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ส่่วนที่่� 1 หลัักเกณฑ์์และนโยบาย
สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมการลงทุุน
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน เป็็นส่่วนราชการระดัับกรม สัังกััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการส่่งเสริิมการลงทุุน โดยคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนเป็็น
ผู้้�กำำ�หนดนโยบายส่่งเสริิมการลงทุุน ภายใต้้พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมการลงทุุน พ.ศ. 2520 และฉบัับ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560
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แผนภููมิิการแบ่่งส่่วนราชการ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมการลงทุุน
สำำ�นัักงานเลขาธิิการ

กองความร่่วมมืือการลงทุุนต่่างประเทศ

กองประสานและพััฒนาปััจจััยการลงทุุน

ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร

ศููนย์์เศรษฐกิิจการลงทุุนภาคที่่� 1-7

กองพััฒนาผู้้�ประกอบการไทย

• สงขลา
• สุุราษฎร์์ธานีี
• พิิษณุุโลก

กองส่่งเสริิมการลงทุุน
• กองส่่งเสริิมการลงทุุน 1
อุุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีีชีีวภาพ และ
การแพทย์์
• กองส่่งเสริิมการลงทุุน 2
อุุตสาหกรรมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
• กองส่่งเสริิมการลงทุุน 3
อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและอุุตสาหกรรมสนัับสนุุน
• กองส่่งเสริิมการลงทุุน 4
อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล สร้้างสรรค์์ และบริิการที่่�มีี
มููลค่่าสููง

สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการลงทุุนต่่างประเทศ
• โตเกีียว
• โอซากา
• โซล
• ปัักกิ่่�ง
• กวางโจว
• เซี่่�ยงไฮ้้
• สตอกโฮล์์ม
• ไทเป

คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน

กองส่่งเสริิมการลงทุุนจากต่่างประเทศ

• เชีียงใหม่่
• นครราชสีีมา
• ขอนแก่่น
• ชลบุุรีี

นโยบาย

• ซิิดนีีย์์
• แฟรงก์์เฟิิร์์ต
• ปารีีส
• นิิวยอร์์ก
• ลอสแอนเจลีีส
• มุุมไบ
• จาการ์์ตา
• ฮานอย

กองติิดตามและประเมิินผล

ศููนย์์บริิการลงทุุน

• กองติิดตามและประเมิินผล 1
- อุุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีีชีีวภาพ และ
การแพทย์์
- อุุตสาหกรรมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
• กองติิดตามและประเมิินผล 2
- อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและอุุตสาหกรรมสนัับสนุุน
- อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล สร้้างสรรค์์ และบริิการที่่�มีี
มููลค่่าสููง

ศููนย์์ประสานการบริิการด้้านการลงทุุน (OSOS)
ศููนย์์บริิการวีีซ่่าและใบอนุุญาตทำำ�งาน
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ขอบข่่ายงานกองส่่งเสริิมการลงทุุน 1-4 และ
กองติิดตามและประเมิินผลการลงทุุน 1-2
พ.ร.บ. ส่่งเสริิมการลงทุุน และ พ.ร.บ. การเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน

งานติิดตามและ
ประเมิินผลการลงทุุน

งานวิิเคราะห์์โครงการ

• งานคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม
• งานแก้้ไขโครงการ (ยกเว้้นจากการ
ตรวจเปิิดดำำ�เนิินการ)
• งานคุ้้�มครอง
• ขยายเวลานำำ�เข้้าเครื่่�องจัักร ครั้้�งที่่� 4
เป็็นต้้นไป
• ขยายเวลาเปิิดดำำ�เนิินการ
เพีียงอย่่างเดีียว ครั้้�งที่่� 2 เป็็นต้้นไป

ติิดตาม e-monitoring /
เตืือนให้้ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข

งานสิิทธิิประโยชน์์
ด้้านเครื่่�องจัักร
ด้้านวััตถุุดิิบ
ด้้านที่่่�ดิิน

กองส่่งเสริิมการลงทุุน 1

อุุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีีชีีวภาพ และการแพทย์์
(เช่่น ยา เครื่่�องมืือแพทย์์ และบริิการทางการแพทย์์)

งานตรวจสอบ

เงื่่�อนไขเปิิดดำำ�เนิินการ / ISO / STI /
Merit / อื่่�นๆ / ขยายเวลา
เปิิดดำำ�เนิินการเพีียงอย่่างเดีียว ครั้้�งที่่� 1
ใช้้สิิทธิ์์� ม.31 / หยุุดกิิจการ ยกเลิิก /
เพิิกถอน

กองติิดตามและ
ประเมิินผลการลงทุุน 1

กองส่่งเสริิมการลงทุุน 2

พิิจารณาการใช้้สิิทธิิภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
และติิดตามผลการลงทุุน การเปิิด
ดำำ�เนิินการ รวมถึึงงานแก้้ไขโครงการ
ลงทุุนที่่�อยู่่�ในความดููแลของกองส่่งเสริิม
การลงทุุน 1 และ 2

กองส่่งเสริิมการลงทุุน 3

กองติิดตามและ
ประเมิินผลการลงทุุน 2

อุุตสาหกรรมการผลิิตที่่ใ� ช้้เทคโนโลยีีขั้้น� สููง เช่่น อุุตสาหกรรมยานยนต์์ อากาศยาน
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ระบบอััตโนมััติิและหุ่่�นยนต์์

อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและอุุตสาหกรรมสนัับสนุุน เช่่น อุุตสาหกรรมเหล็็ก ปิิโตรเคมีี
และสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน

กองส่่งเสริิมการลงทุุน 4

อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล สร้้างสรรค์์ และบริิการที่่�มีีมููลค่่าสููง

พิิจารณาการใช้้สิิทธิิภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
และติิดตามผลการลงทุุน การเปิิด
ดำำ�เนิินการ รวมถึึงงานแก้้ไขโครงการ
ลงทุุนที่่�อยู่่�ในความดููแลของกองส่่งเสริิม
การลงทุุน 3 และ 4

กองที่่�ให้้บริิการคำำ�ปรึึกษาและแนะนำำ�
ศููนย์์บริิการลงทุุน
บริิการให้้คำำ�ปรึึกษาและแนะนำำ�
ในการขอรัับการส่่งเสริิม
การลงทุุนและประสาน
อำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ
ด้้านการลงทุุน

6

ศููนย์์ประสานการบริิการ
ด้้านการลงทุุน (OSOS)

กองพััฒนา
ผู้้�ประกอบการไทย

บริิการให้้คำำ�ปรึึกษาและ
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
การขอใบอนุุญาตต่่างๆ

พััฒนาผู้้�ประกอบการไทย สร้้าง
เครืือข่่ายเชื่่�อมโยงการลงทุุน และ
การลงทุุนไทยในต่่างประเทศ
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สิิทธิิและประโยชน์์ตามพระราชบััญญััติิ
ส่่งเสริิมการลงทุุน
ในการได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนจะต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขของคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่�
ระบุุในบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน โดยจะได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ซึ่่�งสรุุปได้้ดัังนี้้�

สิิทธิิและประโยชน์์
•
•
•
•
•
•
•
•

สิิทธิิและประโยชน์์ทางภาษีีอากร
ยกเว้้น/ลดหย่่อนอากรขาเข้้าสำำ�หรัับเครื่่�องจัักร (มาตรา 28/29)
ลดหย่่อนอากรขาเข้้าสำำ�หรัับวััตถุุดิิบหรืือวััสดุุจำำ�เป็็น (มาตรา 30)
ยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้ามาเพื่่�อใช้้ในการวิิจััยและพััฒนา
(มาตรา 30/1)
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลและเงิินปัันผล (มาตรา 31 และ 34)
ลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลร้้อยละ 50 (มาตรา 35 (1) )
ให้้หัักค่่าขนส่่ง ค่่าไฟฟ้้าและค่่าน้ำำ��ประปาเป็็นสองเท่่า (มาตรา 35 (2) )
ให้้หัักค่่าติิดตั้้�งหรืือก่่อสร้้างสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกไม่่เกิินร้้อยละ 25
ของเงิินลงทุุน (มาตรา 35 (3) )
ยกเว้้นอากรขาเข้้าวััตถุุดิิบหรืือวััสดุุจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการผลิิตเพื่่�อการ
ส่งออก (มาตรา 36)

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

•
•
•
•

สิิทธิิและประโยชน์์ที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับภาษีีอากร
อนุุญาตให้้นำำ�คนต่่างด้้าวเข้้ามาเพื่่�อศึึกษา
ลู่ทางการลงทุน (มาตรา 24)
อนุุญาตให้้นำำ�ช่่างฝีีมืือและผู้้�ชำำ�นาญการ
เข้ามาทำ�ำงานในกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 25 และ 26)
อนุุญาตให้้ถืือกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดิิน (มาตรา 27)
อนุุญาตให้้ส่่งออกซึ่่�งเงิินตราต่่างประเทศ
(มาตรา 37)
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นโยบายส่่งเสริิมการลงทุุน
(พ.ศ. 2558-2565)

ตามประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่� 2/2557 ลงวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2557 ซึ่่ง� บัังคัับใช้้กับั คำำ�ขอที่่ยื่่� น� ตั้้ง� แต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2558

วิิสััยทััศน์์

“ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้น
การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นโยบายส่่งเสริิมการลงทุุนตามประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่� 2/2557

1. ส่ง่ เสริิมการลงทุุนเพื่อ่� พััฒนาความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ โดยการส่ง่ เสริิมการวิิจัยั และพััฒนา การสร้้าง
นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้�้ำำทางเศรษฐกิจและสังคม
2.	ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืน
3.	ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของ
ห่วงโซ่มูลค่า
4.	ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่
5. ส่่งเสริิมการลงทุุนในเขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ โดยเฉพาะพื้้�นที่่�ชายแดน ทั้้�งในและนอกนิิคมอุุตสาหกรรม เพื่่�อให้้เกิิด
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6.	ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาท
ของประเทศไทยในเวทีโลก

หลัักเกณฑ์์การอนุุมััติิโครงการ

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โครงการที่ขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1	ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
1.2	ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย
1.3 ต้้องใช้้เครื่่�องจัักรใหม่่ หากเป็็นกรณีีใช้้เครื่่�องจัักรจากต่่างประเทศ ได้้แบ่่งหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาเป็็น
3 กรณีี ดัังนี้้�
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1) กรณีทั่วไป
สภาพเครื่องจักร

ให้ใช้

สามารถนำำ�มาคำำ�นวณ
วงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลตามมาตรา 31

ยกเว้้นอากร
ขาเข้้า

เงื่อนไข

ใหม่
จะต้องยื่นใบรับรอง
ประสิทธิภาพ
เครื่องจักร ณ วันที่
ยื่นบัญชีรายการ
เครื่องจักร

เครื่องจักรใช้แล้วไม่เกิน 5 ปี
เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี
แต่ไม่เกิน 10 ปี

2) กรณีย้ายฐานการผลิต
สภาพเครื่องจักร

ให้ใช้

สามารถนำำ�มาคำำ�นวณ
วงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลตามมาตรา 31

ยกเว้้นอากร
ขาเข้้า

เงื่อนไข

ใหม่
เครื่องจักรใช้แล้วไม่เกิน 5 ปี
จะต้องยื่นใบรับรอง
ประสิทธิภาพ
เครื่องจักร ณ วันที่
ยื่นคำ�ำขอรับการ
ส่งเสริมและวันที่ยื่น
บัญชีรายการ
เครื่องจักร

(สามารถนำำ�มาคำำ�นวณ
วงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลตามมาตรา 31
ได้้ร้้อยละ 50 ของมููลค่่า
เครื่่�องจัักรตามบััญชีี)

เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี
แต่ไม่เกิน 10 ปี
เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 10 ปี

3) กรณีอื่นๆ
สภาพเครื่องจักร
กิจการขนส่งทางเรือ
กิจการขนส่งทางอากาศ*
และแม่พิมพ์

ให้ใช้

สามารถนำำ�มาคำำ�นวณ
วงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลตามมาตรา 31

ยกเว้้นอากร
ขาเข้้า

เงื่อนไข

หมายเหตุ
- คำ�ำว่า “ย้ายฐานการผลิต” หมายถึง การย้ายสายการผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากต่างประเทศ โดยเครื่องจักร
นั้นจะต้องเป็นของบริษัทในเครือหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน
- ใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร หมายถึง ใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ในการรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร
ซึง่ จะต้องมีรายงานการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมกับการรับรอง โดยมีเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับรายละเอียดการปรับปรุง
ซ่อมแซมครบถ้วน และในระหว่างทำ�ำการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้น ต้องมีการเดินเครื่องเพื่อทดสอบ
ความสามารถและหน้าที่ของเครื่องจักรอย่างครบถ้วนตามข้อกำ�ำหนดในการตรวจสอบ รวมทั้งมีรายงานผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัย และการใช้พลังงานว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยจะต้องระบุ
รายละเอียดที่สำ�ำคัญ 6 ประการคือ
1) รายละเอียดของการปรับปรุงซ่อมแซมและผลการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่
2) ปีที่ผลิต
3) ผลของการทดสอบเดินเครื่อง
4) รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัย และการใช้พลังงาน
5) การประเมินราคาทีเ่ หมาะสม (ทัง้ นี้ สามารถยืน่ ใบรับรองการประเมินราคาเครือ่ งจักรแยกเพิม่ เติมเป็นอีกฉบับก็ได้)
6) รายงานการตรวจสอบ วันที่ และสถานที่ที่ทำ�ำการตรวจสอบ
* เครื่่�องบิินในกิิจการขนส่่งทางอากาศจะต้้องมีีอายุุไม่่เกิิน 14 ปีี (รายละเอีียดตามเงื่่�อนไขประเภทกิิจการ 7.3.4)
** ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง กกท. ที่่� ป.2/2557 และ กกท. ที่่� 6/2558
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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1.4

โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องดำ�ำเนินการให้ได้
รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดดำ�ำเนินการ หากไม่สามารถดำ�ำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
1.5 	สำำ�หรัับกิิจการที่่�ได้้รัับสััมปทาน และกิิจการแปรรููปรััฐวิิสาหกิิจ คณะกรรมการจะใช้้แนวทางการพิิจารณา
ตามมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2547 ดัังนี้้�
(1) โครงการลงทุุนของรััฐวิิสาหกิิจตามพระราชบััญญััติิทุุนรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2542 จะไม่่อยู่่�ในข่่ายที่่�
จะได้้รัับการส่่งเสริิม
(2) โครงการที่่�ได้้รัับสััมปทานที่่�เอกชนดำำ�เนิินการ โดยจะต้้องโอนกรรมสิิทธิ์์�ให้้แก่่รััฐ (Build Transfer
Operate หรืือ Build Operate Transfer) หน่่วยงานของรััฐที่่เ� ป็็นเจ้้าของโครงการดัังกล่่าวที่่ป� ระสงค์์
จะให้้ผู้้�ได้้รัับสััมปทานได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์การส่่งเสริิมการลงทุุน ต้้องเสนอโครงการให้้
คณะกรรมการพิิจารณาก่่อนออกประกาศเชิิญชวนเอกชนเข้้าร่่วมประมููล และในขั้้�นการประมููล
ต้้องมีีประกาศระบุุโดยชััดเจนว่่าเอกชนจะได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ใดบ้้าง โดยในหลัักการ
คณะกรรมการจะไม่่ให้้การส่่งเสริิม กรณีีเอกชนต้้องจ่่ายผลตอบแทนให้้แก่่รััฐในการรัับสััมปทาน
เว้้นแต่่เป็็นผลตอบแทนที่่�สมเหตุุสมผลกัับการลงทุุนที่่�รััฐใช้้ไปในโครงการนั้้�น
(3) โครงการของรััฐที่่ใ� ห้้เอกชนลงทุุนและเป็็นเจ้้าของ (Build Own Operate) รวมทั้้�งให้้เอกชนเช่่าหรืือ
บริิหาร โดยจ่่ายผลตอบแทนให้้รััฐในลัักษณะค่่าเช่่า คณะกรรมการจะพิิจารณาให้้การส่่งเสริิม
ตามหลัักเกณฑ์์ทั่่�วไป
(4) การแปรรููปจากรััฐวิิสาหกิิจเป็็นบริิษััทจำำ�กััด ตามพระราชบััญญััติิทุุนรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2542
หากต้้องการขยายงาน จะขอรัับการส่่งเสริิมได้้เฉพาะส่่วนที่่�ลงทุุนเพิ่่�ม โดยจะได้้รัับสิิทธิิและ
ประโยชน์์ตามหลัักเกณฑ์์ทั่่�วไป
2. การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.1	ต้องมีแนวทางและมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอและมี
ประสิทธภิ าพ สำ�ำหรับโครงการที่อาจกอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม คณะกรรมการจะพิจารณา
เป็นพิเศษในเรื่องสถานที่ตั้งและวิธีจัดการมลพิษ
2.2 กรณีกิจการใดที่มีรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่อง ที่อยู่ในข่ายตามประเภทและขนาดโครงการ
ที่ต้องทำ�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการหรือกิจการนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม หรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ด้วย
2.3 โครงการที่่�ตั้้�งในจัังหวััดระยอง ต้้องปฏิิบััติิตามประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่�
ป.1/2554 เรื่่�อง นโยบายส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยอง ลงวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2554
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3. เงินลงทุนขั้นต่�่ำำและความเป็นไปได้ของโครงการ
3.1 	ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่�่ำำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
เว้นแต่กรณีที่กำ�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศ
	ทั้งนี้ สำ�ำหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการดำ�ำเนินธุรกิจ ให้พิจารณาเงินลงทุนขั้น
ต่�่ำำจากเงินเดือนบุคลากรต่อปี ซึ่งจะกำ�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม
การลงทุนท้ายประกาศ
3.2 	ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 สำ�ำหรับโครงการริเริ่ม ส่วนโครงการขยาย
จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
3.3 โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) มากกว่า 750 ล้านบาท ต้องเสนอรายงานการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามที่คณะกรรมการกำ�ำหนด

หลัักเกณฑ์์การถืือหุ้้�นของต่่างชาติิ

คณะกรรมการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การถืือหุ้้�นของต่่างชาติิสำำ�หรัับโครงการที่่�ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน ดัังนี้้�
1. โครงการลงทุุนในกิิจการตามที่่�ปรากฏในบััญชีีหนึ่่�ง ท้้ายพระราชบััญญััติกิ ารประกอบธุุรกิิจของคนต่่างด้้าว พ.ศ. 2542
ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นรวมกัันไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51 ของทุุนจดทะเบีียน
2. โครงการลงทุุนในกิิจการตามที่่�ปรากฏในบััญชีีสอง และบััญชีีสาม ท้้ายพระราชบััญญััติิการประกอบธุุรกิิจของ
คนต่่างด้้าว พ.ศ. 2542 อนุุญาตให้้ต่่างชาติิถืือหุ้้�นข้้างมากหรืือทั้้�งสิ้้�นได้้ เว้้นแต่่กรณีีที่่�มีีกฎหมายอื่่�นกำำ�หนดไว้้
เป็็นการเฉพาะ
3. เมื่่�อมีีเหตุุผลอัันสมควร คณะกรรมการอาจกำำ�หนดสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของต่่างชาติิเป็็นการเฉพาะสำำ�หรัับกิิจการที่่�
ให้้การส่่งเสริิมการลงทุุนบางประเภท

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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รููปแบบการให้้สิิทธิิและประโยชน์์ในปััจจุุบััน
สิิทธิิและประโยชน์์พื้้�นฐาน
1. สิิทธิิและประโยชน์์ตาม
ประเภทกิิจการ

• อุุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีี
ชีีวภาพ และการแพทย์์
• อุุตสาหกรรมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
• อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและ
อุุตสาหกรรมสนัับสนุุน
• อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล สร้้างสรรค์์
และบริิการที่่�มีีมููลค่่าสููง

ได้้รัับยกเวััน
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
สููงสุุด 8 ปีี
2. สิิทธิิและประโยชน์์ตาม
เทคโนโลยีี
• Biotechnology
• Nanotechnology
• Advanced Material
Technology
• Digital Technology

ได้้รัับยกเวััน
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
10 ปีี

12

สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
3. สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนา
ความสามารถทางการแข่่งขััน
กรณีีที่่�ได้้ลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่าย ดัังนี้้�
• การวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
• ค่่าธรรมเนีียมในการใช้้สิิทธิิเทคโนโลยีีที่่�พััฒนาจากแหล่่ง
ในประเทศ
• ฝึึกอบรมด้้านเทคโนโลยีีขั้้�นสููง
• พััฒนาผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบหรืือชิ้้�นส่่วนในประเทศ
• ออกแบบผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์
• สนัับสนุุนสถาบัันการศึึกษา/วิิจััย หรืือกองทุุนพััฒนา
เทคโนโลยีีและบุุคลากร

4. สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามพื้้�นที่่�

• เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)
• พื้้�นที่่�จังั หวััดชายแดนภาคใต้้ และเมืืองต้้นแบบในพื้้�นที่่�
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
• เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ (SEZ)
• 20 จัังหวััดที่่�มีีรายได้้ต่่อหััวต่ำำ��
• นิิคม/เขตอุุตสาหกรรม
• เขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี เช่่น อุุทยานวิิทยาศาสตร์์,
เมืืองนวััตกรรมอาหาร, อุุทยานรัังสรรค์์นวััตกรรมอวกาศ
เป็็นต้้น

5. สิิทธิิและประโยชน์์ตามมาตรการเฉพาะ

• มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนสำำ�หรัับวิิสาหกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม (SMEs)
• มาตรการส่่งเสริิมให้้จดทะเบีียนใน SET / mai
• มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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เวียดนาม

เมียนมา
สปป. ลาว

แผนที่่�ประเทศไทย

4

10

5

7
16

14

18

2

8

3

1

9

12

11 20
19

6

17

13

15

กัมพูชา

จัังหวััดที่่�มีีรายได้้ต่่อหััวต่ำำ��
20 จัังหวััด ได้้แก่่

1) กาฬสิินธุ์์� 2) ชััยภููมิิ 3) นครพนม
4) น่่าน 5) บึึงกาฬ 6) บุุรีีรัมย์
ั ์ 7) แพร่่
8) มหาสารคาม 9) มุุ ก ดาหาร
10) แม่่ฮ่่องสอน 11) ยโสธร 12) ร้้อยเอ็็ด
13) ศรีีสะเกษ 14) สกลนคร
15) สระแก้้ว 16) สุุโขทััย 17) สุุริินทร์์
18) หนองบััวลำำ�ภูู 19) อุุบลราชธานีี
และ 20) อำำ�นาจเจริิญ

นิิคม/เขตอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับส่่งเสริิม

กรุงเทพมหานคร

หากตั้้�งสถานประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรมหรืือเขตอุุตสาหกรรม
ที่่ไ� ด้้รับั ส่ง่ เสริิม จะได้้รับั สิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ล
เพิ่่�มอีีก 1 ปีี

เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ

90 ตำำ�บล ใน 23 อำำ�เภอ ของ 10 จัังหวััด ได้้แก่่ เชีียงราย นครพนม
ตาก กาญจนบุุรีี หนองคาย มุุกดาหาร สระแก้้ว ตราด สงขลา และ
นราธิิวาส

จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
มาเลเซีย
ท่าเรือ

ท่าเรือ
นํ้าลึก

ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน
นิคม/เขต
ในประเทศ ระหว่างประเทศ อุตสาหกรรม

ได้้แก่่ นราธิิวาส ปััตตานีี ยะลา สตููล และ 4 อำำ�เภอ ของ สงขลา
ได้้แก่่ จะนะ นาทวีี เทพา และสะบ้้าย้้อย

เมืืองต้้นแบบในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้

ได้้แก่่ อำำ�เภอหนองจิิก ปััตตานีี อำำ�เภอเบตง ยะลา อำำ�เภอสุุไหงโก-ลก
นราธิิวาส และ อำำ�เภอจะนะ สงขลา
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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หลัักเกณฑ์์การให้้สิิทธิิและประโยชน์์

