1.5 กจิการสถานทีต่รวจปลอ่ยและบรรจสุนิคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอรเ์พือ่การสง่ออกหรอืโรงพักสนิคา้เพือ่ตรวจปลอ่ยของขาเขา้และบรรจขุองขาออกทีข่นสง่โดยระบบคอนเทนเนอรน์อกเขตทา่

เทยีบเรอื (รพท.)

7.1.6 กจิการสนามบนิพาณชิย์

7.3 กจิการเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

7.3.1 กจิการบรกิารทีจ่อดเรอืทอ่งเทีย่ว

7.3.2 กจิการเดนิเรอืทอ่งเทีย่วหรอืใหเ้ชา่เรอืทอ่งเทีย่ว

7.3.3 กจิการสวนสนุก

7.3.4 กจิการศนูยแ์สดงศลิปวัฒนธรรมหรอืศนูยศ์ลิปหัตถกรรม

7.3.5 กจิการอทุยานสตัวน์ ้า

7.3.6 กจิการสนามแขง่ขันยานยนต์

7.3.7 กจิการสวนสตัวเ์ปิด

7.3.8 กจิการกระเชา้ไฟฟ้า

7.4 กจิการเพือ่สนับสนุนการทอ่งเทีย่ว

7.4.1 กจิการหอประชมุขนาดใหญ่

7.4.2 กจิการศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาติ

7.4.3 กจิการโรงแรม

7.4.4 กจิการบา้นพักและศนูยส์วัสดกิารส าหรับผูส้งูอายุ

7.4.5 กจิการศนูยฟ้ื์นฟสูขุภาพ

7.4.6 กจิการบรกิารเพือ่สนับสนุนการพ านักระยะยาว

7.5 กจิการทีอ่ยูอ่าศยัส าหรับผูม้รีายไดน้อ้ยหรอืปานกลาง

7.7 กจิการโรงพยาบาล

7.8.10 กจิการเขตอตุสาหกรรมโลจสิตกิส ์ (Logistics Park)

7.8.11 กจิการเขตอตุสาหกรรมบรกิาร

7.8.9 กจิการเขตวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

7.9 กจิการขนสง่มวลชนและสนิคา้ขนาดใหญ่

7.9.1 กจิการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนและ/หรอืรถไฟขนสง่ (เฉพาะระบบรางหรอืระบบร่วมรางและถนน)

7.9.2 กจิการขนสง่ทางทอ่

7.9.3 กจิการขนสง่ทางอากาศ

7.9.4 กจิการขนสง่ทางเรอื

7.9.5 กจิการเรอืเฟอรร์ี่

7.9.6 กจิการเรอืกลดันลากจงู
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7.10 กจิการศนูยก์ระจายสนิคา้ดว้ยระบบทีทั่นสมัย (Distribution Center - DC)

7.11 กจิการศนูยก์ระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศดว้ยระบบทีทั่นสมัย (International Distribution Center - IDC)

7.12 กจิการศนูยจั์ดหาจัดซือ้ช ิน้สว่นและผลติภัณฑร์ะหวา่งประเทศ (International Procurement Office - IPO)

7.13 กจิการส านักงานปฏบิัตกิารภมูภิาค (Regional Operating Headquarters - ROH)

7.14 กจิการการคา้ระหวา่งประเทศ

7.15 กจิการสนับสนุนการคา้และการลงทนุ

7.16 กจิการธรุกจิรับจา้งบรหิารระบบธรุกจิระหวา่งประเทศ (International Business Process Outsourcing - IBPO)

7.18 กจิการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

7.18.1 กจิการสถานฝึกฝนวชิาชพี

7.18.2 กจิการโรงเรยีนนานาชาติ

7.18.3 กจิการสถานศกึษาดา้นโรงแรม

7.18.4 กจิการสถานศกึษาพัฒนาก าลังคนดา้นพาณชิยน์าวี

7.20 กจิการวจัิยและพัฒนา* (ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับประเภทกจิการในส านักอืน่ๆ)