1

สิิทธิิและประโยชน์์พื้้�นฐาน
กลุมกิจการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

A1

สิทธิและประโยชน
ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

ยกเวนอากร
นำเขาเครื่องจักร

ยกเวนอากร
ของนำเขาเพื่อวิจัย

ยกเวนอากรวัตถุดิบ
ผลิตเพื่อสงออก

สิทธิและประโยชนอื่นๆ
ที่ไมใชภาษี **

10 ป

ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

ไมกำหนดวงเงิน

A2

8 ป

A3

5 ป

A4

3 ป

B1

—*

B2

—

—
—

—

* กลุ่่�มกิิจการ B1 จะได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 3 ปีี ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
- กรณีีมีีการนำำ�ระบบอััตโนมััติิหรืือหุ่่�นยนต์์มาใช้้ โดยจำำ�กััดวงเงิินร้้อยละ 50 ของเงิินลงทุุนโดยไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน
- กรณีีมีีการนำำ�ระบบอััตโนมััติิหรืือหุ่่�นยนต์์มาใช้้ โดยมีีการเชื่่�อมโยงหรืือสนัับสนุุนอุุตสาหกรรมการผลิิตเครื่่�องจัักรระบบอััตโนมััติิในประเทศ
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 30 ของมููลค่่าเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ในโครงการ โดยจำำ�กััดวงเงิินร้้อยละ 100 ของเงิินลงทุุนโดยไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน
ทั้้�งนี้้�ต้้องยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนภายในวัันทำำ�การสุุดท้้ายของปีี 2565 (ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่�  2 / 2564 เรื่่�อง
มาตรการให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับกิิจการในกลุ่่�ม B ที่่�ใช้้เครื่่�องจัักรที่่�มีีระบบทัันสมััย และมีีการนำำ�ระบบอััตโนมััติิหรืือ
หุ่่�นยนต์์มาใช้้)
** สิิทธิิและประโยชน์์อื่่�นๆที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี ได้้แก่่ การถืือกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดิิน การนำำ�เข้้าช่่างฝีีมืือและผู้้�ชำำ�นาญการ วีีซ่่าและใบอนุุญาตทำำ�งาน การนำำ�เข้้า
คนต่่างด้้าวเพื่่�อศึึกษาลู่่�ทางการลงทุุน และการส่่งออกเงิินตราต่่างประเทศ (ดููรายละเอีียดหน้้า 7)
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2

สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการ
(Merit-based Incentives)

2.1

สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนา
ความสามารถในการแข่่งขััน
วงเงินยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

7

ประเภท

การลงทุน/คาใชจาย
ที่เขาขายไดรับสิทธิและ
ประโยชนเพิ่มเติม

16

1

การวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีและนวัตกรรม

300%

2

การสนับสนุนกองทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนยฝกอบรมเฉพาะทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

100%

3

การฝกอบรมหรือฝกการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะ
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับนักศึกษาฝกงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

200%

4

คาธรรมเนียมการใชสิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศ

200%

5

การฝกอบรมดานเทคโนโลยีขั้นสูง

200%

6

การพัฒนาผูผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นสวนในประเทศ

200%

7

การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

200%

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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ให้้สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามสััดส่่วนของเงิินลงทุุน/ค่่าใช้้จ่่าย ดัังนี้้�
เงินลงทุน/คาใชจาย
ตอยอดขายรวมใน 3 ปแรก

ระยะเวลายกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม

< 1% หรือ < 200 ลานบาท เพิ่มเติมเฉพาะวงเงิน
≥ 1% หรือ ≥ 200 ลานบาท
1 ป
≥ 2% หรือ ≥ 400 ลานบาท
2 ป
≥ 3% หรือ ≥ 600 ลานบาท

3 ป

* ระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิมรวมสููงสุุดไม่่เกิิน 8 ปีี

กรณีีมีีเงิินลงทุุน/ค่่าใช้้จ่่ายการวิิจััยและพััฒนา (R&D)
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพีียงอย่่างเดีียว
เงินลงทุน/คาใชจาย
ตอยอดขายรวมใน 3 ปแรก

≥ 1% หรือ ≥ 200 ลานบาท

ระยะเวลายกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม

ระยะเวลายกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มเติมสูงสุด

1 ป

≥ 2% หรือ ≥ 400 ลานบาท

5ป

2 ป
3 ป

≥ 3% หรือ ≥ 600 ลานบาท

ไมจำกัดวงเงิน

4 ป

≥ 4% หรือ ≥ 800 ลานบาท

5 ป

≥ 5% หรือ ≥ 1,000 ลานบาท

* ระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิมรวมสููงสุุดไม่่เกิิน 13 ปีี
ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 21/2564 เรื่่�อง การปรัับปรุุงสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการ
(Merit-based Incentives) เพื่่�อพััฒนาความสามารถในการแข่่งขััน ลงวัันที่่� 16 กัันยายน 2564
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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2.1

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2565

สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนาความสามารถในการแข่่งขััน (ต่่อ)
กลุมกิจการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

สิทธิและประโยชนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

10 ป

1-3 ป

1-5 ป

11-13 ป

11-13 ป

ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

1-3 ป

1-5 ป

9-11 ป

9-13 ป

A2

8 ป

1-3 ป

1-5 ป

9-11 ป

9-13 ป

A3

5 ป

1-3 ป

1-5 ป

6-8 ป

6-10 ป

A4

3 ป

1-3 ป

1-5 ป

4-6 ป

4-8 ป

B1

—

1-3 ป*

1-5 ป*

1-3 ป*

1-5 ป*

B2

—

—

—

—

—

A1

ไมกำหนดวงเงิน

* ระยะเวลาในการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ล ขึ้้�นอยู่่�กับั
วงเงิินลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่าย

การยื่่�นขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนาความสามารถในการแข่่งขััน

ผู้้�ขอสามารถเลืือกขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการประเภทเดีียวหรืือหลายประเภทก็็ได้้ ทั้้�งนี้้�ต้้องเป็็นไป
ตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด รายละเอีียดตามคำำ�ชี้้�แจงสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน เรื่่�อง การขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์
เพิ่่ม� เติิมตามคุุณค่่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ด้้านพััฒนาความสามารถทางการแข่่งขััน ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 2/2557 ลงวัันที่่� 6 กรกฎาคม 2561 ดัังนี้้�
(1) กรณีีโครงการที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ในการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล (กิิจการกลุ่่�ม A)
-	ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมที่่�มีีความประสงค์์จะขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการ (Merit-based
Incentives) สามารถยื่่�น แบบประกอบคำำ� ขอรัั บ การส่่ ง เสริิ มสำำ�หรัั บ สิิ ท ธิิ แ ละประโยชน์์ เ พิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ พัั ฒ นา
ความสามารถในการแข่่งขััน (F PA PP 37) พร้้อมกัับการยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิมหรืือยื่่�นเพิ่่�มเติิมภายหลัังได้้

18

รวม

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

กรณีมีเงินลงทุน/คาใชจายการวิจัยและพัฒนา (R&D)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพียงอยางเดียว

- กรณีีที่่�ยื่่�นคำำ�ขอเพื่่�อขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในภายหลััง ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมจะต้้องมีีสิิทธิิและประโยชน์์
ในการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลตามมาตรา 31 เหลืืออยู่่�ทั้้�งระยะเวลาและวงเงิินที่่�ได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล
(2) กรณีีโครงการที่่�ไม่่อยู่่�ในข่่ายได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ในการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล (กิิจการกลุ่่�ม B)
-	ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมที่่�มีีความประสงค์์จะขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการ (Merit-based
Incentives) จะต้้องยื่่น� แบบประกอบคำำ�ขอรัับการส่ง่ เสริิมสำำ�หรับั สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่ม� เติิมเพื่อ่� พััฒนาความสามารถ
ในการแข่่งขััน (F PA PP 37) พร้้อมกัับการยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิมเท่่านั้้�น
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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2.2

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2565

สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อกระจายความเจริิญสู่่�ภููมิิภาค
หากตั้้ง� สถานประกอบการในพื้้น� ที่่� 20 จัังหวััดที่่มีี� รายได้้ต่่อหััวต่ำำ�� ได้้แก่่ กาฬสิินธุ์์� ชััยภููมิิ นครพนม น่่าน บึึงกาฬ
บุุรีีรัมย์
ั ์ แพร่่ มหาสารคาม มุุกดาหาร แม่่ฮ่่องสอน ยโสธร ร้้อยเอ็็ด ศรีีสะเกษ สกลนคร สระแก้้ว สุุโขทััย สุุรินิ ทร์์
หนองบััวลำำ�ภูู อุุบลราชธานีี และอำำ�นาจเจริิญ ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมดัังนี้้�

กลุมกิจการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

สิทธิและประโยชนเพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสูภูมิภาค
ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

50%

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มเติม
50% 5 ป

รวม

13 ป

ไมกำหนดวงเงิน

10 ป

3 ป

8 ป

ไมกำหนดวงเงิน

—

A2

8 ป

—

A3

5 ป

3 ป

—

8 ป

A4

3 ป

3 ป

—

6 ป

B1

—

3 ป

—

3 ป

B2

—

—

—

—

A1

—

หักคาใชจาย*

ไมกำหนดวงเงิน

8 ป ไมกำหนดวงเงิน
+ ลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคล 50% 5 ป

8 ป

+ ลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคล 50% 5 ป

—

* - หัักค่่าขนส่่ง ไฟฟ้้า และประปาได้้ 2 เท่่า เป็็นเวลา 10 ปีี
- หัักค่่าติิดตั้้�งหรืือก่่อสร้้างสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกได้้ 25% ของเงิินลงทุุน

20
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สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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2.3

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2565

สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม
หากตั้้�งสถานประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรมหรืือเขตอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับส่่งเสริิม จะได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม 1 ปีี

กลุมกิจการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

สิทธิและประโยชนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มเติม

รวม

11 ป

10 ป

1 ป

ไมกำหนดวงเงิน

ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

—

ไมกำหนดวงเงิน

A2

8 ป

—

8 ป

A3

5 ป

1 ป

6 ป

A4

3 ป

1 ป

4 ป

B1

—

—

—

B2

—

—

—

A1

ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

หมายเหตุุ: ไม่่รวมถึึงประเภทกิิจการที่่�มีีเงื่่�อนไขบัังคัับว่่าต้้องตั้้�งในนิิคมอุุตสาหกรรมหรืือเขตอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม

22
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มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนสำำ�หรัับวิิสาหกิิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs)
คุุณสมบััติิโครงการที่่�ขอรัับการส่่งเสริิม
จะต้้องเข้้าข่่ายประเภทกิิจการในกลุ่่�ม A และ B1 ของบััญชีีท้้ายประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 2/2557
ลงวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2557 ยกเว้้นประเภท 7.23.1 กิิจการโรงแรม โดยกำำ�หนดเงื่่�อนไขต้้องมีีจำำ�นวนห้้องพัักไม่่น้้อยกว่่า
20 ห้้อง แต่่ไม่่เกิิน 99 ห้้อง และต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 1 ล้้านบาทต่่อห้้อง

1

เงื่่�อนไข
1. ต้้องมีีบุุคคลธรรมดาสััญชาติิไทยถืือหุ้้�น ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51 ของทุุนจดทะเบีียน
2. ต้้องมีีเงิินลงทุุนขั้้�นต่ำำ��ของแต่่ละโครงการไม่่น้้อยกว่่า 500,000 บาท (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
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3. ต้้องมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนไม่่เกิิน 4 ต่่อ 1
4. อนุุญาตให้้นำำ�เครื่่�องจัักรใช้้แล้้วในประเทศมาใช้้ในโครงการที่่�ขอรัับการส่่งเสริิมได้้ มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 10 ล้้านบาท โดยจะคำำ�นวณ
ราคาเครื่่�องจัักรใช้้แล้้วในประเทศโดยใช้้มููลค่่าตามบััญชีี และต้้องลงทุุนใหม่่ในเครื่่�องจัักรหลัักเป็็นสััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
50 ของมููลค่่าเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ในโครงการ
5. เมื่่�อรวมกิิจการทั้้�งหมดทั้้�งที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมและไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิมแล้้ว ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมต้้องมีีรายได้้ของกิิจการรวมกััน
แล้้วไม่่เกิิน 500 ล้้านบาทต่่อปีี ในช่่วง 3 ปีีแรก นัับแต่่วัันที่่�เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
สิิทธิิและประโยชน์์
1. ให้้ได้้รัับยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรัับเครื่่�องจัักร
2. ให้้ได้้รับั ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ลสำำ�หรับั ประเภทกิิจการในกลุ่่ม� A เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 200 ของเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่ดิ� นิ และ
ทุุนหมุุนเวีียน)
3. 	สิิทธิิและประโยชน์์อื่่�นให้้ได้้รัับตามหลัักเกณฑ์์ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่� 2/2557 ลงวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2557

สิิทธิิและประโยชน์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ SMEs

ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ ิบุุคคลตามประเภทกิิจการ และเพิ่่�มเติิมวงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ ิบุุคคลเป็็น 2 เท่่าของเงิินลงทุุน
ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน

กลุมกิจการ

สิทธิและประโยชน
ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

A1

ยกเวนอากร
นำเขาเครื่องจักร

ยกเวนอากร
ของนำเขาเพื่อวิจัย

ยกเวนอากรวัตถุดิบ
ผลิตเพื่อสงออก

สิทธิและประโยชนอื่นๆ
ที่ไมใชภาษี *

8 ป

ไมกำหนดวงเงิน

A2

8 ป

A3

5 ป

A4

3 ป

B1

—

—

* สิิทธิิและประโยชน์์อื่่�นๆที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี ได้้แก่่ การถืือกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดิิน การนำำ�เข้้าช่่างฝีีมืือและผู้้�ชำำ�นาญการ วีีซ่่าและใบอนุุญาตทำำ�งาน การนำำ�เข้้า
คนต่่างด้้าวเพื่่�อศึึกษาลู่่�ทางการลงทุุน และการส่่งออกเงิินตราต่่างประเทศ (ดููรายละเอีียดหน้้า 7)
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สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการ
(Merit-based Incentives) สำำ�หรัับ SMEs

2.1

สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนา
ความสามารถในการแข่่งขััน

6

ประเภท

การลงทุน/คาใชจาย
ที่เขาขายไดรับสิทธิและ
ประโยชนเพิ่มเติม

วงเงินยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

1

การวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีและนวัตกรรม

300%

2

การสนับสนุนกองทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนยฝกอบรมเฉพาะทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

100%

3

การฝกอบรมหรือฝกการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะ
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับนักศึกษาฝกงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

200%

4

คาธรรมเนียมการใชสิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศ

200%

5

การฝกอบรมดานเทคโนโลยีขั้นสูง

200%

6

การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

200%

ให้้สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
กรณีีมีีเงิินลงทุุน/ค่่าใช้้จ่่ายการวิิจััยและพััฒนา
ตามสััดส่่วนของเงิินลงทุุน/ค่่าใช้้จ่่าย ดัังนี้้� (R&D) เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพีียงอย่่างเดีียว
เงินลงทุน/คาใชจาย
ตอยอดขายรวม
ใน 3 ปแรก

< 0.5%
≥ 0.5%
≥ 1%
≥ 1.5%

ระยะเวลายกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มเติม

เงินลงทุน/คาใชจาย
ตอยอดขายรวม
ใน 3 ปแรก

เพิ่มเติมเฉพาะวงเงิน

1 ป

2 ป

3 ป

* ระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม
รวมสููงสุุดไม่่เกิิน 8 ปีี

≥ 0.5%
≥ 1%
≥ 1.5%
≥ 2%
≥ 2.5%

ระยะเวลายกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มเติม

1 ป

2 ป

ระยะเวลายกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มเติมสูงสุด

3 ป

4 ป

5 ป

* ระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิมรวมสููงสุุดไม่่เกิิน 13 ปีี

ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 22/2564 เรื่่�อง การปรัับปรุุงสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการ
(Merit-based Incentives) เพื่่�อพััฒนาความสามารถในการแข่่งขััน สำำ�หรัับวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ลงวัันที่่�
16 กัันยายน 2564
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2.2

สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อกระจายความเจริิญสู่่�ภููมิิภาค

2.3

สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม

หากตั้้�งสถานประกอบการในพื้้�นที่่� 20 จัังหวััดรายได้้
ต่่อหััวต่ำำ�� ได้้แก่่ กาฬสิินธุ์์� ชััยภููมิิ นครพนม น่่าน
บึึงกาฬ บุุรีีรััมย์์ แพร่่ มหาสารคาม มุุกดาหาร
แม่่ฮ่่องสอน ยโสธร ร้้อยเอ็็ด ศรีีสะเกษ สกลนคร
สระแก้้ว สุุโขทััย สุุริินทร์์ หนองบััวลำำ�ภูู
อุุบลราชธานีี และอำำ�นาจเจริิญ

กลุ่่�ม A1 และ A2
ได้้รัับลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 50 % 5 ปีี
หรืือ
กลุ่่�มอื่่�น ๆ (ไม่่รวม B2 )
ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม 3 ปีี

กลุ่่�ม A3 และ A4
ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม 1 ปีี

หากตั้้�งสถานประกอบการในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
หรืือเขตอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม

3

สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามมาตรการพิิเศษ
สำำ�หรัับ SMEs

เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ (SEZ)*
หากตั้้�งสถานประกอบการในพื้้�นที่่�เขตพััฒนา
เศรษฐกิิจพิิเศษ (SEZ)
เวียดนาม

ได้้รัับวงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
200% ของเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
เพิ่่�มเติิมจากสิิทธิิและประโยชน์์ตามมาตรการส่่งเสริิม
การลงทุุนในเขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ

* จะต้้องยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิมภายในวัันทำำ�การสุุดท้้ายของปีี 2565

เมียนมา

สปป. ลาว
4

10

5

7
16

14

18

2

8

เขตจัังหวััดที่่�มีีรายได้้ต่่อหััวต่ำำ�� 20 จัังหวััด ได้้แก่่

3

1

9

12

11 20

17

13

19
6
15

กัมพูชา

1) กาฬสิินธุ์์� 2) ชััยภููมิิ 3) นครพนม 4) น่่าน 5) บึึงกาฬ 6) บุุรีีรััมย์์
7) แพร่่ 8) มหาสารคาม 9) มุุกดาหาร 10) แม่่ฮ่่องสอน 11) ยโสธร
12) ร้้อยเอ็็ด 13) ศรีีสะเกษ 14) สกลนคร 15) สระแก้้ว 16) สุุโขทััย
17) สุุรินิ ทร์์ 18) หนองบััวลำำ�ภูู 19) อุุบลราชธานีี และ 20) อำำ�นาจเจริิญ

นิิคม/เขตอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับส่่งเสริิม

พื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมหรืือเขตอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
กรุงเทพมหานคร

เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ

90 ตำำ�บล ใน 23 อำำ�เภอ ของ 10 จัังหวััด ได้้แก่่ เชีียงราย นครพนม
ตาก กาญจนบุุรีี หนองคาย มุุกดาหาร สระแก้้ว ตราด สงขลา และ
นราธิิวาส
มาเลเซีย
ท่าเรือ

ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน

นิคม/เขต

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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กลุ่่�มอุุตสาหกรรมและประเภทกิิจการ
ที่่�ให้้การส่่งเสริิม
ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมสามารถตรวจสอบประเภทกิิจการและเงื่่�อนไขของแต่่ละประเภทกิิจการ ซึ่่�งได้้
กำำ�หนดไว้้ในบััญชีีประเภทกิิจการที่่�สำำ�นัักงานให้้การส่่งเสริิมโดยแยกตามกลุ่่�มอุุตสาหกรรม

28
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1

อุุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีีชีีวภาพ และการแพทย์์
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 1

อุุตสาหกรรมเกษตรและ
แปรรููปอาหาร (หน้้า 30)

1.1-1.8	กิิจการเกษตรต้้นน้ำำ�� เช่่น
ปุ๋๋�ย ปรัับปรุุงและขยายพัันธุ์์�
พืืชและสััตว์์
1.9-1.13	กิิจการเกษตรแปรรููป เช่่น
แป้้ง น้ำำ��มัันและไขมััน
แปรรููป สารสกััดจาก
ธรรมชาติิ
1.14	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จาก
ยางธรรมชาติิ
1.15	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จาก
ผลพลอยได้้หรืือเศษวััสดุุ
ทางการเกษตร
1.17	กิิจการผลิิตหรืือถนอม
อาหาร เครื่่�องดื่่�ม วััตถุุ
เจืือปนอาหาร หรืือสิ่่�ง
ปรุุงแต่่งอาหาร โดยใช้้
เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
1.19	กิิจการห้้องเย็็น หรืือกิิจการ
ห้้องเย็็นและขนส่่งห้้องเย็็น
1.20	กิิจการศููนย์์กลางการค้้า
สิินค้้าเกษตร
1.22 	กิิจการผลิิตอาหารสััตว์์หรืือ
ส่่วนผสมอาหารสััตว์์
1.23	กิิจการผลิิตหรืือให้้บริิการ
ระบบเกษตรสมััยใหม่่
1.24	กิิจการโรงงานผลิิตพืืช
1.25 	กิิจการศููนย์์การค้้าผลิิตผล
ทางการเกษตรระบบดิิจิิทััล
1.26 	กิิจการนิิคมหรืือเขตส่่งเสริิม
อุุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร
ประเภทกิิจการที่่�ได้้รัับการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
สามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้จาก QR Code

อุุตสาหกรรมการแพทย์์
(หน้้า 38)

อุุตสาหกรรมชีีวภาพ
(หน้้า 44)

1.18 	กิิจการผลิิตอาหาร
1.16	กิิจการผลิิตเชื้้�อเพลิิงจาก
ทางการแพทย์์ หรืือ
ผลผลิิตการเกษตร
ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
รวมทั้้�งเศษวััสดุุ หรืือขยะ
3.2
กิิจการผลิิต Non-Woven
หรืือของเสีียที่่�ได้้จากผลผลิิต
Fabric หรืือ ผลิิตภััณฑ์์
ทางการเกษตร
สุุขอนามััย (Hygienic
6.2	กิิจการผลิิตเคมีีภััณฑ์์หรืือ
Products) จาก Nonพอลิิเมอร์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
Woven Fabric
สิ่่�งแวดล้้อม หรืือผลิิตภััณฑ์์
3.11
กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์
จากพอลิิเมอร์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
หรืือชิ้้�นส่่วน
อม
6.9-6.10 	กิิจการผลิิตวััตถุุดิิบทางยา 7.12 	กิิสิ่่�งจแวดล้้
การเทคโนโลยีีชีีวภาพ
และการผลิิตยา
- กิิจการวิิจััยและพััฒนา
7.23.4	กิิจการศููนย์์ฟื้้�นฟููสุุขภาพ
และ/หรืืออุุตสาหกรรม
7.28	กิิจการบริิการทางการแพทย์์
การผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�หรืือ
- ศููนย์์การแพทย์์
การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืช
เฉพาะทาง
สััตว์์ และจุุลิินทรีีย์์
- สถานพยาบาล
- กิิจการวิิจััยและพััฒนา
- ขนส่่งผู้้�ป่่วย แพทย์์
และ/หรืืออุุตสาหกรรม
อุุปกรณ์์การแพทย์์
การผลิิตสารเวชภััณฑ์์
- แพทย์์แผนไทย
- กิิจการวิิจััยและพััฒนา
- โรงพยาบาลผู้้�สููงอายุุ
และ/หรืือผลิิตชุุดตรวจ
- ศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุหรืือ
วิินิิจฉััยทางการแพทย์์
ผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิง
เกษตร อาหาร และ
7.38 	กิิจการวิิจััยทางคลิินิิก
สิ่่�งแวดล้้อม
(Clinical Research)
- กิิจการวิิจััยและพััฒนา
และ/หรืือผลิิตสาร
ชีีวโมเลกุุลและ
สารออกฤทธิ์์�ชีีวภาพ
- กิิจการผลิิตวััตถุุดิิบ
วััสดุุจำำ�เป็็นที่่�ใช้้เพื่่�อการ
วิิจััยและพััฒนา
- กิิจการตรวจวิิเคราะห์์
สารชีีวภาพ
สำำ�หรัับแจก ห้้ามจำำ�หน่่าย
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อุุตสาหกรรมเกษตรและแปรรููปอาหาร
1.1	กิิจการผลิิตปุ๋๋�ยชีีวภาพ ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ 1. ผลิิตภััณฑ์์ปุ๋๋�ยชีีวภาพ ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ และปุ๋๋�ย
เคมีีนาโน และสารป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืช
อิินทรีีย์์เคมีีนาโน ต้้องได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนและ
ชีีวภััณฑ์์
ใบอนุุญาตผลิิตปุ๋๋�ยเพื่่�อการค้้าจากกรมวิิชาการ
เกษตร
2. ผลิิตภััณฑ์์สารป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืช ต้้องได้้รัับ
การขึ้้�นทะเบีียน และใบอนุุญาตผลิิตสาร
ป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืชจากกรมวิิชาการเกษตร
3. ต้้องใช้้หััวเชื้้�อ หรืือนวััตกรรมที่่�มีีเอกสาร
เชิิงวิิชาการสนัับสนุุน
1.2	กิิจการปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืช หรืือสััตว์์
1. ต้้องมีีกิิจกรรมการวิิจััยและพััฒนาในโครงการ
(ที่่�ไม่่เข้้าข่่ายกิิจการเทคโนโลยีีชีีวภาพ)
2. สำำ�หรัับการปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชที่่�มีีความอ่่อนไหว
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
51 ของทุุนจดทะเบีียน
3. รายได้้จากการขยายพัันธุ์์�พืืช อัันเกิิดจากการ
ปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชในกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
ถืือเป็็นรายได้้ที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม ทั้้�งนี้้� ไม่่รวม
ถึึงการขยายพัันธุ์์�มัันสำำ�ปะหลััง
4. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50
เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะ
เวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
5. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้านวิิจััย
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000 บาท ต่่อปีี
โดยต้้องเป็็นการจ้้างงานใหม่่ หรืือมีีเงิินลทุุน
(ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า
1,000,000 บาท

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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1.3	กิิจการปลููกไม้้เศรษฐกิิจ (ยกเว้้นยููคาลิิปตััส) 1. ต้้องมีีพื้้�นที่่�เพาะปลููกในบริิเวณใกล้้เคีียงกััน
ไม่่น้้อยกว่่า 300 ไร่่ โดยมีีพื้้�นที่่�ติิดกััน
ไม่่น้้อยกว่่า 50 ไร่่
2. ต้้องมีีกิิจกรรมการวิิจััยและพััฒนาในโครงการ
3. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
1.4	กิิจการอบพืืชและไซโล
1.5	กิิจการขยายพัันธุ์์�สััตว์์หรืือเลี้้�ยงสััตว์์
1.5.1 	กิิจการขยายพัันธุ์์�ปศุุสััตว์์หรืือ
1. ต้้องใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เช่่น ใช้้โรงเรืือน
สััตว์์น้ำำ��
ระบบปิิด มีีระบบระบายอากาศ เพื่่�อทำำ�ให้้
อากาศในโรงเรืือนอยู่่�ในสภาวะที่่�เหมาะสม
ตลอดเวลา มีีระบบการให้้น้ำำ��และอาหาร
อััตโนมััติิ มีีมาตรการและระบบป้้องกัันพาหะ
นำำ�โรคเข้้าสู่่�ฟาร์์ม มีีระบบเซ็็นเซอร์์การตรวจ
นัับจำำ�นวนสััตว์์ เป็็นต้้น
2. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability)
3. ไม่่ให้้การส่่งเสริิมโครงการที่่�นำำ�ไข่่พัันธุ์์�มาฟััก
ให้้เป็็นลููกสััตว์์ โดยไม่่มีีกระบวนการเลี้้�ยง
พ่่อแม่่พัันธุ์์�
1.5.2 	กิิจการเลี้้�ยงปศุุสััตว์์หรืือสััตว์์น้ำำ��
1. ต้้องมีีการขยายพัันธุ์์�สััตว์์ในโครงการด้้วย
(ยกเว้้นกุ้้�ง)
2. ต้้องใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เช่่น ใช้้โรงเรืือน
ระบบปิิด มีีระบบระบายอากาศเพื่่�อทำำ�ให้้
อากาศในโรงเรืือนอยู่่�ในสภาวะที่่�เหมาะสม
ตลอดเวลา มีีระบบการให้้น้ำำ��และอาหาร
อััตโนมััติิ และมีีมาตรการและระบบป้้องกััน
พาหะนำำ�โรคเข้้าสู่่�ฟาร์์ม มีีระบบเซ็็นเซอร์์
การตรวจนัับจำำ�นวนสััตว์์ และระบบป้้องกัันและ
ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เป็็นต้้น
3. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability)
1.6 	กิิจการฆ่่าและชำำ�แหละสััตว์์
1. ต้้องมีีกระบวนการผลิิตที่่�ทัันสมััย เช่่น
มีีระบบทำำ�ให้้สััตว์์สลบ ราวแขวนสััตว์์ ห้้องเย็็น
ระบบลดอุุณหภููมิิ การตรวจสอบคุุณภาพ
เนื้้�อสััตว์์ และการตรวจสอบสิ่่�งปลอมปน
เป็็นต้้น
2. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability)
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A1

1

B1
A4

A4

A4

A 4 = 3 ปี
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1.7 	กิิจการประมงน้ำำ��ลึึก

1.8 	กิิจการคััดคุุณภาพ บรรจุุ และเก็็บรัักษาพืืช
ผััก ผลไม้้ หรืือดอกไม้้

1. เรืือประมงอวนล้้อมจัับ ต้้องมีีขนาด 500
ตัันกรอสขึ้้�นไป
2. เรืือประมงเบ็็ดราว ต้้องมีีขนาด 150 ตัันกรอส
ขึ้้�นไป
3. ต้้องมีีอุุปกรณ์์ช่่วยเดิินเรืือ อุุปกรณ์์หาฝููงปลา
และอุุปกรณ์์ติิดตามตำำ�แหน่่งเรืือ
1. กรณีีใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง เช่่น การใช้้ระบบ
เซ็็นเซอร์์ตรวจสอบเนื้้�อในผลไม้้ การใช้้
คลื่่�นความถี่่�วิิทยุุในการกำำ�จััดแมลง การใช้้
Nuclear Magnetic Resonance เป็็นต้้น
2. กรณีีใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เช่่น การใช้้เครื่่�อง
คััดแยกสีีเมล็็ดพืืช การอบไอน้ำำ��ฆ่่าไข่่แมลงวััน
ผลไม้้ การเคลืือบผิิวเมล็็ดพืืช เป็็นต้้น
3. เฉพาะกิิจการคััดคุุณภาพข้้าว
- กรณีีใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
- กรณีีไม่่มีีการใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง

1.9	กิิจการผลิิตแป้้งแปรรููป (โมดิิไฟด์์สตาร์์ช)
หรืือแป้้งจากพืืชที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ
1.10	กิิจการผลิิตน้ำำ��มัันหรืือไขมัันจากพืืชหรืือสััตว์์ 1. ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันดิิบและน้ำำ��มัันกึ่่�งบริิสุุทธิ์์�จากพืืช
(ยกเว้้นน้ำำ��มัันจากถั่่�วเหลืือง)
ต้้องเริ่่�มต้้นจากผลิิตผลทางการเกษตร
2. ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันบริิสุุทธิ์์�จากพืืช ต้้องเริ่่�มต้้น
จากผลิิตผลทางการเกษตรหรืือน้ำำ��มัันดิิบ
1.11 กิิจการผลิิตสารสกััดจากวััตถุุดิิบทางธรรมชาติิ
หรืือผลิิตภััณฑ์์จากสารสกััดจากวััตถุุดิิบทาง
ธรรมชาติิ
1.11.1 	กิิจการผลิิตสารสกััดจากวััตถุุดิิบ กรณีีที่่� 1 โครงการที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
ทางธรรมชาติิหรืือการผลิิต
1. ต้้องใช้้เทคโนโลยีีการสกััดขั้้�นสููง
ผลิิตภััณฑ์์จากสารสกััดจากวััตถุุดิิบ 2. การผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากสารสกััดจากวััตถุุดิิบ
ทางธรรมชาติิที่่�ต่่อเนื่่�องในโครงการ
ทางธรรมชาติิที่่�ต่่อเนื่่�องในโครงการ จะต้้องได้้
เดีียวกััน
รัับการขึ้้�นทะเบีียนผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพรหรืือเทีียบ
เท่่าจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�เป็็นมาตรฐานสากลหรืือ
เทีียบเท่่า ก่่อนเริ่่�มมีีรายได้้ครั้้�งแรกของโครงการ
หากไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามเวลาจะถููก
เพิิกถอนบััตรส่่งเสริิม
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

32

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3

A2

A3

A2
B1
A3
A3

A2

A 4 = 3 ปี

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2565
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

กรณีีที่่� 2 โครงการที่่�ใช้้เทคโนโลยีีทั่่�วไปที่่�ทัันสมััย
1. การผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากสารสกััดจากวััตถุุดิิบ
ทางธรรมชาติิที่่�ต่่อเนื่่�องในโครงการ จะต้้องได้้
รัับการขึ้้�นทะเบีียนผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพรหรืือ
เทีียบเท่่าจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�เป็็นมาตรฐานสากล
หรืือเทีียบเท่่า ก่่อนเริ่่�มมีีรายได้้ครั้้�งแรกของ
โครงการ หากไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ตาม
เวลาจะถููกเพิิกถอนบััตรส่่งเสริิม
2. หากมีีการนำำ�ผลงานวิิจััยภาครััฐ หรืือผลงาน
วิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการร่่วมกัับภาครััฐมาผลิิตในเชิิง
พาณิิชย์์ ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
เพิ่่�มขึ้้�นอีีก 1 ปีี
1.11.2 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากสารสกััด 1. จะต้้องได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพร
จากวััตถุุดิิบทางธรรมชาติิที่่�ไม่่มีี
หรืือเทีียบเท่่าจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การผลิิตสารสกััดจากวััตถุุดิิบทาง
อาหารและยา หรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�เป็็น
ธรรมชาติิ
มาตรฐานสากลหรืือเทีียบเท่่า ก่่อนเริ่่�มมีีรายได้้
ครั้้�งแรกของโครงการ หากไม่่สามารถดำำ�เนิิน
การได้้ตามเวลาจะถููกเพิิกถอนบััตรส่่งเสริิม
2. ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐานสถานที่่�ผลิิต เช่่น
GMP ตามแนวทาง PIC/S หรืือเทีียบเท่่า
เป็็นต้้น ภายในวัันครบก าหนดเปิิดดำำ�เนิินการ
หากไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามเวลา จะถููก
เพิิกถอนบััตรส่่งเสริิม
3. หากมีีการนำำ�ผลงานวิิจััยภาครััฐ หรืือผลงาน
วิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการร่่วมกัับภาครััฐมาผลิิตในเชิิง
พาณิิชย์์ ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
เพิ่่�มขึ้้�นอีีก 1 ปีี
1.12 กิิจการผลิิตสารออกฤทธิ์์� (Active Ingredient) ต้้องมีีการสนัับสนุุนด้้านการศึึกษาทางวิิชาการ เรื่่�อง
จากวััตถุุดิิบทางธรรมชาติิ
การออกฤทธิ์์� และความเป็็นพิิษ
1.13 	กิิจการฟอกหนัังสััตว์์ หรืือแต่่งสำำ�เร็็จหนััง
1. ต้้องใช้้เทคโนโลยีีที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเช่่น
สััตว์์
ลดการใช้้สารเคมีี หรืือนำำ�เอนไซม์์ หรืือตััวเร่่ง
ชีีวภาพ (Biological Catalyst) มาใช้้ทดแทน
การใช้้สารเคมีี เป็็นต้้น
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A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3

1

A3

A2
A3
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33

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2565

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

ประเภทกิิจการ

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
2. เฉพาะกิิจการฟอกหนัังสััตว์์ ต้้องตั้้�งในนิิคม หรืือ
เขตอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม หรืือในเขต
ประกอบการอุุตสาหกรรมฟอกหนััง ซึ่่�งเป็็นเขต
ประกอบการอุุตสาหกรรมตามมาตรา 30 ของ
กฎหมายว่่าด้้วยโรงงาน และในกรณีีขยายกิิจการ
หรืือการขอรัับการส่่งเสริิมตามมาตรการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพ จะอนุุญาตให้้ตั้้�งในพื้้�นที่่�สถาน
ประกอบการเดิิมได้้ ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในนิิคม หรืือเขต
อุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม หรืือเขต
ประกอบการอุุตสาหกรรมตามมาตรา 30 ของ
กฎหมายว่่าด้้วยโรงงานหรืือไม่่ก็็ตาม แต่่จะต้้อง
มีีมาตรการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

1.14	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากยางธรรมชาติิ
(ยกเว้้นยางรััดของ ลููกโป่่ง และแหวนยาง)
1.14.1	กิิจการแปรรููปยางขั้้�นต้้น
1.14.2	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากยาง
ธรรมชาติิ
1.15 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ จากผลพลอยได้้หรืือ
เศษวััสดุุทางการเกษตร หรืือผลิิตภััณฑ์์จาก
วััตถุุดิิบที่่�มาจากผลพลอยได้้หรืือเศษวััสดุุ หรืือ
ของเสีียจากการเกษตร (ยกเว้้นที่่�มีีขั้้�นตอนการ
ผลิิตไม่่ซัับซ้้อน เช่่น อบแห้้งตากแห้้ง เป็็นต้้น)
1.17	กิิจการผลิิตหรืือถนอมอาหาร เครื่่�องดื่่�ม
1. ไม่่ให้้การส่่งเสริิมโครงการที่่�มีีเฉพาะ
วััตถุุเจืือปนอาหาร (Food Additive) หรืือ
กระบวนการผสม หรืือทำำ�ให้้เจืือจางเท่่านั้้�น
สิ่่�งปรุุงแต่่งอาหาร (Food Ingredient) โดย 2. สำำ�หรัับโครงการที่่มีี� กระบวนการหมััก ต้้องใช้้หััว
ใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย (ยกเว้้น น้ำำ��ดื่่�ม
เชื้้�อที่่�ผ่่านการศึึกษาวิิจััยมาแล้้ว
ไอศกรีีม ลููกอม ช็็อคโกแลต หมากฝรั่่�ง
น้ำำ��ตาล น้ำำ��อััดลม เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์
เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีคาเฟอีีน แป้้งจากพืืช เบเกอรี่่�
บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป ซุุปไก่่สกััด และรัังนก)
1.19 	กิิจการห้้องเย็็น หรืือกิิจการห้้องเย็็นและ
1. กรณีีใช้้สารทำำ�ความเย็็นธรรมชาติิ (Natural
ขนส่่งห้้องเย็็น
Refrigerants) ยกเว้้นแอมโมเนีีย
2. กรณีีใช้้แอมโมเนีีย
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1.20 	กิิจการศููนย์์กลางการค้้าสิินค้้าเกษตร

3. กรณีีใช้้สารทำำ�ความเย็็นที่่�ไม่่ใช่่สารทำำ�ความเย็็น
ธรรมชาติิ ต้้องเป็็นสารที่่�มีีผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมน้้อย โดยจะพิิจารณาจากตััวชี้้�วััด
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น Global Warming Potential
(GWP) เป็็นต้้น
1. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 50 ไร่่
2. ต้้องมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับประกอบกิิจการ และบริิการ
เกี่่�ยวกัับสิินค้้าเกษตร ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 60
ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด โดยต้้องจััดให้้มีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับ
แสดง หรืือซื้้�อขายสิินค้้าเกษตร ศููนย์์ประมููล
สิินค้้า ห้้องเย็็น และคลัังสิินค้้า
3. ต้้องให้้บริิการตรวจสอบ คััดคุุณภาพ และตรวจ
สารพิิษตกค้้าง

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
B1

1

A3

1.22 กิิจการผลิิตอาหารสััตว์์หรืือส่่วนผสมอาหารสััตว์์
กรณีีที่่� 1
1. ต้้องได้้รัับรองมาตรฐานระบบการจััดการความ
ปลอดภััยของอาหาร เช่่น ISO 22000 หรืือ
มาตรฐานที่่� Global Food Safety Initiative
(GFSI) ยอมรัับ เป็็นต้้น ภายในระยะเวลาครบ
เปิิดดำำ�เนิินการที่่�ระบุุในบััตรส่่งเสริิม
2. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability)
3. จะต้้องแสดงหลัักฐานการยื่่�นหรืือเตรีียมการ
ขอรัับรองมาตรฐานในการขอใช้้สิิทธิิและ
ประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
กรณีีที่่� 2
1. ต้้องได้้รัับรองมาตรฐานสากล เช่่น HACCP,
GMP เป็็นต้้น ภายในระยะเวลาครบเปิิดดำำ�เนิิน
การที่่�ระบุุในบััตรส่่งเสริิม
2. ต้้องเป็็นนิิติิบุุคคลที่่�ยัังไม่่เคยได้้รัับมาตรฐาน
สากลมาก่่อน สำำ�หรัับการผลิิตอาหารสััตว์์หรืือ
ส่่วนผสมอาหารสััตว์์
3. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability)
4. จะต้้องแสดงหลัักฐานการยื่่�นหรืือเตรีียมการ
ขอรัับรองมาตรฐานในการขอใช้้สิิทธิิและ
ประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
กรณีีที่่� 3
หากไม่่ได้้ดำำ�เนิินการในกรณีีที่่� 1 และ 2
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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1.23	กิิจการผลิิตหรืือให้้บริิการ ระบบเกษตร
สมััยใหม่่ เช่่น ระบบตรวจจัับหรืือติิดตาม
สภาพต่่างๆ ระบบควบคุุมการใช้้ทรััพยากร
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น น้ำำ�� ปุ๋๋�ย เวชภััณฑ์์ และ
ระบบโรงเรืือนอััจฉริิยะ เป็็นต้้น

1.24 	กิิจการโรงงานผลิิตพืืช (Plant Factory)
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
กรณีีที่่�มีีการออกแบบระบบและ Software เอง
A3
1. ต้้องมีีการออกแบบระบบและ Software ที่่�ใช้้ใน (ไม่่จำำ�กััด
การบริิหารจััดการทรััพยากรที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
วงเงิินยกเว้้น
ลัักษณะ System Integration โดยมีีการเก็็บ
ภาษีีเงิินได้้
ข้้อมููล แปลผล และวิิเคราะห์์ข้้อมููล
นิิติิบุุคคล)
2. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้านการ
พััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศและวิิศวกรรม
ไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000 บาทต่่อปีี โดยต้้อง
เป็็นการจ้้างงานใหม่่ หรืือมีีเงิินลทุุน
(ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า
1,000,000 บาท
กรณีีที่่�ไม่่มีีการออกแบบระบบและ Software เอง
A3
1. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาระบบหรืือ
ซอฟต์์แวร์์ หรืือ Platform โดยผู้้�พััฒนาใน
ประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งวิิสาหกิิจเริ่่�มต้้น ไม่่
น้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท ก่่อนวัันครบกำำ�หนดเปิิด
ดำำ�เนิินการ และให้้นัับรวมเป็็นวงเงิินยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลด้้วย
2. ต้้องมีีการผลิิตหรืือจััดหาเครื่่�องจัักรและ/หรืือ
อุุปกรณ์์มาให้้บริิการ
3. ต้้องมีีระบบการจััดการทรััพยากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในลัักษณะ System Integration โดยมีีการเก็็บ
ข้้อมููล แปลผลและวิิเคราะห์์ข้้อมููล
4. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้านการ
พััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศและวิิศวกรรม
ไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000 บาทต่่อปีี หรืือมีีขนาด
การลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)ไม่่
น้้อยกว่่า 1,000,000 บาท
5. รายได้้ที่่�จะได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ไม่่รวมรายได้้จากการจำำ�หน่่ายหรืือให้้เช่่า
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
1. ต้้องมีีการปลููกพืืชภายในอาคารที่่�ออกแบบมา
A3
เฉพาะในระบบปิิด
เงื่่�อนไข

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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1.25 	กิิจการศููนย์์การค้้าผลิิตผลทางการเกษตร
ระบบดิิจิิทััล

1.26 	กิิจการนิิคมหรืือเขตส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
2. ต้้องมีีการติิดตั้้�งระบบควบคุุมสภาพแวดล้้อมใน
การปลููกพืืชทั้้�งทาง กายภาพ เช่่น การควบคุุม
ความเข้้มแสง อุุณหภููมิิ ความชื้้�น ปริิมาณ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ แร่่ธาตุุต่่างๆ และการ
ควบคุุม สภาพแวดล้้อมทางชีีวภาพ เช่่น การ
ปนเปื้้�อนของเชื้้�อโรคและแมลง จากน้ำำ�� อากาศ
และผู้้�ปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น
3. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ
(Traceability)
1. ต้้องมีีหุ้้�นไทยไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51
2. ต้้องมีีแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับให้้บริิการเกษตรกร
และผู้้�ประกอบการ รวมทั้้�งมีีระบบการติิดตาม
และควบคุุมคุุณภาพผลผลิิตทางการเกษตร
โดยต้้องมีีกระบวนการพััฒนาหรืือว่่าจ้้างผู้้�อื่่�นใน
ประเทศเพื่่�อพััฒนาซอฟต์์แวร์์หรืือแพลตฟอร์์มที่่�
ใช้้ในโครงการ
3. ต้้องเป็็นการจำำ�หน่่ายผลิิตผลทางการเกษตรใน
รููปแบบ B2B (Business-to-Business) เท่่านั้้�น
4. รายได้้ที่่�สามารถใช้้สิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลจะต้้องเป็็นรายได้้จากการ
จำำ�หน่่ายผลิิตผลทางการเกษตรที่่�ผ่่านการ
รัับรองมาตรฐานคุุณภาพ
5. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability)
และมีีกระบวนการตรวจสอบคุุณภาพ เช่่น ห้้อง
ปฏิิบััติิการเพื่่�อทดสอบคุุณภาพ เป็็นต้้น
1. ห้้ามตั้้�งในกรุุงเทพมหานคร และสมุุทรปราการ
2. ต้้องมีีพื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 200 ไร่่ โดยพื้้�นที่่�สำำ�หรัับ
การประกอบอุุตสาหกรรมต้้องไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
60 และไม่่เกิินร้้อยละ 75 ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
3. ต้้องมีีพื้้�นที่่�เป็็นสถานประกอบการใน
อุุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรููปอาหาร
กิิจการที่่�ใช้้ผลิิตผลทางการเกษตร ผลพลอยได้้
เศษหรืือของเสีียจากการเกษตรเป็็นวััตถุุดิิบหลััก
รวมทั้้�งบริิการสนัับสนุุนด้้านวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีและการพััฒนาบุุคลากร ในสััดส่่วน
พื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 ของพื้้�นที่่�ที่่�เป็็น
สถานประกอบการทั้้�งหมด

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

1

A3

A3

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
4. ต้้องมีีบริิการและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกภายใน
โครงการ ดัังนี้้�
- ห้้องปฏิิบััติิการ/ทดสอบ
- สถาบัันฝึึกอบรมหรืือพััฒนาองค์์ความรู้้�
ด้้านการเกษตรหรืืออาหาร
- ระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐานที่่�เหมาะสม
และได้้มาตรฐาน หรืือรายละเอีียดตามที่่�
คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ

อุุตสาหกรรมการแพทย์์
1.18	กิิจการผลิิตอาหารทางการแพทย์์ (Medical
Food)

ต้้องได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียน “อาหารทางการแพทย์์”
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืือ
หน่่วยงานอื่่�นที่่�เป็็นมาตรฐานสากล