7.21 กจิการบรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร์

7.22 กจิการบรกิารสอบเทยีบมาตรฐาน (Calibration)

7.23 กจิการการออกแบบผลติภัณฑ์

7.25 กจิการใหบ้รกิารฆา่เชือ้แกผ่ลติภัณฑ์

ตัวเอยีง หมายถงึ นโยบายปัจจบุันยกเลกิใหก้ารสง่เสรมิแลว้

* เลขประเภทกจิการหลักเกีย่วขอ้งหลายส านัก
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3.1 กจิการผลติผลติภัณฑ ์ สิง่ทอหรอืชิน้สว่น

3.1.1 กจิการผลติเสน้ใยธรรมชาตหิรอืเสน้ใยประดษิฐ์

3.1.2 กจิการผลติดา้ย

3.1.3 กจิการผลติผา้

3.1.4 กจิการฟอกยอ้ม และแตง่ส าเร็จ

3.1.5 กจิการพมิพแ์ละแตง่ส าเร็จ

3.1.6 กจิการผลติเครือ่งนุ่งหม่

3.1.7 กจิการผลติชิน้สว่นประกอบเครือ่งนุ่งหม่

3.1.8 กจิการผลติเคหะสิง่ทอ

3.1.9 กจิการผลติพรม

3.1.10 กจิการผลติแห อวน

3.2 กจิการผลติแผน่ซมึซบั

3.3 กจิการผลติรองเทา้ หรอื ชิน้สว่น

3.4 กจิการผลติกระเป๋าหรอืชิน้สว่น

3.5 กจิการผลติเครือ่งกฬีาหรอืชิน้สว่น

3.6 กจิการผลติผลติภัณฑจ์ากหนังสตัว ์ หรอืหนังเทยีม

3.7 กจิการผลติทีเ่กีย่วกับอตุสาหกรรมอัญมณีและเครือ่งประดับ

3.11 กจิการผลติเครือ่งเขยีนหรอืช ิน้สว่น

3.12 กจิการผลติของเลน่

3.13 กจิการผลติเครือ่งดนตรี

3.14 กจิการผลติส ิง่ประดษิฐ ์(ยกเวน้ผลติภัณฑจ์ากไมห้วงหา้ม)

3.15 กจิการผลติเครือ่งเรอืนหรอืชิน้สว่น (ยกเวน้ผลติภัณฑจ์ากไมห้วงหา้ม)

3.16 กจิการผลติกระดาษทราย

5.8 กจิการซอฟตแ์วร์

5.8.1 Enterprise Software

5.8.2 Digital Content

5.8.3 Embedded Software

5.9 กจิการพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

6.16 กจิการผลติสิง่พมิพ์

7.1.7 กจิการโทรคมนาคมดาวเทยีม

7.1.8 กจิการบรกิารโทรศพัท์

7.6 กจิการสรา้งภาพยนตรไ์ทยหรอืการใหบ้รกิารแกธ่รุกจิสรา้งภาพยนตรห์รอืบรกิาร Multimedia

7.8.13 กจิการเขต Data Center
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7.8.4 กจิการเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

7.8.5  กจิการเขตอตุสาหกรรมอัญมณีและเครือ่งประดับ

7.8.7 กจิการเขตอตุสาหกรรมการพมิพ์

7.8.8 กจิการเขตอตุสาหกรรมภาพยนตร ์ (Movie Town)

7.20 กจิการวจัิยและพัฒนา* (ทีเ่กีย่วขอ้งกับประเภทกจิการใน Creative & Digital Industries)

7.24 กจิการศนูยก์ารออกแบบ (Design Center)

ตัวเอยีง หมายถงึ นโยบายปัจจบุันยกเลกิใหก้ารสง่เสรมิแลว้

* เลขประเภทกจิการหลักเกีย่วขอ้งหลายส านัก