3.2 	กิิจการผลิิต Non-Woven Fabric หรืือ
ผลิิตภััณฑ์์สุุขอนามััย (Hygienic Products)
จาก Non-Woven Fabric
3.2.1	กิิจการผลิิต Non-Woven Fabric
เช่่น Spunbond หรืือ Meltblown
เป็็นต้้น ที่่�ใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการ
ผลิิตหน้้ากากอนามััยหรืืออุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์
3.2.2	กิิจการผลิิต Non-Woven Fabric
อื่่�นๆ หรืือผลิิตภััณฑ์์สุุขอนามััย
(Hygienic Products) จาก
Non-Woven Fabric
3.11 	กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์หรืือชิ้้�นส่่วน
3.11.1	กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์ที่่�จััดอยู่่� 1. กรณีีที่่�มีีการวิิจััยพััฒนาและนวััตกรรม
ในประเภทความเสี่่�ยงสููง หรืือ
2. กรณีีที่่�ไม่่มีีการวิิจััยพััฒนาและนวััตกรรม
เทคโนโลยีีสููง (เช่่น เครื่่�อง X-Ray
เครื่่�อง MRI เครื่่�อง CT Scan และ
วััสดุุฝัังในร่่างกาย เป็็นต้้น) หรืือ
เครื่่�องมืือแพทย์์ที่่�มีีการนำำ�ผลงาน
วิิจััยภาครััฐ หรืือที่่�ดำำ�เนิินการร่่วม
กัับภาครััฐไปผลิิตเชิิงพาณิิชย์์
3.11.2 กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์ชนิิดอื่่�นๆ
(ยกเว้้นการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์จาก
ผ้้าหรืือเส้้นใยชนิิดต่่างๆ)
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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A 3 = 5 ปี
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A3
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เงื่่�อนไข

3.11.3 	กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์จากผ้้า
หรืือเส้้นใยชนิิดต่่างๆ เช่่น เสื้้�อกาวน์์
ผ้้าคลุุม หมวก ผ้้าปิิดปากและจมููก
ผ้้าก๊๊อซ และสำำ�ลีี เป็็นต้้น
6.9	กิิจการผลิิตสารออกฤทธิ์์�สำำ�คััญในยา (Active
Pharmaceutical Ingredients)
6.10	กิิจการผลิิตยา
6.10.1 	กิิจการผลิิตยาตามบััญชีียามุ่่�งเป้้า

6.10.2	กิิจการผลิิตยาแผนปััจจุุบััน
7.23	กิิจการเพื่่�อสนัับสนุุนการท่่องเที่่�ยว
7.23.4	กิิจการศููนย์์ฟื้้�นฟููสุุขภาพ

7.28	กิิจการบริิการทางการแพทย์์
7.28.1	กิิจการบริิการสาธารณสุุข
ด้้านแพทย์์แผนไทย

7.28.2	กิิจการศููนย์์การแพทย์์เฉพาะทาง

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กรณีีการผลิิตผ้้าก๊๊อซหรืือสำำ�ลีี ต้้องเริ่่�มต้้นจากผ้้า
ฝ้้ายดิิบ หรืือใยฝ้้าย

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A4

ต้้องเป็็นการผลิิตสารออกฤทธิ์์� หรืือวััตถุุดิิบทางเภสััชกรรม
(Active Pharmaceutical Ingredients: APIs)

A2

1. ต้้องเป็็นการผลิิตยาในกลุ่่�มบััญชีียามุ่่�งเป้้าที่่�
ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุุข ณ วัันที่่�ยื่่�น
ขอรัับการส่่งเสริิม
2. ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน GMP ตาม
แนวทาง PIC/S ภายใน 2 ปีี นัับแต่่วัันครบ
กำำ�หนดเปิิดดำำ�เนิินการ
ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง
PIC/S ภายใน 2 ปีี นัับแต่่วัันครบกำำ�หนดเปิิดดำำ�เนิินการ

A2

1. ต้้องใช้้เทคโนโลยีีทางการแพทย์์ในการบำำ�บััด
และฟื้้�นฟููสุุขภาพ
2. ต้้องมีีการจััดโปรแกรมการฟื้้�นฟููสุุขภาพแบบ
ต่่อเนื่่�อง และมีีการพัักค้้างคืืนสำำ�หรัับ
ผู้้�มาใช้้บริิการ
3. ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
ตามคุุณค่่าของโครงการได้้

B1

1. ต้้องมีีการใช้้บุุคลากรที่่�ได้้รัับใบประกาศนีียบััตร
หรืือใบประกอบวิิชาชีีพการแพทย์์แผนไทย
2. ต้้องเป็็นสถานประกอบการที่่�ผ่่านการประเมิิน
รัับรองมาตรฐานคุุณภาพที่่�กรมพััฒนาการแพทย์์
แผนไทย และการแพทย์์ทางเลืือกกำำ�หนด
(TTM HA System) ในระดัับที่่�เทีียบเท่่าหรืือสููงกว่่า
โรงพยาบาลชุุมชน
ให้้การส่่งเสริิมการลงทุุนเฉพาะสาขาขาดแคลน ได้้แก่่
ด้้านหััวใจ (โรคหลอดเลืือดหััวใจ ผ่่าตััดหััวใจ และหััวใจล้้ม
เหลว) ด้้านมะเร็็ง (เคมีีบำำ�บััด และรัังสีีวิิทยา) และด้้านไต
(ศููนย์์ไตเทีียม) โดยมีีเงื่่�อนไข ดัังนี้้�

A3

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

1

A3

A2

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
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ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

1. ต้้องมีีแผนการจััดหาบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�
เหมาะสม
2. ต้้องมีีเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ตามที่่�คณะกรรมการ
เห็็นสมควร
3. ต้้องได้้รัับอนุุญาตจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
ต้้องปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบว่่าด้้วยมาตรฐานการ
ประกอบวิิชาชีีพ หรืือมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุุขอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. ต้้องพิิจารณาถึึงการกระจายการให้้บริิการและ
การเข้้าถึึงของประชาชน
7.28.3	กิิจการสถานพยาบาล
กำำ�หนดพื้้�นที่่�ที่่�สามารถขอรัับการส่่งเสริิม ดัังนี้้�
1. พื้้�นที่่� 20 จัังหวััดที่่�มีีรายได้้ต่่อหััวต่ำำ��
ตามประกาศ คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
ที่่� 2/2557 ลงวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2557
2. พื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ได้้แก่่ จัังหวััด
นราธิิวาส จัังหวััดปััตตานีี จัังหวััดยะลา จัังหวััด
สตููล และ 4 อำำ�เภอ ในจัังหวััดสงขลา ได้้แก่่
อำำ�เภอจะนะ อำำ�เภอนาทวีี อำำ�เภอสะบ้้าย้้อย
และอำำ�เภอเทพา
3. เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษบริิเวณชายแดน
7.28.4	กิิจการบริิการขนส่่งผู้้�ป่่วย แพทย์์ 1. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หรืืออุุปกรณ์์การแพทย์์ (ทางอากาศ
และปฏิิบััติิตามระเบีียบว่่าด้้วยมาตรฐานการ
ทางบก หรืือ ทางเรืือ)
ให้้บริิการขนส่่งผู้้�ป่่วยของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. ต้้องมีีเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ที่่�ทัันสมััยตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุุข หรืือมาตรฐานอื่่�นใดตามที่่�
คณะกรรมการเห็็นชอบ
7.28.5 	กิิจการโรงพยาบาลผู้้�สููงอายุุ
1. ต้้องมีีแผนการจััดหาบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�
เหมาะสม
2. ต้้องมีีเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ในการให้้บริิการตามที่่�
คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
3. ต้้องมีีจำำ�นวนเตีียงรัับผู้้�ป่่วยไว้้ค้้างคืืนไม่่น้้อยกว่่า
50 เตีียง
4. ต้้องได้้รัับใบอนุุญาตให้้ประกอบกิิจการสถาน
พยาบาล ประเภทโรงพยาบาลเฉพาะประเภท
ผู้้�ป่่วย หรืือโรงพยาบาลผู้้�สููงอายุุก่่อนเปิิดให้้บริิการ
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A3

A3

A 4 = 3 ปี

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2565
ประเภทกิิจการ

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข

7.28.6	กิิจการศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุหรืือ
ผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิง

5. ต้้องได้้รัับอนุุญาตจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบว่่าด้้วยมาตรฐานการ
ประกอบวิิชาชีีพ หรืือมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุุขอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. ต้้องเป็็นกิิจการดููแลผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิง
ตามกฎหมายว่่าด้้วยสถานประกอบการเพื่่�อ
สุุขภาพ
2. ต้้องมีีจำำ�นวนเตีียงให้้บริิการไม่่น้้อยกว่่า 50 เตีียง
3. ต้้องให้้บริิการดููแลและประคัับประคองผู้้�สููงอายุุ
หรืือผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิงโดยมีีการพัักค้้างคืืน และต้้องมีี
การจััดกิิจกรรมดููแล ส่่งเสริิม และฟื้้�นฟููสุุขภาพแก่่
ผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิง
4. ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51
ของทุุนจดทะเบีียน
5. ต้้องได้้รัับใบอนุุญาตสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ
ก่่อนการใช้้สิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล
6. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ต้้องเป็็นรายได้้จากการให้้
บริิการที่่�พัักและการให้้บริิการดููแลผู้้�สููงอายุุเท่่านั้้�น
เช่่น การจััดกิิจกรรม และอาหาร เป็็นต้้น

7.38	กิิจการวิิจััยทางคลิินิิก (Clinical Research)
7.38.1	กิิจการสนัับสนุุนและบริิหารจััดการ 1. ต้้องมีีขอบข่่ายการสนัับสนุุนและรองรัับการวิิจััย
การวิิจััยทางคลิินิิก (Contract
ทางคลิินิิก (Clinical Research) ดัังนี้้�
Research Organization: CRO)
1.1 การบริิหารจััดการงานวิิจััยทางคลิินิิก
1.2 การกำำ�กัับดููแลการวิิจััยทางคลิินิิก เช่่น
- การบริิหารจััดการสิ่่�งส่่งตรวจและ
ห้้องเก็็บสิ่่�งส่่งตรวจ
- การบริิหารจััดการผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�การ
วิิจััยทางคลิินิิก
- การบริิหารจััดการเพื่่�อการจััดเก็็บ
เอกสารหรืือข้้อมููลที่่�ใช้้ในงานวิิจััย
ทางคลิินิิก
- การบริิหารจััดการของเสีียที่่�เกิิดจาก
การวิิจััยทางคลิินิิก
- การบริิหารจััดการเวชระเบีียนสำำ�หรัับ
การวิิจััยทางคลิินิิก
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

1

A4

A1

A 4 = 3 ปี
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2.

3.

4.

5.
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
- การบริิหารจััดการอาสาสมััครที่่�ใช้้ใน
การวิิจััยทางคลิินิิก
- การจััดหาหรืือให้้บริิการอาคาร
สถานที่่�สำำ�หรัับการวิิจััยทางคลิินิิก
เช่่น ห้้องตรวจผู้้�ป่่วยนอกและผู้้�ป่่วย
ในห้้องทดสอบ เป็็นต้้น
ต้้องมีีรายละเอีียดแผนการจ้้างงานบุุคลากรใน
โครงการที่่�ขอรัับการส่่งเสริิม โดยต้้องมีี
บุุคลากรไทยปฏิิบััติิงานในส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการ
วิิจััยทางคลิินิิก เช่่น Clinical Research
Associate (CRA) เป็็นต้้น และต้้องผ่่านการ
อบรมตามแนวทางการปฏิิบััติิการวิิจััยทาง
คลิินิิกที่่�ดีี (Good Clinical Practice: GCP)
ของ ICH (International Conference on
Harmonization) หรืือ ICH GCP หรืือ
มาตรฐานอื่่�นที่่�เทีียบเท่่า ก่่อนการใช้้สิิทธิิและ
ประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรไทยที่่�
ปฏิิบััติิงานในส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการวิิจััยทาง
คลิินิิก เช่่น Clinical Research Associate
(CRA) เป็็นต้้น ไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000 บาท
ต่่อปีี โดยต้้องเป็็นการจ้้างใหม่่ หรืือมีีเงิินลงทุุน
(ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินทุุนหมุุนเวีียน และยานพาหนะ)
ไม่่น้้อยกว่่า 1,000,000 บาท ทั้้�งนี้้� ค่่าใช้้จ่่าย
เงิินเดืือนของบุุคลากรไทยและ/หรืือเงิินลงทุุน
จะต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการ
กำำ�หนด โดยคำำ�นวณเฉพาะโครงการที่่�ขอรัับการ
ส่่งเสริิม
ต้้องมีีความร่่วมมืือกัับองค์์กรด้้านการวิิจััยหรืือ
บริิการด้้านสาธารณสุุข หรืือสถาบัันการศึึกษา
ในประเทศ ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความ
เห็็นชอบ
รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ต้้องเป็็นรายได้้จาก
การบริิหารจััดการงานวิิจััยทางคลิินิิกตาม
ขอบข่่ายที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2565
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

7.38.2	ศููนย์์การวิิจััยทางคลิินิิก (Clinical
Research Center (CRC)

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

1. ต้้องมีีขอบข่่ายธุุรกิิจอย่่างน้้อยหนึ่่�งข้้อ ดัังนี้้�
- การวิิจััยทางคลิินิิกเพื่่�อศึึกษาความ
ปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ในสััตว์์ทดลอง
(Preclinical Research)
- การวิิจััยทางคลิินิิกเพื่่�อศึึกษาความ
ปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ในมนุุษย์์ (Clinical
Research)
2. การวิิจััยทางคลิินิิกในมนุุษย์์ ต้้องดำำ�เนิินการ
อย่่างน้้อย 1 ระยะ ตามที่่�กำำ�หนดดัังนี้้�
การวิิจััยทางคลิินิิกระยะที่่� 1 (Phase I: Safety
and Dosage) เป็็นการศึึกษาความปลอดภััยใน
กลุ่่�มอาสาสมััคร
การวิิจััยทางคลิินิิกระยะที่่� 2 (Phase II:
Efficacy and Side Effects) เป็็นการศึึกษา
ประสิิทธิิภาพและภาวะแทรกซ้้อน
การวิิจััยทางคลิินิิกระยะที่่� 3 (Phase III:
Efficacy and Monitoring of Adverse
Reaction) เป็็นการศึึกษาประสิิทธิิภาพ และ
ติิดตามอาการไม่่พึึงประสงค์์
การวิิจััยทางคลิินิิกระยะที่่� 4 (Phase IV:
Post-marketing Surveillance) เป็็นการศึึกษา
เพื่่�อสัังเกตผลในระยะยาว
3. ต้้องเสนอรายละเอีียดเกี่่�ยวข้้อง เช่่น ข้้อมููลนัักวิิจััย
โครงสร้้างพื้้�นฐานของศููนย์์วิิจััยการดููแลและ
คุ้้�มครองอาสาสมััคร เป็็นต้้น
4. ต้้องมีีหรืือจััดหาสถานที่่�และอุุปกรณ์์ (Facilities) ที่่�
เอื้้�ออำำ�นวย ต่่อการดำำ�เนิินงานการวิิจััยทางคลิินิิก
เช่่น ห้้องตรวจ ห้้องเก็็บยา อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
ที่่�ใช้้ในการวิิจััยทางคลิินิิก เป็็นต้้น
5. อนุุญาตให้้นำำ�เครื่่�องมืือหรืืออุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
ที่่�มีีอยู่่�เดิิมมาใช้้ในโครงการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมได้้
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
6. การดำำ�เนิินการวิิจััยต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิิบััติิการวิิจััยที่่�ดีีทางคลิินิิก (Good Clinical
Practice: GCP) หรืือมาตรฐานอื่่�นที่่�เทีียบเท่่า

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A1

1

A 4 = 3 ปี
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ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

7. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรไทยด้้านการ
วิิจััยทางคลิินิิก ไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000 บาทต่่อปีี
โดยต้้องเป็็นการจ้้างใหม่่ หรืือมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวม
ค่่าที่่�ดิินทุุนหมุุนเวีียน และยานพาหนะ) ไม่่น้้อย
กว่่า 1,000,000 บาท ทั้้�งนี้้� ค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของ
บุุคลากรไทยและ/หรืือเงิินลงทุุน ต้้องเป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด โดยคำำ�นวณ
เฉพาะโครงการที่่�ขอรัับการส่่งเสริิม
8. ต้้องมีีบุุคลากรไทยปฏิิบััติิงานในส่่วนการวิิจััยทาง
คลิินิิกและผ่่านการอบรมตามแนวทางการปฏิิบััติิ
การวิิจััยทางคลิินิิกที่่�ดีี (Good Clinical Practice:
GCP) ของ ICH (International Conference on
Harmonization) หรืือ ICH GCP หรืือมาตรฐาน
อี่่�นที่่�เทีียบเท่่า ก่่อนการใช้้สิิทธิิและประโยชน์์การ
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
9. ต้้องมีีความร่่วมมืือกัับองค์์กรด้้านการวิิจััยหรืือ
บริิการด้้านสาธารณสุุข หรืือสถาบัันการศึึกษาใน
ประเทศตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
10. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลต้้องเป็็นรายได้้จากการดำำ�เนิิน
การวิิจััยทางคลิินิิกตามขอบข่่ายที่่�คณะกรรมการ
ให้้ความเห็็นชอบ ทั้้�งนี้้� จะต้้องได้้รัับอนุุญาตจาก
คณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรม (Ethics
Committee: EC) หรืือ คณะกรรมการควบคุุม
สััตว์์ทดลอง (Institutional Animal Care and
Use Committee : IACUC) ก่่อนการใช้้สิิทธิิ
ประโยชน์์การยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

อุุตสาหกรรมชีีวภาพ
1.16 	กิิจการผลิิตเชื้้�อเพลิิงหรืือแอลกอฮอล์์ทางการ
แพทย์์ (Pharmaceutical Grade) จาก
ผลผลิิตทางการเกษตร รวมทั้้�งเชื้้�อเพลิิงจาก
เศษวััสดุุ หรืือขยะ หรืือของเสีียที่่�ได้้จาก
ผลผลิิตทางการเกษตร
1.16.1 	กิิจการผลิิตเชื้้�อเพลิิงหรืือ
แอลกอฮอล์์ทางการแพทย์์
(Pharmaceutical Grade)
จากผลผลิิตทางการเกษตร
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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A2

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
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1.16.2	กิิจการผลิิตเชื้้�อเพลิิงจากเศษวััสดุุ
หรืือขยะ หรืือของเสีียที่่�ได้้จาก
ผลผลิิตทางการเกษตร (เช่่น
Biomass to Liquid (BTL)
ก๊๊าซชีีวภาพจากน้ำำ��เสีีย)
1.16.3	กิิจการผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวมวลอััด
6.2 	กิิจการผลิิตเคมีีภััณฑ์์หรืือพอลิิเมอร์์ที่่�
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม หรืือผลิิตภััณฑ์์จาก
พอลิิเมอร์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
6.2.1	กิิจการผลิิตเคมีีภััณฑ์์หรืือ
1. ต้้องเป็็นการผลิิตเคมีีภััณฑ์์หรืือพอลิิเมอร์์ที่่�มีี
พอลิิเมอร์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวมตลอดวงจรชีีวิิต
หรืือการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�ขึ้้�น รููป
น้้อยลง โดยมีีการรัับรองหรืือตรวจสอบได้้ว่่ามีีการ
ต่่อเนื่่�องจากการผลิิตพอลิิเมอร์์ที่่�
ใช้้วััตถุุดิิบจากแหล่่งทรััพยากรหมุุนเวีียน
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในโครงการ
(Renewable Resource) หรืือการใช้้นวััตกรรม
เดีียวกััน
เทคโนโลยีีเคมีีที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Green
Chemistry) ในการผลิิตหรืือเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�สลาย
ตััวได้้ทางชีีวภาพโดยไม่่ก่่อให้้เกิิดสารพิิษ เป็็นต้้น
2. ต้้องได้้รัับการประเมิินการลดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสากล เช่่น
การประเมิิน Life Cycle Assessment (LCA)
เป็็นต้้น ก่่อนเปิิดดำำ�เนิินการ
6.2.2 กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากพอลิิเมอร์์ ต้้องมีีกระบวนการขึ้้�นรููปจากพลาสติิกหรืือ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
พอลิิเมอร์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
7.12 	กิิจการเทคโนโลยีีชีีวภาพ (Biotechnology) หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�ได้้รัับ
7.12.1 กิิจการวิิจััยและพััฒนา และ/หรืือ การส่่งเสริิมหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้
อุุตสาหกรรมการผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�
หรืือการปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืช สััตว์์ และ นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50 เป็็นระยะเวลา
จุุลิินทรีีย์์ ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีชีีวภาพ 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะเวลาการยกเว้้นภาษีี
7.12.2	กิิจการวิิจััยและพััฒนา และ/หรืือ เงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
อุุตสาหกรรมการผลิิตสารเวชภััณฑ์์
เฉพาะประเภทกิิจการ 7.12.1 - 7.12.4 จะได้้รัับสิิทธิิ
ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีชีีวภาพ
และประโยชน์์ยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้า
7.12.3	กิิจการวิิจััยและพััฒนา และ/หรืือ มาเพื่่�อใช้้ในการวิิจััยและพััฒนา รวมทั้้�งการทดสอบที่่�
อุุตสาหกรรมการผลิิตชุุดตรวจ
เกี่่�ยวข้้อง โดยจะอนุุมััติิให้้คราวละ 1 ปีี ซึ่่�งของ
วิินิิจฉััยทางการแพทย์์ การเกษตร นำำ�เข้้าที่่�จะได้้รัับการยกเว้้นอากรจะต้้องไม่่ใช่่
อาหาร และสิ่่�งแวดล้้อม
เครื่่�องจัักร หรืือวััตถุุดิิบและวััสดุุจำำ�เป็็นที่่�สามารถ
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A2

1

A3

A2

A3
A1

A1
A1

A 4 = 3 ปี
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7.12.4	กิิจการวิิจััยและพััฒนา และ/หรืือ
อุุตสาหกรรมการผลิิตที่่�ใช้้เซลล์์
จุุลิินทรีีย์์ เซลล์์พืืช และเซลล์์สััตว์์
ในการผลิิตสารชีีวโมเลกุุล และสาร
ออกฤทธิ์์�ชีีวภาพ
7.12.5	กิิจการผลิิตวััตถุุดิิบ และ/หรืือ
วััสดุุจำำ�เป็็นที่่�ใช้้เพื่่�อการวิิจััยและ
พััฒนา การทดลอง การทดสอบ
การควบคุุมคุุณภาพ และ/หรืือ
การผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพ
7.12.6 กิิจการบริิการด้้านการตรวจ
วิิเคราะห์์ และ/หรืือ สัังเคราะห์์สาร
ชีีวภาพ และ/หรืือ ควบคุุมคุุณภาพ
และ/หรืือ ตรวจสอบยืืนยัันความ
ถููกต้้อง

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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นำำ�เข้้าโดยได้้รัับสิิทธิิยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรัับ
เครื่่�องจัักรหรืือวััตถุุดิิบและวััสดุุจำำ�เป็็น ทั้้�งนี้้�
ตามชนิิด ปริิมาณ ระยะเวลา เงื่่�อนไข และวิิธีีการ
ที่่�ประกาศกำำ�หนด

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A1

A1

A1

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี

1
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Notes
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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กลุ่่�มอุุตสาหกรรมและประเภทกิิจการ
ที่่�ให้้การส่่งเสริิม
ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมสามารถตรวจสอบประเภทกิิจการและเงื่่�อนไขของแต่่ละประเภทกิิจการ ซึ่่�งได้้
กำำ�หนดไว้้ในบััญชีีประเภทกิิจการที่่�สำำ�นัักงานให้้การส่่งเสริิมโดยแยกตามกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
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2

อุุตสาหกรรมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 2

อุุตสาหกรรมเครื่่�องจัักรกล 4.12 	กิิจการผลิิตรถจัักรยานยนต์์ อุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
(หน้้า 50)
(ยกเว้้นที่่�มีีความจุุกระบอก และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (หน้้า 70)

3.10 	กิิจการผลิิตเลนส์์ (ที่่�ไม่่
สููบต่ำำ��กว่่า 248 ซีีซีี)
เข้้าข่่ายเครื่่�องมืือแพทย์์ เช่่น 4.24 	กิิจการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า
เลนส์์กล้้อง เลนส์์กัันแดด
BATTERY ELECTRIC
หรืือเลนส์์สััมผััสเพื่่�อความ
VEHICLE (BEV), PLUG-IN
สวยงาม) กรอบแว่่นตา
HYBRID ELECTRIC VEHICLE
และส่่วนประกอบ
(PHEV), HYBRID ELECTRIC
4.4 	กิิจการผลิิตเครื่่�องยนต์์
VEHICLE (HEV) และ
อเนกประสงค์์ หรืืออุุปกรณ์์
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์
4.5 	กิิจการผลิิตเครื่่�องจัักร
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
อุุปกรณ์์ และชิ้้�นส่่วน
(BEV PLATFORM)
4.13	กิิจการผลิิตเซลล์์เชื้้�อเพลิิง 4.25	กิิจการผลิิตรถจัักรยานยนต์์
(Fuel Cell)
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
4.15 	กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือ
4.26	กิิจการผลิิตรถสามล้้อไฟฟ้้า
วิิทยาศาสตร์์
แบบแบตเตอรี่่� และ
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถ
สามล้้อไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
อุุตสาหกรรมยานยนต์์
4.27	กิิจการผลิิตรถโดยสารไฟฟ้้า
(หน้้า 51)
และรถบรรทุุกไฟฟ้้าแบบ
4.6-4.8 	กิิจการผลิิตรถยนต์์/
แบตเตอรี่่� และแพลตฟอร์์ม
เครื่่�องยนต์์/ ชิ้้�นส่่วน
สำำ�หรัับรถโดยสารไฟฟ้้าและ
ยานพาหนะ
รถบรรทุุกไฟฟ้้าแบบ
4.9 	กิิจการต่่อเรืือหรืือซ่่อมเรืือ
แบตเตอรี่่�
4.10 	กิิจการผลิิต และ/หรืือซ่่อม
รถไฟ ชิ้้�นส่่วนหรืืออุุปกรณ์์ 4.28 	กิิจการผลิิตรถจัักรยาน
ไฟฟ้้า (ELECTRIC BICYCLE
สำำ�หรัับระบบราง
หรืือ E-BIKE)
4.11 	กิิจการผลิิตหรืือซ่่อม
7.35	กิิจการสถานีีบริิการอััด
อากาศยาน หรืืออุุปกรณ์์
ประจุุไฟฟ้้าสำำ�หรัับยาน
เกี่่�ยวกัับอวกาศ
พาหนะไฟฟ้้า

5.1 	กิิจการผลิิตเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
5.2	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วน และ/
หรืืออุุปกรณ์์ไฟฟ้้า หรืือ
ชิ้้�นส่่วน และ/หรืืออุุปกรณ์์
ที่่�ใช้้กัับเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
5.3-5.5 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์/ ชิ้้�นส่่วน
อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์/
ชิ้้น� ส่่วนอุุปกรณ์์โทรคมนาคม
5.6 	กิิจการออกแบบทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์

อุุตสาหกรรมป้้องกัันประเทศ
(หน้้า 80)

4.20	กิิจการผลิิต และ/หรืือซ่่อม
ยานพาหนะและระบบอาวุุธ
เพื่่�อการป้้องกัันประเทศ
4.21	กิิจการผลิิต และ/หรืือซ่่อม
ยานไร้้คนขัับเพื่่�อการป้้องกััน
ประเทศ และชิ้้�นส่่วนที่่�ใช้้ใน
การผลิิต และ/หรืือซ่่อม
4.22	กิิจการผลิิต และ/หรืือซ่่อม
อาวุุธและเครื่่�องช่่วยฝึึกเพื่่�อ
การป้้องกัันประเทศ และ
ชิ้้�นส่่วน
4.23 	กิิจการผลิิต และ/หรืือซ่่อม
อุุปกรณ์์ช่่วยรบ

ประเภทกิิจการที่่�ได้้รัับการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
สามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้จาก QR Code
สำำ�หรัับแจก ห้้ามจำำ�หน่่าย
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ประเภทกิิจการ
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อุุตสาหกรรมเครื่่�องจัักรกล
3.10	กิิจการผลิิตเลนส์์
3.10.1	กิิจการผลิิตเลนส์์ที่่�ไม่่เข้้าข่่าย
เครื่่�องมืือแพทย์์ เลนส์์กัันแดด หรืือ
เลนส์์สััมผััสเพื่่�อความสวยงาม
(Cosmetic Lenses) เช่่น เลนส์์
กล้้อง เป็็นต้้น
3.10.2 	กิิจการผลิิตเลนส์์กัันแดด หรืือ
เลนส์์สััมผััสเพื่่�อความสวยงาม
(Cosmetic Lenses) กรอบแว่่นตา
และส่่วนประกอบ
4.4 	กิิจการผลิิตเครื่่�องยนต์์อเนกประสงค์์ หรืือ 1. ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนหลัักของ
อุุปกรณ์์
เครื่่�องยนต์์ เช่่น ฝาสููบ เสื้้�อสููบ เพลาข้้อเหวี่่�ยง
เพลาลููกเบี้้�ยว ก้้านสููบ ลููกสููบ และฟลายวีีล
เป็็นต้้น
2. กรณีีการประกอบเครื่่�องยนต์์อเนกประสงค์์
หรืือ อุุปกรณ์์
4.5 	กิิจการผลิิตเครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์ และชิ้้�นส่่วน
4.5.1 	กิิจการผลิิตเครื่่�องจัักร และ/หรืือ
อุุปกรณ์์อััตโนมััติิ (Automation)
ที่่�มีีการออกแบบทางวิิศวกรรม
4.5.1.1 กิิจการผลิิตเครื่่�องจัักร
และ/หรืืออุุปกรณ์์อััตโนมััติิ
(Automation) ที่่�มีีการ
ออกแบบทางวิิศวกรรม
และมีีขั้้�นตอนการพััฒนา
และออกแบบระบบ
อััตโนมััติิ (Automation
System Integration)
รวมถึึงมีีขั้้�นตอนการ
ออกแบบระบบควบคุุม
การปฏิิบััติิงานด้้วยระบบ
สมองกลเอง
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4

B1

A4

B1

A1

A 4 = 3 ปี
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A2

เงื่่�อนไข

4.5.1.2	กิิจการผลิิตเครื่่�องจัักร
และ/หรืืออุุปกรณ์์
อััตโนมััติิ (Automation)
ที่่�มีีการออกแบบทาง
วิิศวกรรมและมีีขั้้�นตอน
การออกแบบระบบ
ควบคุุมการปฏิิบััติิงาน
ด้้วยระบบสมองกลเอง
4.5.2 	กิิจการผลิิตเครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์หรืือ
ชิ้้�นส่่วน และ/หรืือ การซ่่อมแซม
แม่่พิิมพ์์
4.5.3 	กิิจการประกอบเครื่่�องจัักร และ/
หรืือ อุุปกรณ์์เครื่่�องจัักร
4.5.4 	กิิจการประกอบหุ่่�นยนต์์ หรืือ
อุุปกรณ์์อััตโนมััติิ และ/หรืือชิ้้�นส่่วน
4.13 	กิิจการผลิิตเซลล์์เชื้้�อเพลิิง (Fuel Cell)
4.15 	กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือวิิทยาศาสตร์์
4.15.1 กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือวิิทยาศาสตร์์ที่่�
ใช้้เทคโนโลยีีชั้้�นสููง

ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วน และ/หรืือ
การออกแบบทางวิิศวกรรม

A3

ต้้องมีีขั้้�นตอนการประกอบตามที่่�คณะกรรมการ
ให้้ความเห็็นชอบ

A4

2

A3
A2
ต้้องเป็็นเครื่่�องมืือวิิทยาศาสตร์์ที่่�สามารถตรวจวััดค่่า
พารามิิเตอร์์ ประมวลผลข้้อมููล และรายงานผล
ในตััวเองได้้ หรืือสามารถตรวจวััดและควบคุุม
พารามิิเตอร์์โดยอััตโนมััติิ

4.15.2	กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือวิิทยาศาสตร์์
อื่่�นๆ

A2

A3

อุุตสาหกรรมยานยนต์์
4.6 	กิิจการผลิิตรถยนต์์ทั่่�วไป
4.7 	กิิจการผลิิตเครื่่�องยนต์์
4.7.1	กิิจการผลิิตเครื่่�องยนต์์สำำ�หรัับ
รถยนต์์

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการได้้

B1

1. ต้้องมีีการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนไม่่น้้อยกว่่า 4 ใน 5 ชิ้้�น
ดัังนี้้� Cylinder Head, Cylinder Block,
Crankshaft, Camshaft และ Connecting
Rod
2. กรณีีการประกอบเครื่่�องยนต์์

A3

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4

A 4 = 3 ปี
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4.7.2	กิิจการผลิิตเครื่่�องยนต์์สำำ�หรัับ
รถจัักรยานยนต์์

1. ต้้องมีีการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วน ดัังนี้้� Cylinder Head,
Cylinder Block, Crankcase, Crankshaft,
Camshaft และ Connecting Rod
1.1 ต้้องมีีการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนไม่่น้้อยกว่่า
4 ใน 6 ชิ้้�น สำำ�หรัับการผลิิตเครื่่�องยนต์์
ที่่�มีี ความจุุกระบอกสููบตั้้�งแต่่ 248 ซีีซีี
ขึ้้�นไป แต่่ต่ำำ��กว่่า 500 ซีีซีี
1.2 ต้้องมีีการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนไม่่น้้อยกว่่า
2 ใน 6 ชิ้้�น สำำ�หรัับการผลิิตเครื่่�องยนต์์
ที่่�มีีความจุุกระบอกสููบตั้้�งแต่่ 500 ซีีซีี
ขึ้้�นไป
2. กรณีีการประกอบเครื่่�องยนต์์

4.8 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนยานพาหนะ*
4.8.1 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนยานพาหนะที่่�
ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง ได้้แก่่
4.8.1.1 	กิิจการผลิิต Substrate
สำำ�หรัับ Catalytic
Converter
4.8.1.2 	กิิจการผลิิต Electronic
Fuel Injection System
4.8.1.3 	กิิจการผลิิต
Transmission สำำ�หรัับ
รถยนต์์
4.8.1.4 	กิิจการผลิิต Electronic
Control Unit (ECU)
4.8.2 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนความปลอดภััย
และประหยััดพลัังงาน ได้้แก่่
4.8.2.1 กิิจการผลิิตระบบเบรก
ABS (Anti-Lock Brake
System) หรืือ
Electronic Brake
Force Distribution
(EBD)
4.8.2.2 	กิิจการผลิิต Electronic
Stability Control (ESC)

A4

A2
A2
A2
A2

A2

A2

* ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง กกท. ที่่� ป.2/2557,กกท. ที่่� ส.1/2558, กกท. ที่่� ส.1/2559, กกท. ที่่� 5/2560, กกท.ที่่� 3/2564
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
A 2 = 8 ปี
A 3 = 5 ปี
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และสิิทธิิ
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A3
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4.8.2.3 กิิจการผลิิต Regenerative
Braking System
4.8.2.4 	กิิจการผลิิต Idling
Stop System
4.8.2.5 	กิิจการผลิิต
Autonomous
Emergency Braking
System
4.8.3 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนและอุุปกรณ์์
สำำ�หรัับยานพาหนะไฟฟ้้า ได้้แก่่
4.8.3.1 	กิิจการผลิิตแบตเตอรี่่� 1. กรณีีมีีขั้้�นตอนการผลิิต Cell

A2
A2

2. กรณีีมีีขั้้�นตอนการผลิิต Module
3. กรณีีมีีขั้้�นตอนการ Pack Assembly เท่่านั้้�น
4.8.3.2 	กิิจการผลิิต Traction
Motor
4.8.3.3 	กิิจการผลิิตระบบ
ปรัับอากาศด้้วยไฟฟ้้า
ได้้แก่่ คอมเพรสเซอร์์
สำำ�หรัับยานพาหนะ
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
4.8.3.4	กิิจการผลิิตระบบ
บริิหารจััดการแบตเตอรี่่�
(BMS)
4.8.3.5	กิิจการผลิิตระบบ
ควบคุุมการขัับขี่่� (DCU)
4.8.3.6	กิิจการผลิิต On-Board
Charger
4.8.3.7	กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์อััด
ประจุุไฟฟ้้าสำำ�หรัับ
ยานพาหนะไฟฟ้้า เช่่น
เต้้ารัับ-เต้้าเสีียบ
Wallbox เป็็นต้้น
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

2

A1
+ม.30 (90%)
A2
+ม.30 (90%)
A3
A2
A2

A2
A2
A2
A2

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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4.8.3.8	กิิจการผลิิต DC/DC
Converter
4.8.3.9	กิิจการผลิิต Inverter
4.8.3.10	กิิจการผลิิต Portable
Electric Vehicle
Charger
4.8.3.11 กิิจการผลิิต Electrical
Circuit Breaker
4.8.3.12	กิิจการพััฒนาระบบอััด
ประจุุไฟฟ้้าอััจฉริิยะ
(EV Smart Charging
System)
4.8.3.13	กิิจการผลิิตคานหน้้า/
คานหลัังสำำ�หรัับรถ
โดยสารไฟฟ้้า และ
รถบรรทุุกไฟฟ้้า
4.8.3.14	กิิจการผลิิตชุุดสายไฟ
แรงดัันสููง (High
Voltage Harness)
4.8.3.15	กิิจการผลิิต
Reduction Gear
4.8.3.16	กิิจการผลิิต Battery
Cooling System
4.8.3.17 กิิจการผลิิต Regenerative
Braking System
4.8.4 	กิิจการผลิิตยางล้้อสำำ�หรัับ
ยานพาหนะ
4.8.5 กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนระบบเชื้้�อเพลิิง
(Fuel System Parts) ได้้แก่่
4.8.5.1 Fuel Pump
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
4.8.5.2 Injection Pump
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A2
A2
A2
A2
A2

A2

A2
A2
A2
A2
A2

A3
A3

A 4 = 3 ปี
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เงื่่�อนไข

4.8.5.3 Injector
4.8.6

ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ

4.8.5.4 Fuel Pipe/Tube
กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนระบบส่่งกำำ�ลััง
(Transmission System Parts)
ได้้แก่่
4.8.6.1 Sun Gear
4.8.6.2 Ring Gear
4.8.6.3 Shift Gear
4.8.6.4 Transfer Case
4.8.6.5 Torque Converter
4.8.6.6 Carrier
4.8.6.7 Propeller Shaft
4.8.6.8 Drive Shaft
4.8.6.9 Universal Joint
4.8.6.10 Differential

4.8.7

4.8.6.11 Transmission Case
กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนระบบเครื่่�องยนต์์
(Engine System Parts) ได้้แก่่
4.8.7.1 Turbocharger

A4

ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ

2

A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3

ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ

4.8.7.2	ชิ้้�นส่่วน Turbocharger
ได้้แก่่ Turbine Blade,
Turbine Housing และ
Bearing Housing
4.8.7.3 Cylinder Head
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A3

A3
A4

A4

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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Cylinder Block
Crankshaft
Camshaft
Connecting Rod
Valve
Piston
Gear
Starting Motor or
Parts
4.8.7.12 Alternator or Parts

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

4.8.7.4
4.8.7.5
4.8.7.6
4.8.7.7
4.8.7.8
4.8.7.9
4.8.7.10
4.8.7.11

ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
4.8.7.13 Rocker Arm
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
4.8.7.14 Waste Gate Actuator ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
4.8.8	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนความปลอดภััย
(Safety Parts) ได้้แก่่
4.8.8.1 ถุุงลมนิิรภััย/เข็็มขััดนิิรภััย
4.8.8.2 Airbag Inflator, Gas
Generator, Gas
Generant
4.8.8.3	ชิ้้�นส่่วนถุุงลมนิิรภััยได้้แก่่
Initiator และ Coolant
Filter
4.8.8.4	ชิ้้�นส่่วนเข็็มขััดนิิรภััย
ได้้แก่่ Interlock และ
Retractor
4.8.9	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนระบบเบรก
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
(Brake System Parts) ได้้แก่่
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
4.8.9.1 Brake Booster
4.8.9.2 Brake Caliper
4.8.9.3 Brake Master Cylinder
4.8.9.4 Brake Wheel Cylinder
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

A4
A3
A4
A4

A4
A4
A4
A4
A 4 = 3 ปี
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4.8.9.5 Wheel Hub
4.8.9.6 Brake Pipe/ Tube
4.8.9.7 Brake Set
4.8.9.8 Brake Drum
4.8.10 กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนระบบช่่วงล่่าง
(Suspension System Parts)
ได้้แก่่
4.8.10.1 Shock Absorber
4.8.10.2 Ball Joint
4.8.10.3 Leaf / Coil Spring
4.8.11	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนระบบบัังคัับเลี้้�ยว
(Steering System Parts) ได้้แก่่
4.8.11.1 Power Steering Pump /
Motor
4.8.11.2 Rack and Pinion
Steering
4.8.12	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนระบบระบาย
ความร้้อน (Cooling System
Parts) ได้้แก่่
4.8.12.1 Water Pump
4.8.13	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนระบบท่่อไอเสีีย
(Exhaust System Parts) ได้้แก่่
4.8.13.1 Catalytic Converter
4.8.13.2 Exhaust Catalyst
4.8.13.3 Exhaust Manifold
4.8.14	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนระบบ
ปรัับอากาศ (Air Conditioning
System Parts) ได้้แก่่
4.8.14.1 Air Compressor
4.8.15	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนตััวถัังที่่�ใช้้เหล็็ก
ทนแรงดึึงสููง (Ultimate Tensile
Strength Steel)
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A4
A4
A4
A4

เงื่่�อนไข

2

ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
A4
A4
A4
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
A4
A4
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
A4
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
A4
A4
A4
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนและการประกอบ
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ
ต้้องใช้้เหล็็กที่่�มีีค่่า Ultimate Tensile Strength (UTS)
มากกว่่า 700 เมกะปาสคาล (MPa) ขึ้้�นไป

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4
A4

A 4 = 3 ปี
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ประเภทกิิจการ
4.8.16	กิิจการผลิิต Bearing สำำ�หรัับ
ยานพาหนะ
4.8.17	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนยานพาหนะ
อื่่�นๆ
4.9 	กิิจการต่่อเรืือหรืือซ่่อมเรืือ
4.9.1	กิิจการต่่อเรืือหรืือซ่่อมเรืือ ขนาด
ตั้้�งแต่่ 500 ตัันกรอส
4.9.2 	กิิจการต่่อเรืือหรืือซ่่อมเรืือขนาดต่ำำ��
กว่่า 500 ตัันกรอส (เฉพาะเรืือ
โลหะหรืือไฟเบอร์์กลาสที่่�มีีการ
ติิดตั้้�งเครื่่�องยนต์์หรืือระบบ
ขัับเคลื่่�อน และอุุปกรณ์์)
4.10	กิิจการผลิิตและ/หรืือซ่่อมรถไฟ ชิ้้�นส่่วนหรืือ
อุุปกรณ์์สำำ�หรัับระบบราง
4.10.1 กิิจการผลิิตขบวนรถและ/หรืือตู้้�รถ
เช่่น ตู้้�รถโดยสาร ตู้้�สิินค้้า เป็็นต้้น
4.10.1.1 กิิจการผลิิตขบวนรถ
และ/หรืือตู้้�รถ เช่่น ตู้้�รถ
โดยสาร ตู้้�สิินค้้า เป็็นต้้น
ที่่�มีีการออกแบบทาง
วิิศวกรรม
4.10.1.2 	กิิจการผลิิตขบวนรถ
และ/หรืือตู้้�รถ เช่่น ตู้้�รถ
โดยสาร ตู้้�สิินค้้า เป็็นต้้น
4.10.2 	กิิจการซ่่อมรถไฟ หรืือชิ้้�นส่่วนหรืือ
อุุปกรณ์์สำำ�หรัับระบบราง
4.10.3 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนหรืืออุุปกรณ์์
สำำ�หรัับระบบราง ได้้แก่่
- โครงสร้้างหลััก
-	ตู้้�โดยสาร
- ห้้องควบคุุมรถและอุุปกรณ์์
- โบกี้้�
- ระบบห้้ามล้้อและ/หรืือชิ้้�นส่่วน
สำำ�คััญ
-	อุุปกรณ์์เชื่่�อมต่่อตู้้�โดยสาร
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A4

เงื่่�อนไข

B1
ต้้องได้้รัับใบรัับรองระบบคุุณภาพตามมาตรฐาน ISO
14000 ภายใน 2 ปีี นัับแต่่วัันครบเปิิดดำำ�เนิินการ

A2
A2

1. ต้้องมีีขั้้�นตอนการออกแบบทางวิิศวกรรม
2. ต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานสากลหรืือข้้อกำำ�หนด
ของหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง

A1

ต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานสากลหรืือข้้อกำำ�หนดของ
หน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง

A2

ต้้องมีีการซ่่อมบำำ�รุุงหนััก (Overhaul) และการ
ซ่่อมแซม (Repair) ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
ต้้องมีีขั้้�นตอนการผลิิตตามที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบ

A3

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A 4 = 3 ปี
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่่�อนไข

- ระบบปรัับอากาศและระบาย
อากาศ และ/หรืือชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญ
- ระบบผลิิตและจ่่ายลมและ/หรืือ
ชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญ
- ระบบประตููโดยสารและ/หรืือ
ชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญ
- ระบบส่่องสว่่างของรถและ/หรืือ
ชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญ
- ระบบสื่่�อสารและเฝ้้า
สัังเกตการณ์์และ/หรืือชิ้้�นส่่วน
สำำ�คััญ
- ระบบควบคุุมและ
อาณััติิสััญญาณและ/หรืือ
ชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญ
- ระบบไฟฟ้้าและระบบจ่่ายไฟ
และ/หรืือชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญ
- รางหรืือชิ้้�นส่่วนราง
4.11	กิิจการผลิิตหรืือซ่่อมอากาศยาน หรืืออุุปกรณ์์
เกี่่�ยวกัับอวกาศ
4.11.1 	กิิจการผลิิตอากาศยานหรืือชิ้้�นส่่วน
เช่่น ลำำ�ตััวอากาศยาน ชิ้้�นส่่วน
ประกอบสำำ�คััญของอากาศยาน
บริิภััณฑ์์และชิ้้�นส่่วนอื่่�นๆ เป็็นต้้น
4.11.2 	กิิจการผลิิตเครื่่�องใช้้ หรืืออุุปกรณ์์
ภายในอากาศยาน (ยกเว้้นเครื่่�อง
ใช้้หรืือวััสดุุสิ้้�นเปลืืองและหมุุนเวีียน)
เช่่น เก้้าอี้้� ชููชีีพ รถเข็็น หรืือ
อุุปกรณ์์ประกอบอาหาร เป็็นต้้น
4.11.3 กิิจการซ่่อมอากาศยาน หรืือชิ้้�นส่่วน
4.11.4 	กิิจการซ่่อมเครื่่�องใช้้หรืืออุุปกรณ์์
ภายในอากาศยาน (ยกเว้้น
เครื่่�องใช้้หรืือวััสดุุสิ้้�นเปลืืองและ
หมุุนเวีียน)

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

2

A1

A3

A2
A4

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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เงื่่�อนไข

4.11.5 กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์เกี่่�ยวกัับ อวกาศ
เช่่น ชิ้้�นส่่วนยานอวกาศดาวเทีียม
ระบบขัับเคลื่่�อน จรวดนำำ�ส่่ง อุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และอุุปกรณ์์สื่่�อสาร
ในอวกาศ เครื่่�องมืือสำำ�หรัับการค้้นหา
การตรวจวััดและการนำำ�ทางในอวกาศ
เป็็นต้้น
4.11.6 	กิิจการระบบปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับ
อวกาศ เช่่น ระบบค้้นหา ระบบ
สถานีีภาคพื้้�น ระบบตรวจวััด
ระบบประเมิินผล และระบบ
นำำ�ทางในอวกาศ เป็็นต้้น
4.12	กิิจการผลิิตรถจัักรยานยนต์์ (ยกเว้้นที่่�มีี
ความจุุกระบอกสููบต่ำำ��กว่่า 248 ซีีซีี)

ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น สำำ�นัักงานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและ
ภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน) เป็็นต้้น

ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น สำำ�นัักงานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและ
ภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน) เป็็นต้้น

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A1

A1

1. ต้้องมีีการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนของเครื่่�องยนต์์ ดัังนี้้�
A3
Cylinder Head, Cylinder Block, Crankshaft, (ต้้องปฏิิบััติิ
Crankcase, Camshaft และ Connecting Rod ครบเงื่่�อนไข
1.1 ต้้องมีีการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนไม่่น้้อยกว่่า
ข้้อ 1-3)
4 ใน 6 ชิ้้�น สำำ�หรัับการผลิิตรถ
จัักรยานยนต์์ ที่่�มีีความจุุกระบอกสููบ
ตั้้�งแต่่ 248 ซีีซีี ขึ้้�นไป แต่่ต่ำำ��กว่่า 500 ซีีซีี
1.2 ต้้องมีีการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนไม่่น้้อยกว่่า
2 ใน 6 ชิ้้�น สำำ�หรัับการผลิิตรถ
จัักรยานยนต์์ที่่�มีีความจุุกระบอกสููบ
ตั้้�งแต่่ 500 ซีีซีี ขึ้้�นไป
2. ต้้องมีีขั้้�นตอนการเชื่่�อมประกอบโครงรถและพ่่นสีี
B1
3. ต้้องเสนอแผนการลงทุุนผลิิตชิ้้�นส่่วน และการ (กรณีีปฏิิบััติิ
ใช้้ชิ้้�นส่่วน และต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก
ตามเงื่่�อนไข
คณะกรรมการ
ข้้อ 2-3)
4.24 	กิิจการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า BATTERY ELECTRIC 1. ต้้องเสนอเป็็นแผนงานรวม (PACKAGE) ที่่�
VEHICLE (BEV), PLUG-IN HYBRID
ประกอบด้้วยโครงการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบ
ELECTRIC VEHICLE (PHEV), HYBRID
BEV และ/หรืือ แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้า
ELECTRIC VEHICLE (HEV) และแพลตฟอร์์ม
แบบแบตเตอรี่่� (BEV PLATFORM) เป็็นอย่่างน้้อย
สำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
และโครงการผลิิตแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้าไม่่ว่่าจะเป็็น
(BEV PLATFORM)
ของตนเองหรืือของผู้้�ผลิิตรายอื่่�น แผนการนำำ�เข้้า
เครื่่�องจัักรและติิดตั้้�ง แผนการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า
และ/หรืือ แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบ
แบตเตอรี่่� (BEV PLATFORM) ในปีีที่่� 1-3
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แผนการผลิิตหรืือจััดหาชิ้้�นส่่วนอื่่�นๆ แผนการ
พััฒนาสถานีีประจุุไฟฟ้้า (เฉพาะการผลิิตรถยนต์์
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�) แผนการจััดการแบตเตอรี่่�
ใช้้แล้้ว และแผนการพััฒนาผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบหรืือ
ชิ้้�นส่่วนในประเทศ (LOCAL SUPPLIER) ที่่�มีีผู้้�มีี
สััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51 ในการ
ฝึึกอบรมด้้านเทคโนโลยีีและการให้้ความ
ช่่วยเหลืือทางเทคนิิค
2. รถยนต์์ไฟฟ้้าที่่�จำำ�หน่่ายในประเทศต้้องเป็็นไป
ตามมาตรฐานและข้้อกำำ�หนด ดัังต่่อไปนี้้�
2.1 	มาตรฐานความปลอดภััยของระบบส่่ง
กำำ�ลัังไฟฟ้้าตามข้้อกำำ�หนด UN R100
2.2 	มาตรฐานด้้านความปลอดภััยเชิิงป้้องกััน
ก่่อนเกิิดเหตุุ (ACTIVE SAFETY) โดยจะ
ต้้องมีีระบบ ABS และ ESC (UN R13H
W/ABS & ESC) เป็็นอย่่างน้้อย
2.3 	มาตรฐานการป้้องกัันผู้้�โดยสารกรณีีที่่�
เกิิดอุุบััติิเหตุุจากการชนด้้านหน้้าและ
ด้้านข้้าง (UN R94 & UN R95)
2.4 	มาตรฐานด้้านมลพิิษระดัับ EURO 5
ขึ้้�นไป (UN R83) (เฉพาะรถยนต์์ไฟฟ้้า
HEV และ PHEV)
2.5 	มาตรฐานและข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ ตามที่่�
กำำ�หนดโดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
และกรมการขนส่่งทางบก เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบ
แบตเตอรี่่� (BEV PLATFORM) ให้้ยกเว้้นเงื่่�อนไข
มาตรฐานของผลิิตภััณฑ์์ในส่่วนที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น มาตรฐานการป้้องกัันผู้้�โดยสารกรณีีที่่�เกิิด
อุุบััติิเหตุุจากการชนด้้านหน้้าและด้้านข้้าง (UN
R94 & UN R95) เป็็นต้้น
3. แพลตฟอร์์มต้้องประกอบด้้วย ENERGY
STORAGE SYSTEM, CHARGING MODULE
และ FRONT & REAR AXLE MODULE
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4. ต้้องเริ่่�มผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าทุุกประเภท และ/
หรืือ แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบ
แบตเตอรี่่� (BEV PLATFORM) ตามที่่�ได้้รัับ
อนุุมััติิ โดยต้้องมีีการผลิิตแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้าที่่�เริ่่�ม
จากขั้้�นตอนการผลิิต MODULE ภายใน 3 ปีี
นัับจากวัันออกบััตรส่่งเสริิม
5. ต้้องมีีการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญเพิ่่�มเติิมอย่่างน้้อย
อีีก 1 ชิ้้�น ใน 3 ชิ้้�น ดัังนี้้� TRACTION MOTOR
ระบบบริิหารจััดการแบตเตอรี่่� (BMS) และ
ระบบควบคุุมการขัับขี่่� (DCU) ภายใน 3 ปีีนัับ
จากวัันเริ่่�มผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า และ/หรืือ
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
(BEV PLATFORM)
6. เฉพาะรถยนต์์ HEV และ PHEV ต้้องมีีการ
ผลิิตชิ้้�นส่่วนเพิ่่�มเติิมอย่่างน้้อยอีีก 2 ชิ้้�นตาม
ประเภทกิิจการ 4.8.3 กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนและ
อุุปกรณ์์สำำ�หรัับยานพาหนะไฟฟ้้า ภายใน 3 ปีี
นัับจากวัันเริ่่�มผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า
7. ไม่่ให้้ขยายเวลานำำ�เข้้าเครื่่�องจัักร ยกเว้้นกรณีีมีี
เหตุุอัันสมควร
8. กรณีีขนาดการลงทุุนไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียนของโครงการรวม (PACKAGE)
ได้้แก่่ การผลิิตรถยนต์์ BEV และ/หรืือ
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
(BEV PLATFORM) และการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญ
(แบตเตอรี่่�ไฟฟ้้า TRACTION MOTOR ระบบ
บริิหารจััดการแบตเตอรี่่� (BMS) และระบบ
ควบคุุมการขัับขี่่� (DCU)) ทั้้�งของตนเองและผู้้�
ผลิิตชิ้้�นส่่วน (SUPPLIERS) รวมกัันไม่่น้้อยกว่่า
5,000 ล้้านบาท ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์
ดัังนี้้�
-	สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์รถยนต์์ PHEV
-	สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์รถยนต์์ BEV และ
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบ
แบตเตอรี่่� (BEV PLATFORM) และ
สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์
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เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนาความสามารถในการ
แข่่งขัันในประเภทการวิิจััยและพััฒนา
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม และ/หรืือ
การฝึึกอบรมด้้านเทคโนโลยีีขั้้�นสููงได้้
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
9. กรณีีขนาดการลงทุุนไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียนของโครงการรวม (PACKAGE)
ได้้แก่่ การผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า BEV และ/หรืือ
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
(BEV PLATFORM) และการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญ
(แบตเตอรี่่�ไฟฟ้้า TRACTION MOTOR ระบบ
บริิหารจััดการแบตเตอรี่่� (BMS) และระบบ
ควบคุุมการขัับขี่่� (DCU)) ทั้้�งของตนเองและผู้้�
ผลิิตชิ้้�นส่่วน (SUPPLIERS) รวมกัันน้้อยกว่่า
5,000 ล้้านบาท ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์
ดัังนี้้�
-	สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์รถยนต์์ PHEV
-	สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์รถยนต์์ BEV และ
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบ
แบตเตอรี่่� (BEV PLATFORM)
สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในกรณีีต่่อไปนี้้�
(1)	หากมีีการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า BEV และ/
หรืือ แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้า
แบบแบตเตอรี่่� (BEV PLATFORM)
ภายในปีี2565 ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม 2 ปีี
(2) 	หากมีีการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญสำำ�หรัับ
รถยนต์์ BEV และ/หรืือ แพลตฟอร์์ม
สำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
(BEV PLATFORM) ยกเว้้นแบตเตอรี่่�
ไฟฟ้้า เพิ่่�มเติิมจากข้้อกำำ�หนดพื้้�นฐาน
ภายใน 3 ปีี นัับจากวัันเริ่่�มผลิิตรถยนต์์
ไฟฟ้้า และ/หรืือ แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับ
รถยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� (BEV
PLATFORM) ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิมชิ้้�นละ 1 ปีี
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(3)	หากมีีปริิมาณการผลิิตจริิง (ACTUAL
PRODUCTION) สำำ�หรัับรถยนต์์ BEV
และ/หรืือ แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถยนต์์
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� (BEV PLATFORM)
มากกว่่า 10,000 คััน (หน่่วย) ต่่อปีีในปีี
ใดปีีหนึ่่�ง ภายใน 3 ปีีนัับจากวัันเริ่่�มผลิิต
รถยนต์์ไฟฟ้้า และ/หรืือ แพลตฟอร์์ม
สำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
(BEV PLATFORM) ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม 1 ปีี
(4) 	สามารถยื่่�นขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนาความสามารถในการ
แข่่งขัันในประเภทการวิิจััยและพััฒนา
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม และ/หรืือ
การฝึึกอบรมด้้านเทคโนโลยีีขั้้�นสููงได้้
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
10. ไม่่ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
พััฒนาพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม
11. กรณีีผู้้�ได้้รัับส่่งเสริิมในกิิจการผลิิตรถยนต์์
ประหยััดพลัังงานมาตรฐานสากล (ECO-CAR)
ให้้สามารถนัับปริิมาณรถยนต์์ไฟฟ้้าทุุกประเภท
ภายใต้้โครงการเป็็นปริิมาณการผลิิตจริิง
(ACTUAL PRODUCTION) ของกิิจการผลิิต
รถยนต์์ประหยััดพลัังงานมาตรฐานสากลได้้
ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับรถยนต์์ที่่�ผลิิตเพื่่�อตลาดใน
ประเทศจะต้้องมีีคุุณสมบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดไว้้ในกิิจการผลิิตรถยนต์์
ประหยััดพลัังงานมาตรฐานสากล
1. ต้้องเสนอเป็็นแผนงานรวม (Package) ที่่�
ประกอบด้้วย โครงการผลิิตรถจัักรยานยนต์์
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�และโครงการผลิิต
แบตเตอรี่่�ไฟฟ้้าไม่่ว่่าจะเป็็นของตนเองหรืือของ
ผู้้�ผลิิตรายอื่่�น แผนการนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักรและ
ติิดตั้้�ง แผนการผลิิตรถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้า ปีีที่่�
1-3 แผนการผลิิตหรืือจััดหาชิ้้�นส่่วนอื่่�นๆ
แผนการพััฒนาสถานีีประจุุไฟฟ้้าหรืือสถานีี
สัับเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้า แผนการจััดการ

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4

A 4 = 3 ปี
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2.
3.

4.
5.
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แบตเตอรี่่�ใช้้แล้้ว และแผนการพััฒนาผู้้�ผลิิต
วััตถุุดิิบหรืือชิ้้�นส่่วนในประเทศ (Local Supplier)
ที่่�มีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51
ในด้้านการฝึึกอบรมด้้านเทคโนโลยีีและการให้้
ความช่่วยเหลืือทางเทคนิิค
ต้้องผลิิตรถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
และการผลิิตแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้าภายใน 3 ปีี
นัับจากวัันออกบััตรส่่งเสริิม
รถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�ที่่�จำำ�หน่่าย
ในประเทศต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานและ
ข้้อกำำ�หนด ดัังต่่อไปนี้้�
3.1	มาตรฐานความปลอดภััยของระบบ
ส่่งกำำ�ลัังไฟฟ้้า ตามข้้อกำำ�หนด UN R136
3.2	มาตรฐานยางล้้อตามข้้อกำำ�หนด มอก.
2720 หรืือ UN R75
3.3	มาตรฐานระบบเบรก ABS หรืือ CBS
ตามข้้อกำำ�หนด UN R78
3.4 มาตรฐานและข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ ตามที่่�กำำ�หนด
โดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น สำำ�นัักงาน
มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม กรมการ
ขนส่่งทางบก เป็็นต้้น
ไม่่ให้้ขยายเวลานำำ�เข้้าเครื่่�องจัักร ยกเว้้นกรณีีมีี
เหตุุอัันสมควร
สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
5.1 	หากมีีการผลิิตรถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้า
ภายในปีี 2565 ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม 1 ปีี
5.2 	หากมีีการผลิิตแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้าที่่�เริ่่�มจาก
ขั้้�นตอนการ ผลิิต Module ภายใน 3 ปีี
นัับแต่่วัันออกบััตรส่่งเสริิม ให้้ได้้รัับยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม 1 ปีี
5.3 	หากมีีการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญอื่่�นๆ
เพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ Traction Motor ระบบ
บริิหารจััดการแบตเตอรี่่� (BMS) และระบบ
ควบคุุมการขัับขี่่� (DCU) ภายใน 3 ปีี
นัับแต่่วัันออกบััตรส่่งเสริิม ให้้ได้้รัับยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิมชิ้้�นละ 1 ปีี

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

2

A 4 = 3 ปี
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6.
4.26 	กิิจการผลิิตรถสามล้้อไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� 1.
และแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถสามล้้อไฟฟ้้าแบบ
แบตเตอรี่่�

2.
3.

4.
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
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5.4 	สามารถยื่่�นขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนาความสามารถในการ
แข่่งขัันในประเภทการวิิจััยและพััฒนา
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมได้้ ตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
ไม่่ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
พััฒนาพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม
ต้้องเสนอเป็็นแผนงานรวม (PACKAGE) ที่่�
ประกอบด้้วยโครงการผลิิตรถสามล้้อไฟฟ้้าแบบ
แบตเตอรี่่� และ/หรืือ แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถ
สามล้้อไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� และโครงการผลิิต
แบตเตอรี่่�ไฟฟ้้าไม่่ว่่าจะเป็็นของตนเองหรืือของ
ผู้้�ผลิิตรายอื่่�น แผนการนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักรและ
ติิดตั้้�ง แผนความเชื่่�อมโยงสถานีีประจุุไฟฟ้้า
(เฉพาะการผลิิตรถสามล้้อไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�)
แผนการผลิิตรถสามล้้อไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
และ/หรืือ แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถสามล้้อไฟฟ้้า
แบบแบตเตอรี่่� ในปีีที่่� 1-3 แผนการผลิิตหรืือ
จััดหาชิ้้�นส่่วนอื่่�นๆ แผนการจััดการแบตเตอรี่่�
ใช้้แล้้ว และแผนการพััฒนาผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบ หรืือ
ชิ้้�นส่่วนในประเทศ (LOCAL SUPPLIER) ที่่�มีีผู้้�มีี
สััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51 ใน
การฝึึกอบรมด้้านเทคโนโลยีีและการให้้ความ
ช่่วยเหลืือทางเทคนิิค
แพลตฟอร์์มต้้องประกอบด้้วย ENERGY
STORAGE SYSTEM, CHARGING MODULE
และ FRONT & REAR AXLE MODULE
ต้้องมีีการผลิิตรถสามล้้อไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
และ/หรืือ แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถสามล้้อไฟฟ้้า
แบบแบตเตอรี่่� และการผลิิตแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้า
ภายใน 3 ปีี นัับจากวัันออกบััตรส่่งเสริิม
รถสามล้้อไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�และแพลตฟอร์์ม
สำำ�หรัับรถสามล้้อไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�ที่่�
จำำ�หน่่ายในประเทศต้้องเป็็นไปตามมาตรฐาน
และข้้อกำำ�หนด ดัังต่่อไปนี้้�
4.1 	มาตรฐานความปลอดภััยของระบบส่่ง
กำำ�ลัังไฟฟ้้าตามข้้อกำำ�หนด UN R136

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4

A 4 = 3 ปี
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5.
6.

7.
4.27 	กิิจการผลิิตรถโดยสารไฟฟ้้าและรถบรรทุุก 1.
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� และแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับ
รถโดยสารไฟฟ้้าและรถบรรทุุกไฟฟ้้าแบบ
แบตเตอรี่่�
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เงื่่�อนไข
4.2 	มาตรฐานและข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ ตามที่่�
กำำ�หนดโดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรม และกรมการขนส่่งทางบก
เป็็นต้้น
ไม่่ให้้ขยายเวลานำำ�เข้้าเครื่่�องจัักร ยกเว้้นกรณีีมีี
เหตุุอัันสมควร
สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
6.1 	หากมีีการผลิิตแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้าที่่�เริ่่�มจาก
ขั้้�นตอนการผลิิต MODULE ภายใน 3 ปีี
นัับจากวัันออกบััตรส่่งเสริิม ให้้ได้้รัับ
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม 1 ปีี
6.2 	หากมีีการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญอื่่�นๆ เพิ่่�ม
เติิม ได้้แก่่ TRACTION MOTOR ระบบ
บริิหารจััดการแบตเตอรี่่� (BMS) และระบบ
ควบคุุมการขัับขี่่� (DCU) ภายใน 3 ปีี นัับ
จากวัันออกบััตรส่่งเสริิม ให้้ได้้รัับยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิมชิ้้�นละ 1 ปีี
6.3 	สามารถยื่่�นขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�ม
เติิมเพื่่�อพััฒนาความสามารถในการ
แข่่งขัันในประเภทการวิิจััยและพััฒนา
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม และ/หรืือ การ
ฝึึกอบรมด้้านเทคโนโลยีีขั้้�นสููงได้้ ตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
ไม่่ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
พััฒนาพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม
ต้้องเสนอเป็็นแผนงานรวม (PACKAGE) ที่่ป� ระกอบ
ด้้วยโครงการผลิิตรถโดยสารไฟฟ้้าหรืือรถบรรทุุก
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� และ/หรืือ แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับ
รถโดยสารไฟฟ้้าหรืือรถบรรทุุกไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�
และโครงการผลิิตแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้าไม่่ว่่าจะเป็็นของ
ตนเองหรืือของผู้้�ผลิิตรายอื่่�น แผนการนำำ�เข้้า
เครื่่�องจัักรและติิดตั้้�ง แผนการผลิิตรถโดยสารไฟฟ้้า
และรถบรรทุุกไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� และ/หรืือ
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถโดยสารไฟฟ้้าหรืือรถบรรทุุก
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� ในปีีที่่� 1-3 แผนการผลิิตหรืือ
จััดหาชิ้้�นส่่วนอื่่�นๆ แผนการพััฒนาสถานีีประจุุไฟฟ้้า
(เฉพาะการผลิิตรถโดยสารไฟฟ้้าและรถบรรทุุก

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

2

A4

A 4 = 3 ปี
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2.
3.

4.

5.
6.
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่่�อนไข
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�) แผนการจััดการแบตเตอรี่่�
ใช้้แล้้ว และแผนการพััฒนาผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบหรืือ
ชิ้้�นส่่วนในประเทศ (LOCAL SUPPLIER) ที่่�มีีผู้้�มีี
สััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51 ในการ
ฝึึกอบรมด้้านเทคโนโลยีีและการให้้ความ
ช่่วยเหลืือทางเทคนิิค
แพลตฟอร์์มต้้องประกอบด้้วย ENERGY
STORAGE SYSTEM, CHARGING MODULE
และ FRONT & REAR AXLE MODULE
ต้้องมีีการผลิิตรถโดยสารไฟฟ้้าหรืือรถบรรทุุก
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� และ/หรืือ แพลตฟอร์์ม
สำำ�หรัับรถโดยสารไฟฟ้้าหรืือรถบรรทุุกไฟฟ้้า
แบบแบตเตอรี่่� และการผลิิตแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้า
ภายใน 3 ปีี นัับจากวัันออกบััตรส่่งเสริิม
รถโดยสารไฟฟ้้าหรืือรถบรรทุุกไฟฟ้้าแบบ
แบตเตอรี่่�และแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถโดยสาร
ไฟฟ้้าหรืือรถบรรทุุกไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่�ที่่�
จำำ�หน่่ายในประเทศต้้องเป็็นไปตามมาตรฐาน
และข้้อกำำ�หนด ดัังต่่อไปนี้้�
4.1	มาตรฐานความปลอดภััยของระบบส่่งกำำ�ลััง
ไฟฟ้้าตามข้้อกำำ�หนด UN R100
4.2 	มาตรฐานและข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ ตามที่่�
กำำ�หนดโดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
และกรมการขนส่่งทางบก เป็็นต้้น
ไม่่ให้้ขยายเวลานำำ�เข้้าเครื่่�องจัักร ยกเว้้นกรณีีมีี
เหตุุอัันสมควร
สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
6.1 	หากมีีการผลิิตแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้าที่่�เริ่่�มจาก
ขั้้�นตอนการผลิิต MODULE ภายใน 3 ปีี
นัับจากวัันออกบััตรส่่งเสริิมให้้ได้้รัับยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม 1 ปีี
6.2 หากมีีการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิม
ได้้แก่่ TRACTION MOTOR ระบบบริิหาร
จััดการแบตเตอรี่่� (BMS) และระบบควบคุุม
การขัับขี่่� (DCU) ภายใน 3 ปีี นัับจากวััน
ออกบััตรส่่งเสริิม ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิิน
ได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิมชิ้้�นละ 1 ปีี

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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7.
4.28 	กิิจการผลิิตรถจัักรยานไฟฟ้้า (ELECTRIC
BICYCLE หรืือ E-BIKE)

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่่�อนไข
6.3 	สามารถยื่่�นขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนาความสามารถในการ
แข่่งขัันในประเภทการวิิจััยและพััฒนา
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม และ/หรืือ การ
ฝึึกอบรมด้้านเทคโนโลยีีขั้้�นสููงได้้ ตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
ไม่่ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
พััฒนาพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม
ต้้องเสนอเป็็นแผนงานรวม (PACKAGE) ที่่�
ประกอบด้้วย (1) โครงการผลิิตรถจัักรยาน
ไฟฟ้้า (2) โครงการผลิิตแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้า ไม่่ว่่า
จะเป็็นของตนเองหรืือของผู้้�ผลิิตรายอื่่�น และ
(3) แผนการจััดการแบตเตอรี่่�ใช้้แล้้ว
ต้้องมีีการผลิิตรถจัักรยานไฟฟ้้าและการผลิิต
แบตเตอรี่่�ไฟฟ้้าภายใน 3 ปีี นัับจากวัันออก
บััตรส่่งเสริิม
ต้้องใช้้โครงรถจัักรยานไฟฟ้้าจากวััสดุุน้ำำ��หนััก
เบา เช่่น ALUMINIUM ALLOY, CHROMIUMMOLYBDENUM ALLOY STEEL (CHROME
MOLY), TITANIUM ALLOY และ CARBON
FIBER เป็็นต้้น
รถจัักรยานไฟฟ้้าที่่�ผลิิตตามโครงการต้้องเป็็น
ไปตามมาตรฐาน EN15194 หรืือเทีียบเท่่า
แบตเตอรี่่�ที่่�ใช้้กัับรถจัักรยานไฟฟ้้าจะต้้องเป็็น
เทคโนโลยีีที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
อนุุญาตให้้ผลิิตรถจัักรยานร่่วมกัับรถจัักรยาน
ไฟฟ้้าในโครงการได้้ แต่่รถจัักรยานจะไม่่ให้้ได้้
รัับสิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ไม่่ให้้ขยายเวลานำำ�เข้้าเครื่่�องจัักร ยกเว้้นกรณีีมีี
เหตุุอัันสมควร
สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
8.1 หากมีีการผลิิต TRACTION MOTOR ภายใน
3 ปีี นัับจากวัันออกบััตรส่่งเสริิม ให้้ได้้รัับ
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม 1 ปีี
8.2 	หากมีีการผลิิตโครงรถจัักรยานไฟฟ้้าจาก
วััสดุุน้ำำ��หนัักเบาภายใน 3 ปีี นัับจากวััน
ออกบััตรส่่งเสริิม ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม 1 ปีี

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

2

A4

A 4 = 3 ปี
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9.
7.35	สถานีีบริิการอััดประจุุไฟฟ้้าสำำ�หรัับ
ยานพาหนะไฟฟ้้า

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่่�อนไข

1.
2.

3.

4.

8.3 	สามารถยื่่�นขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนาความสามารถในการ
แข่่งขัันในประเภท การวิิจััยและพััฒนา
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมได้้ ตามหลััก
เกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
ไม่่ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
พััฒนาพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม
จะต้้องเสนอแผนการจััั�ดหาอุุปกรณ์์และชิ้้�นส่่วน
จะต้้องเสนอแผนพััั�ฒนาระบบอััั�ดประจุุไฟฟ้้า
อััจฉริิิ�ยะ (EV Smart Charging System) หรืือ
แผนการเชื่่�อมโยงระบบอััดประจุุไฟฟ้้าเข้้ากัับ
แพลตฟอร์์มบููรณาการหรืือแพลตฟอร์์มส่่วน
กลางสำำ�หรัับบริิหารจััดการเครืือข่่ายระบบอััด
ประจุุไฟฟ้้า
จะต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนดด้้าน
มาตรฐานและความปลอดภััยของหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เช่่น กระทรวงพลัังงาน การไฟฟ้้า
นครหลวง การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค และ
กระทรวงอุุตสาหกรรม เป็็นต้้น
ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ ดัังนี้้�
- กรณีีที่่�มีีหััวจ่่ายประจุุไฟฟ้้าไม่่น้้อยกว่่า 40
หััวจ่่าย โดยเป็็นประเภท QUICK CHARGE
ซึ่่�งหมายถึึงแบบจ่่ายไฟฟ้้ากระแสตรง
(DC) ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 25
- กรณีีอื่่�นๆ

A3

A4

อุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์
5.1	กิิจการผลิิตเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
5.1.1 กิิจการผลิิตเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า อััจฉริิยะ 1. เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าอััจฉริิยะต้้องมีีคุุณสมบััติิ
(Smart Electrical Appliances)
ดัังต่่อไปนี้้�
1.1 	มีีชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งสามารถ
ตรวจจัับและรัับข้้อมููลได้้เป็็น
องค์์ประกอบหลััก
1.2 สามารถเชื่่�อมต่่อกัับอุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องมืือ
อื่่�น หรืือโครงข่่ายผ่่านระบบไร้้สาย
1.3 มีีระบบปฏิิบััติิการหรืือประมวลผล
ฝัังตััวอยู่่�ในตััวอุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องมืือนั้้�นๆ
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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2. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของยอด
ขายรวมใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้าน
บาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
3. กรณีีอื่่�นๆ
5.1.2 กิิจการผลิิตเครื่่�องปรัับอากาศ ตู้้�เย็็น ต้้องเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้มาตรฐานประสิิทธิิภาพสููง
ตู้้�แช่่ เครื่่�องซัักผ้้า เครื่่�องอบผ้้า
ในระดัับฉลากประหยััดไฟฟ้้าเบอร์์ 5 ของกระทรวง
พลัังงาน หรืือมีีประสิิทธิิภาพการประหยััดพลัังงานที่่�
เทีียบเท่่า
5.1.3 	กิิจการผลิิตเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าอื่่�นๆ
1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของ
ยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า 100
ล้้านบาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
2. กรณีีอื่่�นๆ
5.2	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วน และ/หรืือ อุุปกรณ์์ไฟฟ้้า
หรืือชิ้้�นส่่วน และ/หรืือ อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้กัับ
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า*
5.2.1	กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าสำำ�หรัับ
อุุตสาหกรรม ได้้แก่่ Power
Inverter, Distribution Transformer,
Main Circuit Breaker
5.2.1.1 	กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์
ไฟฟ้้าสำำ�หรับั อุุตสาหกรรม
ได้้แก่่ Power Inverter,
Distribution Transformer,
Main Circuit Breaker
ที่่�มีีขั้้�นตอนการออกแบบ
5.2.1.2 	กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์
ไฟฟ้้าสำำ�หรับั อุุตสาหกรรม
ได้้แก่่ Power Inverter,
Distribution Transformer,
Main Circuit Breaker
ที่่�ไม่่มีีขั้้�นตอนการ
ออกแบบ
5.2.2	กิิจการผลิิตหลอดไฟแบบ LED
* ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง กกท. ที่่� ป.2/2557, กกท. ที่่� 3/2564
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A2

A3
A4

2

A3

B1

A3

A4

A4
A 4 = 3 ปี
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5.2.3	กิิจการผลิิต Compressor และ/
หรืือ Motor สำำ�หรัับเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
5.2.4	กิิจการผลิิต Wire Harness
5.2.5 กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าอื่่�นๆ
5.2.6.	กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์จััดเก็็บพลัังงาน
ไฟฟ้้าที่่�มีีความจุุสููง (High Energy
Density Storage)
5.2.6.1	กิิจการผลิิตแบตเตอรี่่�
(High Energy Density
Battery)

สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ Motor ต้้องมีีขั้้�นตอนการ
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์

B1
B1

ต้้องมีีคุุณสมบััติิ Specific Power และจำำ�นวนรอบ
อััดประจุุไฟฟ้้าตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
1. กรณีีมีีขั้้�นตอนการผลิิต Cell
2. กรณีีมีีขั้้�นตอนการผลิิต Module
3. กรณีีมีีขั้้�นตอนการ Pack Assembly เท่่านั้้�น

5.2.6.2	กิิจการผลิิต
Supercapacitor
5.2.6.3 	กิิจการผลิิตแบตเตอรี่่�
(ยกเว้้นแบตเตอรี่่�
ตะกั่่�ว-กรด)
5.3	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
5.3.1	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในกลุ่่�ม Organics
and Printed Electronics (OPE)
5.3.2	กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์โทรคมนาคม
5.3.2.1	กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์
ส่่ง (Emission)
แพร่่ (Transmission)
รัับ (Reception)
สััญญาณสำำ�หรัับระบบ
ใยแก้้วนำำ�แสง (Optical
Fiber) และ ระบบไร้้สาย
(Wireless)
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A4

ต้้องมีีคุุณสมบััติิ Specific Power และจำำ�นวนรอบ
อััดประจุุไฟฟ้้าตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ

A1
+ม.30 (90%)
A2
+ม.30 (90%)
A3
A2
B1

A2

1. มีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและ
พััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม
ใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้านบาท
แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
2. กรณีีอื่่�นๆ

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A3

A 4 = 3 ปี
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5.3.2.2 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
สำำ�หรัับโทรคมนาคม
อื่่�นๆ

1. กรณีีดำำ�เนิินการตามเงื่่�อนไขดัังนี้้�
1.1 	มีีการลงทุุนในสายการผลิิต PCBA
ที่่�ใช้้เทคโนโลยีี Surface Mount
Technology ครบทั้้�งสาย
1.2 มีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจัยั และ
พััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของยอดขาย
รวมใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้าน
บาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
2. กรณีีมีีการลงทุุนในสายการผลิิต PCBA ที่่�ใช้้
เทคโนโลยีี Surface Mount Technology ครบ
ทั้้�งสาย
3. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของ
ยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า 100
ล้้านบาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
4. กรณีีอื่่�นๆ
5.3.3	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ Electronic 1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
Control and Measurement
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของ
สำำ�หรัับงานอุุตสาหกรรม/เกษตร
ยอดขายรวมใน 3 ปีีแรกหรืือไม่่น้้อยกว่่า 100
โดยมีี Sensor ที่่�สามารถตรวจวััด
ล้้านบาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
ค่่าที่่�เที่่�ยงตรงสููง
2. กรณีีอื่่�นๆ
5.3.4	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ Security
1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
Control Equipment โดยมีี Sensor
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของ
ที่่�สามารถตรวจวััดค่่าที่่� เที่่�ยงตรงสููง
ยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า 100
เช่่น Fingerprint Scanner หรืือ
ล้้านบาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
Retina Scanner เป็็นต้้น
2. กรณีีอื่่�นๆ
5.3.5	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มภาพ 1. กรณีีดำำ�เนิินการตามเงื่่�อนไขดัังนี้้�
และเสีียง (Audio Visual Product)
1.1 	มีีการลงทุุนในสายการผลิิต PCBA ที่่�ใช้้
เทคโนโลยีี Surface Mount
Technology ครบทั้้�งสาย
1.2 มีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของ
ยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า
100 ล้้านบาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A2

2

A3
A3

A4
A2

A3
A2

A3
A2

A 4 = 3 ปี
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5.3.6 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์สำำ�หรัับสำำ�นัักงาน

5.3.7	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่่�นๆ

2. กรณีีมีีการลงทุุนในสายการผลิิต PCBA
ที่่�ใช้้เทคโนโลยีี Surface Mount Technology
ครบทั้้�งสาย
3. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของ
ยอดขายรวม ใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า 100
ล้้านบาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
4. กรณีีอื่่�นๆ
1. กรณีีดำำ�เนิินการตามเงื่่�อนไขดัังนี้้�
1.1 	มีีการลงทุุนในสายการผลิิต PCBA ที่่�ใช้้
เทคโนโลยีี Surface Mount
Technology ครบทั้้�งสาย
1.2 มีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของ
ยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า
100 ล้้านบาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
2. กรณีีมีีการลงทุุนในสายการผลิิต PCBA
ที่่�ใช้้เทคโนโลยีี Surface Mount Technology
ครบทั้้�งสาย
3. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของ
ยอดขายรวม ใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า 100
ล้้านบาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
4. กรณีีอื่่�นๆ
1. กรณีีดำำ�เนิินการตามเงื่่�อนไขดัังนี้้�
1.1 	มีีการลงทุุนในสายการผลิิต PCBA ที่่�ใช้้
เทคโนโลยีี Surface Mount
Technology ครบทั้้�งสาย
1.2 มีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของ
ยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า
100 ล้้านบาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
2. กรณีีมีีการลงทุุนในสายการผลิิต PCBA
ที่่�ใช้้เทคโนโลยีี Surface Mount Technology
ครบทั้้�งสาย
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A3
A3

A4
A2

A3
A3

A4
A3

A4

A 4 = 3 ปี
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5.3.8 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์อััจฉริิยะ
(Smart Electronics)

เงื่่�อนไข
3. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของ
ยอดขายรวม ใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า 100
ล้้านบาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
4. กรณีีอื่่�นๆ
1. ผลิิตภััณฑ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์อััจฉริิยะต้้องมีี
คุุณสมบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1.1 	มีีชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งสามารถ
ตรวจจัับและรัับข้้อมููลได้้เป็็น
องค์์ประกอบหลััก
1.2 	สามารถเชื่่�อมต่่อกัับอุุปกรณ์์หรืือ
เครื่่�องมืืออื่่�น หรืือโครงข่่ายผ่่านระบบ
ไร้้สาย
1.3 	มีีระบบปฏิิบััติิการหรืือประมวลผล
ฝัังตััวอยู่่�ในตััวอุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องมืือ
นั้้�นๆ
2. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของยอด
ขายรวมใน 3 ปีีแรก หรืือไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้าน
บาท แล้้วแต่่มููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
3. กรณีีอื่่�นๆ

5.4	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนและ/หรืืออุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือชิ้้�นส่่วนและ/หรืืออุุปกรณ์์
ที่่�ใช้้กัับผลิิตภััณฑ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
5.4.1	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนในกลุ่่�ม
Organics and Printed
Electronics (OPE)
5.4.2	กิิจการผลิิตเซลล์์แสงอาทิิตย์์ และ/ การผลิิตเซลล์์แสงอาทิิตย์์ต้้องมีีกรรมวิิธีีการผลิิต
หรืือวััตถุุดิิบสำำ�หรัับเซลล์์แสง
และ Energy Yield ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความ
อาทิิตย์์
เห็็นชอบ
5.4.3	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับอุุปกรณ์์
โทรคมนาคม

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A4

2

B1

A2

A3

A2
A2

A 4 = 3 ปี
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ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

5.4.3.1 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วน
อุุปกรณ์์ส่่ง (Emission)
แพร่่ (Transmission)
รัับ (Reception)
สััญญาณสำำ�หรัับระบบ
ใยแก้้วนำำ�แสง (Optical
Fiber) และระบบไร้้สาย
(Wireless)
5.4.3.2 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วน
ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับ
โทรคมนาคมอื่่�นๆ
5.4.4 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วน Electronic
Control and Measurement
สำำ�หรัับงานอุุตสาหกรรม/ เกษตร/
เครื่่�องมืือแพทย์์/ ยานพาหนะ/
เครื่่�องมืือวิิทยาศาสตร์์ โดยมีี
Sensor ที่่�สามารถตรวจวััดค่่าที่่�
เที่่�ยงตรงสููง
5.4.5 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับ
ผลิิตภััณฑ์์ Security Control
Equipment โดยมีี Sensor
ที่่�สามารถตรวจวััดค่่าที่่�เที่่�ยงตรงสููง
เช่่น Fingerprint Scanner หรืือ
Retina Scanner เป็็นต้้น
5.4.6 กิิจการผลิิต Hard Disk Drive และ/
หรืือ ชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับ Hard Disk
Drive
5.4.6.1 	กิิจการผลิิต Advanced
Technology Hard Disk
Drive และ/หรืือชิ้้�นส่่วน
(ยกเว้้น Top Cover
หรืือ Base Plate หรืือ
Peripheral)

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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1. กรณีีเป็็นชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญต่่อการทำำ�งานของ
ผลิิตภััณฑ์์
2. กรณีีชิ้้�นส่่วนอื่่�นๆ

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A2
A3

1. กรณีีเป็็นชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญต่่อการทำำ�งานของ
ผลิิตภััณฑ์์
2. กรณีีชิ้้�นส่่วนอื่่�นๆ
1. กรณีีเป็็นชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญต่่อการทำำ�งานของ
ผลิิตภััณฑ์์
2. กรณีีชิ้้�นส่่วนอื่่�นๆ

A3

1. กรณีีเป็็นชิ้้�นส่่วนสำำ�คััญต่่อการทำำ�งานของ
ผลิิตภััณฑ์์
2. กรณีีชิ้้�นส่่วนอื่่�นๆ

A2

1. จะต้้องเป็็นการผลิิต Hard Disk Drive ที่่�มีี
ความหนาแน่่นของข้้อมููล (Areal Density)
ไม่่น้้อยกว่่า 2,000 กิิกะบิิต ต่่อตารางนิ้้�ว
2. การลงทุุนปรัับปรุุงเครื่่�องจัักรเดิิม ให้้เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของโครงการที่่�จะได้้รัับการส่่งเสริิม
ด้้วย โดยไม่่ให้้นัับมููลค่่าเครื่่�องจัักรเดิิมมารวม
เป็็นเงิินลงทุุนที่่�จะได้้รัับยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคล

A2

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4
A2
A3

A3

A 4 = 3 ปี
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เงื่่�อนไข

5.4.6.2 	กิิจการผลิิต Hard Disk
Drive ทั่่�วไป และ/หรืือ
ชิ้้�นส่่วน (ยกเว้้น Top
Cover หรืือ Base
Plate หรืือ Peripheral)
5.4.6.3	กิิจการผลิิต Top cover
หรืือ Base Plate หรืือ
Peripheral สำำ�หรัับ
Hard Disk Drive
5.4.7 	กิิจการผลิิต Solid State Drive
และ/หรืือ ชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับ Solid
State Drive
5.4.8 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วน และ/หรืือ
อุุปกรณ์์สำำ�หรัับระบบที่่�ใช้้ประโยชน์์
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
5.4.9 กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์สารกึ่่�งตััวนำำ�
และ/หรืือชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับอุุปกรณ์์สาร
กึ่่�งตััวนำำ� รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
ระหว่่างหรืือต่่อเนื่่�องจากขั้้�นตอนการ
ผลิิต เช่่น Wafer Grinding, Sawed
Dice, Wafer Testing, IC Testing,
IC Module เป็็นต้้น
5.4.9.1 กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์ สาร
กึ่่�งตััวนำำ�และ/หรืือชิ้้�นส่่วน
สำำ�หรัับอุุปกรณ์์สารกึ่่�ง
ตััวนำำ� รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างหรืือ
ต่่อเนื่่�อง จากขั้้�นตอนการ
ผลิิต เช่่น Wafer
Grinding, Sawed Dice,
Wafer Testing, IC
Testing, IC Module
เป็็นต้้น ที่่�เป็็นการลงทุุน
ขนาดใหญ่่
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

การลงทุุนปรัับปรุุงเครื่่�องจัักรเดิิม ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของโครงการที่่�จะได้้รัับการส่่งเสริิมด้้วย โดยไม่่ให้้นัับ
มููลค่่าเครื่่�องจัักรเดิิมมารวมเป็็นเงิินลงทุุนที่่�จะได้้รัับ
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A3

2

A4

การลงทุุนปรัับปรุุงเครื่่�องจัักรเดิิม ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของโครงการที่่�จะได้้รัับการส่่งเสริิมด้้วย โดยไม่่ให้้นัับ
มููลค่่าเครื่่�องจัักรเดิิมมารวมเป็็นเงิินลงทุุนที่่�จะได้้รัับ
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A2

A3
การผลิิตวงจรรวม (Integrated Circuit: IC)
การลงทุุนปรัับปรุุงเครื่่�องจัักรเดิิมให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
โครงการที่่�จะได้้รัับการส่่งเสริิมด้้วย โดยไม่่ให้้นัับ
มููลค่่าเครื่่�องจัักรเดิิมมารวมเป็็นเงิินลงทุุนที่่�จะได้้รัับ
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ต้้องมีีเงิินลงทุุนค่่าเครื่่�องจัักร (รวมค่่าติิดตั้้�งและ
ค่่าทดลองเครื่่�อง) ที่่�ใช้้ในการผลิิตไม่่น้้อยกว่่า 1,500
ล้้านบาท

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A 4 = 3 ปี
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5.4.9.2	กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์
สารกึ่่�งตััวนำำ�และ/หรืือ
ชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับอุุปกรณ์์
สารกึ่่�งตััวนำำ� รวมถึึง
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
ระหว่่างหรืือต่่อเนื่่�อง
จากขั้้�นตอนการผลิิต
เช่่น Wafer Grinding,
Sawed Dice, Wafer
Testing, IC Testing,
IC Module เป็็นต้้น
5.4.10	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วน และ/หรืือ
อุุปกรณ์์โฟโทนิิกส์์ (Photonics)
และ/หรืือ ระบบที่่�ใช้้โฟโทนิิกส์์
5.4.11	กิิจการผลิิต Flat Panel Display ต้้องมีีกรรมวิิธีีการผลิิตตามที่่�คณะกรรมการให้้ความ
เห็็นชอบ
5.4.12	กิิจการผลิิต Flexible Printed
ต้้องมีีกรรมวิิธีีการผลิิตตามที่่�คณะกรรมการให้้ความ
Circuit Board และ/หรืือ Printed เห็็นชอบ
Circuit Board และ/หรืือชิ้้�นส่่วน
5.4.12.1	กิิจการผลิิต Flexible ต้้องมีีเงิินลงทุุนค่่าเครื่่�องจัักร (รวมค่่าติิดตั้้�งและ
Printed Circuit Board ค่่าทดลองเครื่่�อง) ที่่�ใช้้ในการผลิิตไม่่น้้อยกว่่า 1,500
และ/หรืือ Multilayer ล้้านบาท
Printed Circuit Board
และ/หรืือชิ้้�นส่่วนที่่�
เป็็นการลงทุุนขนาด
ใหญ่่
5.4.12.2 กิิจการผลิิต Flexible
Printed Circuit Board
และ/หรืือ Multilayer
Printed Circuit Board
และ/หรืือชิ้้�นส่่วน
5.4.12.3 	กิิจการผลิิต Printed
Circuit Board ประเภท
อื่่�นๆ และ/หรืือชิ้้�นส่่วน
5.4.13	กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์หน่่วยความจำำ�
อื่่�นๆ
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A3

A3
A3

A2

A3

B1
A4
A 4 = 3 ปี
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5.4.14	กิิจการผลิิต Printed Circuit
Board Assembly (PCBA) หรืือ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ต่่อเนื่่�องจากการผลิิต
PCBA ในโครงการเดีียวกััน
5.4.14.1 กิิจการผลิิต Printed
Circuit Board Assembly
(PCBA) หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�
ต่่อเนื่่�องจากการผลิิต
PCBA ในโครงการ
เดีียวกัันที่่�เป็็นการลงทุุน
ขนาดใหญ่่
5.4.14.2 กิิจการผลิิต Printed
Circuit Board
Assembly (PCBA) หรืือ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ต่่อเนื่่�องจาก
การผลิิต PCBA ใน
โครงการเดีียวกััน
5.4.15	กิิจการผลิิต Electro-Magnetic
Product
5.4.16	กิิจการผลิิต Passive Component
5.4.17 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับ
ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มภาพและเสีียง
(Audio Visual Product)
5.4.18 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับ
ผลิิตภััณฑ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์สำำ�หรัับ
สำำ�นัักงาน
5.4.19	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับ
ผลิิตภััณฑ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่่�นๆ
5.5 	กิิจการผลิิตสารหรืือแผ่่นสำำ�หรัับไมโคร
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
5.5.1 	กิิจการผลิิต Wafer

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่่�อนไข
ต้้องมีีขั้้�นตอนการประกอบ PCBA ที่่�ใช้้เทคโนโลยีี
Surface Mount Technology ครบทั้้�งสายใน
โครงการเดีียวกััน
ต้้องมีีเงิินลงทุุนค่่าเครื่่�องจัักร (รวมค่่าติิดตั้้�งและ
ค่่าทดลองเครื่่�อง) เฉพาะที่่�ใช้้ในการผลิิต PCBA
ไม่่น้้อยกว่่า 500 ล้้านบาท

A3

2

A4

A4
A4
A4
A4
B1

ต้้องมีีกรรมวิิธีีการผลิิตตามที่่�คณะกรรมการให้้ความ
เห็็นชอบ

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

ยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้
นิิติิบุุคคล
10 ปีี
ไม่่กำำ�หนด
วงเงิินภาษีี
A 4 = 3 ปี
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5.5.2 	กิิจการผลิิตสารหรืือแผ่่นที่่�ใช้้
Thin Film Technology

1. ต้้องมีีกรรมวิิธีีการผลิิตตามที่่�คณะกรรมการ
ให้้ความเห็็นชอบ
2. การลงทุุนปรัับปรุุงเครื่่�องจัักรเดิิม ให้้เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของโครงการที่่�จะได้้รัับการส่่งเสริิม
ด้้วย โดยไม่่ให้้นัับมููลค่่าเครื่่�องจัักรเดิิมมารวม
เป็็นเงิินลงทุุนที่่�จะได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล

5.6	กิิจการออกแบบทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
5.6.1	กิิจการ Microelectronics Design 1. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้าน
ออกแบบทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ไม่่น้้อยกว่่า
5.6.2	กิิจการ Embedded System
1,500,000 บาท ต่่อปีี โดยต้้องเป็็นการจ้้างงาน
Design
ใหม่่ หรืือมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 1,000,000 บาท
2. รายได้้ที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมให้้นัับรวมรายได้้จากการ
จำำ�หน่่าย หรืือการให้้บริิการ ซึ่่�งเป็็นผลงานที่่�
เกี่่�ยวกัับกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมโดยตรง หรืือ
นำำ�ไปผลิิตต่่อในเชิิงพาณิิชย์์ ไม่่ว่่าจะผลิิตเองหรืือ
ว่่าจ้้างผู้้�อื่่�นผลิิต
3. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิม หรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50
เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะ
เวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
4. สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
ในการได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลรวม
แล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A3

A1
A1

อุุตสาหกรรมป้้องกัันประเทศ
4.20 	กิิจการผลิิตและ/หรืือซ่่อมยานพาหนะและ 1. ต้้องเป็็นการผลิิตและ/หรืือซ่่อมตามความ
ระบบอาวุุธเพื่่�อการป้้องกัันประเทศ
ต้้องการของหน่่วยงานด้้านความมั่่�นคง
4.20.1 รถถััง รถเกราะ หรืือยานพาหนะรบ 2. ต้้องได้้รัับมาตรฐานอุุตสาหกรรมหรืือมาตรฐาน
ทางการทหารที่่�กระทรวงกลาโหมกำำ�หนด
4.20.2 ยานพาหนะช่่วยรบ
3. กรณีีซ่่อม ต้้องเป็็นการซ่่อมบำำ�รุุงหนััก หรืือการ
4.20.3	ชิ้้�นส่่วนเฉพาะที่่�ใช้้ในการผลิิตและ/
ซ่่อมแซมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
หรืือซ่่อม ในประเภทกิิจการ 4.20.1
และ 4.20.2
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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A 3 = 5 ปี

A2
A2
A2
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ประเภทกิิจการ

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่่�อนไข

4.21 	กิิจการผลิิตและ/หรืือซ่่อมยานไร้้คนขัับ
1. ต้้องเป็็นการผลิิตและ/หรืือซ่่อมตามความ
(Unmanned System) เพื่่�อการป้้องกััน
ต้้องการของหน่่วยงานด้้านความมั่่�นคง
ประเทศ และชิ้้�นส่่วนที่่�ใช้้ในการผลิิตและ/ 2. ต้้องได้้รัับมาตรฐานอุุตสาหกรรมหรืือมาตรฐาน
หรืือซ่่อม
ทางการทหารที่่�กระทรวงกลาโหมกำำ�หนด
3. กรณีีซ่่อม ต้้องเป็็นการซ่่อมบำำ�รุุงหนััก หรืือการ
4.21.1 ระบบยานภาคพื้้�นไร้้คนขัับ
ซ่่อมแซมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
(Unmanned Ground System:
UGS) เช่่น ยานภาคพื้้�น
(Unmanned Ground Vehicle:
UGV) หุ่่�นยนต์์สำำ�หรัับการปฏิิบััติิ
การทางทหาร และหุ่่�นยนต์์ขนาดจิ๋๋�ว
เป็็นต้้น
4.21.2 ระบบยานทางน้ำำ��ไร้้คนขัับ
(Unmanned Maritime System:
UMS) เช่่น ยานผิิวน้ำำ��ไร้้คนขัับ
(Unmanned Surface Vehicle:
USV) และยานใต้้น้ำำ��ไร้้คนขัับ
(Unmanned Underwater
Vehicle: UUV) เป็็นต้้น
4.21.3 ระบบอากาศยานไร้้คนขัับ
(Unmanned Aircraft System: UAS)
เช่่น อากาศยานไร้้คนขัับแบบปีีก
ติิดลำำ�ตััว (Fixed Wing) อากาศยาน
ไร้้คนขัับแบบปีีกหมุุน (Rotor) และ
อากาศยานไร้้คนขัับแบบผสม
(Fixed Wing/Rotor) เป็็นต้้น
4.21.4	ชิ้้�นส่่วนเฉพาะที่่�ใช้้ในการผลิิตและ/
หรืือซ่่อม ประเภทกิิจการ 4.21.14.21.3 เช่่น ตััวโครงสร้้างหลััก
แขนกล มืือจัับ ระบบติิดต่่อสื่่�อสาร
ระบบกล้้อง ระบบสมองกล ระบบ
ไฟฟ้้า และแบตเตอรี่่� เป็็นต้้น

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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A 3 = 5 ปี

A1

2

A1

A1

A1

A 4 = 3 ปี
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

4.22 	กิิจการผลิิตและ/หรืือซ่่อมอาวุุธ และเครื่่�อง
ช่่วยฝึึกเพื่่�อการป้้องกัันประเทศ และชิ้้�นส่่วน
4.22.1 การผลิิตและ/หรืือซ่่อมอาวุุธ
4.22.1.1 อาวุุธปืืน
4.22.1.2 กระสุุนปืืน
4.22.1.3 ระบบจรวด รวมทั้้�ง
ระบบควบคุุม รถยิิง
หรืือสิ่่�งนำำ�พาไปของ
ระบบจรวด
4.22.2 ระบบจำำ�ลองยุุทธ์์และการฝึึก
เสมืือนจริิง เช่่น ระบบเครื่่�องช่่วย
ฝึึกยานรบเสมืือนจริิง ระบบเครื่่�อง
ช่่วยฝึึกใช้้อาวุุธเสมืือนจริิง และ
ระบบสนามฝึึกยิิงอาวุุธประจำำ�กาย
และอาวุุธประจำำ�หน่่วยระบบจำำ�ลอง
ยุุทธ์์ปฏิิบััติิการร่่วม (JTLS) เป็็นต้้น
4.22.3	ชิ้้�นส่่วนเฉพาะที่่�ใช้้ในการผลิิตและ/
หรืือซ่่อม ประเภทกิิจการ 4.22.1
และ 4.22.2
4.23 	กิิจการผลิิตและ/หรืือซ่่อมอุุปกรณ์์ช่่วยรบ
ได้้แก่่ เสื้้�อเกราะกัันกระสุุนและสะเก็็ดระเบิิด
แผ่่นเกราะหรืือโล่่ป้้องกัันกระสุุนและสะเก็็ด
ระเบิิด

1. ต้้องเป็็นการผลิิตและ/หรืือซ่่อมตามความ
ต้้องการของหน่่วยงานด้้านความมั่่�นคง
2. ต้้องได้้รัับมาตรฐานอุุตสาหกรรมหรืือมาตรฐาน
ทางการทหารที่่�กระทรวงกลาโหมกำำ�หนด
3. กรณีีซ่่อม ต้้องเป็็นการซ่่อมบำำ�รุุงหนััก หรืือการ
ซ่่อมแซมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
4. สำำ�หรัับประเภทกิิจการ 4.22.1 ต้้องเป็็นไป
ตามพระราชบััญญััติิโรงงานผลิิตอาวุุธของ
เอกชน พ.ศ. 2550 และต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทย
ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51 ของทุุน
จดทะเบีียน
5. สำำ�หรัับประเภทกิิจการ 4.22.2 ต้้องมีีการ
ออกแบบระบบหรืือพััฒนาซอฟต์์แวร์์เอง

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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A2
A2
A2

A1

A2
1. ต้้องเป็็นการผลิิตและ/หรืือซ่่อมตามความ
ต้้องการของหน่่วยงานด้้านความมั่่�นคง
2. ต้้องได้้รัับมาตรฐานอุุตสาหกรรมหรืือมาตรฐาน
ทางการทหารที่่�กระทรวงกลาโหมกำำ�หนด
3. กรณีีซ่่อม ต้้องเป็็นการซ่่อมบำำ�รุุงหนััก หรืือการ
ซ่่อมแซมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A 4 = 3 ปี
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Notes
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สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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กลุ่่�มอุุตสาหกรรมและประเภทกิิจการ
ที่่�ให้้การส่่งเสริิม
ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมสามารถตรวจสอบประเภทกิิจการและเงื่่�อนไขของแต่่ละประเภทกิิจการ ซึ่่�งได้้
กำำ�หนดไว้้ในบััญชีีประเภทกิิจการที่่�สำำ�นัักงานให้้การส่่งเสริิมโดยแยกตามกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
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3

อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและอุุตสาหกรรมสนัับสนุุน
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 3

อุุตสาหกรรมแร่่ โลหะ และ
วััสดุุ (หน้้า 86)

6.5-6.8	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
พอลิิเมอร์์ชนิิดพิิเศษ/
2.1-2.2	กิิจการสำำ�รวจแร่่/ เหมืืองแร่่
เคมีีภััณฑ์์ชนิิดพิิเศษ/
2.3 	กิิจการผลิิต Advanced
พลาสติิกรีีไซเคิิล
หรืือ Nano Materials หรืือ 6.11	กิิจการผลิิตแม่่ปุ๋๋�ยเคมีี
ผลิิตภััณฑ์์จาก Advanced 6.18	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
หรืือ Nano Materials
อััจฉริิยะ และชิ้้�นส่่วน
2.4 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์แก้้ว 6.19	กิิจการโรงแยกก๊๊าซ
หรืือเซรามิิกส์์
ธรรมชาติิ
2.5	กิิจการผลิิตวััสดุุทนไฟหรืือ
ฉนวนกัันความร้้อน
(ยกเว้้นอิิฐมวลเบา
อุุตสาหกรรมกระดาษ
อิิฐน้ำำ��หนัักเบา)
(หน้้า 93)
2.6	กิิจการผลิิตยิิปซั่่�มหรืือ
6.12-6.13 กิิจการผลิิตเยื่่�อ/ กระดาษ/
ผลิิตภััณฑ์์จากยิิปซั่่�ม
ผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษ
2.7-2.14 	กิิจการผลิิตเหล็็ก
2.15-2.16, 4.1-4.3	กิิจการผลิิตโลหะ
4.14	กิิจการผลิิตโครงสร้้างโลหะ
อุุตสาหกรรมพลัังงาน
สาธารณููปโภค และ
สำำ�หรัับงานก่่อสร้้างหรืืองาน
สิ่่�
งแวดล้้อม (หน้้า 95)
อุุตสาหกรรม หรืือการซ่่อม
7.1.1	กิิจการผลิิตไฟฟ้้าและไอน้ำำ��
Platform สำำ�หรัับ
7.1.2	กิิจการผลิิตน้ำำ��ประปา น้ำำ��
อุุตสาหกรรมปิิโตรเลีียม
เพื่่�ออุุตสาหกรรม หรืือไอน้ำำ��
7.2	กิิจการสถานีีบริิการก๊๊าซ
ธรรมชาติิ
อุุตสาหกรรมเคมีีภััณฑ์์และ
ปิิโตรเคมีี (หน้้า 89)
7.8	กิิจการบริิการด้้านจััดการ
6.1 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เคมีี
พลัังงาน (ESCO)
เพื่่�อการอุุตสาหกรรม
7.17-7.18	กิิจการรีีไซเคิิล และบำำ�บััด
6.3	กิิจการโรงกลั่่�นน้ำำ��มััน
ของเสีีย
6.4 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
ปิิโตรเคมีี

การพััฒนาพื้้�นที่่�
อุุตสาหกรรม (หน้้า 96)

7.9.1.1	กิิจการนิิคมหรืือเขต
อุุตสาหกรรม
7.9.1.2	กิิจการนิิคมหรืือเขต
อุุตสาหกรรมอััญมณีี และ
เครื่่�องประดัับ
7.9.1.3 กิิจการนิิคมหรืือเขต
อุุตสาหกรรมโลจิิสติิกส์์
7.9.1.5 	กิิจการนิิคมหรืือเขต
อุุตสาหกรรมเพื่่�ออนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม
7.9.1.6	กิิจการนิิคมหรืือเขต
อุุตสาหกรรมยาง
7.9.1.7 	กิิจการนิิคมหรืือเขต
อุุตสาหกรรมอากาศยาน
หรืืออวกาศ
7.9.1.8	กิิจการนิิคมหรืือเขต
อุุตสาหกรรมด้้านนวััตกรรม
อาหาร
7.9.2.1	กิิจการนิิคมหรืือเขต
วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
7.9.3	กิิจการนิิคมหรืือเขต
อุุตสาหกรรมอััจฉริิยะ

ประเภทกิิจการที่่�ได้้รัับการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
สามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้จาก QR Code
สำำ�หรัับแจก ห้้ามจำำ�หน่่าย
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อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและอุุตสาหกรรมสนัับสนุุน
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 3
ประเภทกิิจการ

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่่�อนไข

อุุตสาหกรรมแร่่ โลหะ และวััสดุุ

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

2.1 	กิิจการสำำ�รวจแร่่

2.2 	กิิจการทำำ�เหมืือง และ/หรืือ แต่่งแร่่โปแตช
2.3	กิิจการผลิิต Advanced หรืือ Nano
Materials หรืือผลิิตภััณฑ์์จาก Advanced
หรืือ Nano Materials
2.3.1	กิิจการผลิิต Advanced หรืือ
Nano Materials หรืือการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์จาก Advanced หรืือ
Nano Materials ที่่�มีีขั้้�นตอนการ
ผลิิตต่่อเนื่่�องจากการผลิิต
Advanced หรืือ Nano Materials
ในโครงการเดีียวกััน
2.3.2	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จาก
Advanced หรืือ Nano Materials
2.4 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์แก้้ว หรืือเซรามิิกส์์
2.4.1 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์แก้้วที่่�มีี
คุุณสมบััติิพิิเศษ
2.4.2 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์แก้้ว
2.4.3 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกส์์
(ยกเว้้น Earthenware และ
กระเบื้้�องเซรามิิกส์์)
2.5 	กิิจการผลิิตวััสดุุทนไฟหรืือฉนวนกัันความ
ร้้อน (ยกเว้้นอิิฐมวลเบา อิิฐน้ำำ��หนัักเบา)
2.6 	กิิจการผลิิตยิิปซั่่�มหรืือผลิิตภััณฑ์์จากยิิปซั่่�ม
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1. ต้้องมีีอาชญาบััตรสำำ�รวจแร่่ก่่อนยื่่�นคำำ�ขอรัับการ
ส่่งเสริิม
2. ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
ตามคุุณค่่าของโครงการได้้
ต้้องมีีประทานบััตรหรืือใบอนุุญาตรัับช่่วงการ
ทำำ�เหมืืองก่่อนยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม

B1

B1

A2

A3
ต้้องมีีขั้้�นตอนการหลอม และ/หรืือ การอบ

A3

ต้้องมีีขั้้�นตอนการหลอม และ/หรืือ การอบ
ต้้องมีีขั้้�นตอนการเผา และ/หรืือ การอบ

B1
B1

ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการได้้
ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการได้้

B2

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

B2

A 4 = 3 ปี
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2.7 	กิิจการผลิิตเหล็็กขั้้�นต้้น ได้้แก่่ น้ำำ��เหล็็ก
บริิสุุทธิ์์� (Hot Metal) เหล็็กถลุุง (Pig Iron)
เหล็็กพรุุน (Sponge Iron, Direct Reduction
Iron: DRI) และ Hot Briquetted Iron (HBI)
2.8 	กิิจการผลิิตเหล็็กขั้้�นกลาง ได้้แก่่ Slab, Billet 1. กรณีีมีีขั้้�นตอนการผลิิตต่่อเนื่่�องจากการผลิิต
และ Bloom
เหล็็กขั้้�นต้้นในโครงการเดีียวกััน
2. กรณีีมีีเฉพาะขั้้�นตอนการผลิิตเหล็็กขั้้�นกลาง
2.9 	กิิจการผลิิตเหล็็กขั้้�นปลาย
2.9.1	กิิจการผลิิตเหล็็กขั้้�นปลายคุุณภาพ ต้้องมีีค่่า Ultimate Tensile Strength (UTS) มากกว่่า
สููงชนิิดเหล็็กทนแรงดึึงสููง (High 700 เมกะปาสคาล (MPa) ขึ้้�นไป
Tensile Strength Steel)
2.9.2	กิิจการผลิิตเหล็็กขั้้�นปลายที่่�มีี
ขั้้�นตอนการผลิิตต่่อเนื่่�องจากการ
ผลิิตเหล็็กขั้้�นต้้น และขั้้�นกลาง
ในโครงการเดีียวกััน
2.9.3	กิิจการผลิิตเหล็็กทรงยาวสำำ�หรัับ
งานอุุตสาหกรรม ได้้แก่่ เหล็็ก
รููปพรรณ เหล็็กเพลา เหล็็กลวด
และลวดเหล็็ก
2.9.4	กิิจการผลิิตเหล็็กทรงยาวสำำ�หรัับ
งานก่่อสร้้าง ได้้แก่่ เหล็็กรููปพรรณ
เหล็็กเพลา เหล็็กลวด และลวด
เหล็็ก
2.9.5	กิิจการผลิิตเหล็็กทรงแบนสำำ�หรัับ
งานอุุตสาหกรรม ได้้แก่่ เหล็็กแผ่่น
ไร้้สนิิมรีีดร้้อนหรืือรีีดเย็็น เหล็็ก
แผ่่นหนา เหล็็กแผ่่นรีีดร้้อนหรืือ
รีีดเย็็น และเหล็็กแผ่่นเคลืือบ
2.9.6 	กิิจการผลิิตเหล็็กทรงแบนสำำ�หรัับ
งานก่่อสร้้าง ได้้แก่่ เหล็็กแผ่่นไร้้
สนิิมรีีดร้้อนหรืือรีีดเย็็น เหล็็กแผ่่น
หนา เหล็็กแผ่่นรีีดร้้อนหรืือรีีดเย็็น
และเหล็็กแผ่่นเคลืือบ
2.9.7 	กิิจการผลิิตแผ่่นเหล็็กรีีดเย็็นเคลืือบ
ดีีบุุก (Tin Mill Black Plate)
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A2

A2
A4

3

A2
A2

A4

B1

A4

B1

A3
A 4 = 3 ปี
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2.9.8	กิิจการผลิิตเหล็็กแผ่่นรีีดเย็็นชนิิด เฉพาะประเภท Non-oriented (NO) และ GrainElectrical Steel
Oriented (GO)
2.10 	กิิจการผลิิตท่่อเหล็็ก หรืือท่่อเหล็็กไร้้สนิิม
2.10.1	กิิจการผลิิตท่่อเหล็็กชนิิดไร้้ตะเข็็บ
หรืือลบตะเข็็บภายใน
2.10.2	กิิจการผลิิตท่่อเหล็็กอื่่�นๆ
2.11 	กิิจการผลิิตผงโลหะ (ยกเว้้นผงโลหะสำำ�หรัับ
งานขััดผิิว (Shot Blasting))
2.12 	กิิจการผลิิตเฟอร์์โรอััลลอย
2.13 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนเหล็็กหล่่อ
ต้้องใช้้เตาหลอมแบบ Induction Furnace
2.13.1	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนเหล็็กหล่่อ
เหนีียว
2.13.2	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนเหล็็กหล่่ออื่่�นๆ
2.14 	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนเหล็็กทุุบ
2.15 	กิิจการรีีด ดึึง หล่่อ หรืือทุุบโลหะที่่�มิิใช่่
เหล็็ก
2.16 	กิิจการตััดโลหะ
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A3
B1
A3
A4
A2
A3
A3
A4

ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการได้้

4.1 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์โลหะรวมทั้้�งชิ้้�นส่่วน
โลหะ
4.1.1 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากผงโลหะ ต้้องมีีขั้้�นตอนการ Sintering
หรืือผงโลหะผสม
4.1.2 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เหล็็ก หรืือ ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปต่่อเนื่่�องจากการผลิิตชิ้้�นส่่วน
ชิ้้�นส่่วนเหล็็ก
เหล็็กหล่่อที่่�ใช้้เตาหลอมแบบ Induction Furnace
หรืือชิ้้�นส่่วนเหล็็กทุุบในโครงการเดีียวกััน
4.1.3 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์โลหะรวมทั้้�ง 1. กรณีีมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปต่่อเนื่่�องจากการรีีด ดึึง
ชิ้้�นส่่วนโลหะ
หล่่อ หรืือทุุบโลหะที่่�มิิใช่่เหล็็ก ในโครงการ
เดีียวกััน
2. กรณีีมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููป เช่่น Machining และ
Stamping เป็็นต้้น

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A3

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

B2

A3
A3
A4
B1

A 4 = 3 ปี
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่่�อนไข

4.2 	กิิจการชุุบ เคลืือบผิิว การปรัับ หรืือเปลี่่�ยน
สภาพผิิว
4.2.1	กิิจการชุุบ เคลืือบผิิว การปรัับหรืือ
เปลี่่�ยนสภาพผิิวที่่�ใช้้เทคโนโลยีี
ขั้้�นสููง (Advanced Technology)
4.2.2 กิิจการชุุบ เคลืือบผิิว การปรัับหรืือ
เปลี่่�ยนสภาพผิิวที่่�ใช้้เทคโนโลยีี
ระดัับพื้้�นฐาน (Basic Technology)
4.3 	กิิจการอบ-ชุุบโลหะ (Heat Treatment)
ห้้ามใช้้สารไซยาไนต์์ในขบวนการทำำ�งาน
4.14 	กิิจการผลิิตโครงสร้้างโลหะสำำ�หรัับงาน
ก่่อสร้้างหรืืองานอุุตสาหกรรม (Fabrication
Industry) หรืือการซ่่อม Platform สำำ�หรัับ
อุุตสาหกรรมปิิโตรเลีียม
4.14.1	กิิจการผลิิตโครงสร้้างโลหะสำำ�หรัับ
งานก่่อสร้้างหรืืองานอุุตสาหกรรม
(Fabrication Industry) ที่่�มีีขั้้�นตอน
การออกแบบทางวิิศวกรรม
4.14.2	กิิจการผลิิตโครงสร้้างโลหะสำำ�หรัับ
งานก่่อสร้้างหรืืองานอุุตสาหกรรม
(Fabrication Industry) หรืือการ
ซ่่อม Platform สำำ�หรัับ
อุุตสาหกรรมปิิโตรเลีียม

A4
B1

3

A4

A3

A4

อุุตสาหกรรมเคมีีภััณฑ์์และปิิโตรเคมีี
6.1	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เคมีีเพื่่�อการ
อุุตสาหกรรม

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

1. ไม่่ให้้การส่่งเสริิมการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เคมีี ดัังต่่อ
ไปนี้้�
1.1	ผลิิตภััณฑ์์เคมีีเพื่่�อการอุุปโภค เช่่น สีีทา
อาคาร น้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาด น้ำำ��มััน
หล่่อลื่่�นยานยนต์์ ปุ๋๋�ยเคมีีผสม ยาปราบ
ศััตรููพืืชหรืือยาฆ่่าแมลง เป็็นต้้น
1.2	ผลิิตภััณฑ์์เคมีีเพื่่�อการก่่อสร้้าง เช่่น กาว
ซีีเมนต์์ Concrete admixture เป็็นต้้น

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4

A 4 = 3 ปี
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กลุ่่�มกิิจการ
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ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

1.3	สารที่่�ก่่อให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน ซึ่่�งอยู่่�ใน
ข่่ายที่่�ประเทศไทยจะต้้องลดหรืือยกเลิิก
การใช้้งานตามข้้อตกลงสากล
2. ไม่่ให้้การส่่งเสริิมโครงการที่่�มีีเฉพาะกระบวนการ
ผสม หรืือทำำ�ให้้เจืือจาง หรืือเปลี่่�ยนสถานะ
6.3	กิิจการโรงกลั่่�นน้ำำ��มััน
6.4	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีี

1. กรณีีใช้้เทคโนโลยีีการดัักจัับ การใช้้ประโยชน์์
และการกัักเก็็บคาร์์บอน (Carbon Capture
Utilization and Storage หรืือ CCUS)
2. กรณีีทั่่�วไป

6.5	กิิจการผลิิตพอลิิเมอร์์ชนิิดพิิเศษ หรืือ
เคมีีภััณฑ์์ชนิิดพิิเศษ รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์
ต่่อเนื่่�องในโครงการเดีียวกััน
6.5.1	กิิจการผลิิตพอลิิเมอร์์ชนิิดพิิเศษ/
เคมีีภััณฑ์์ชนิิดพิิเศษ รวมถึึง
ผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องในโครงการ
เดีียวกััน
6.5.2	กิิจการผลิิตพลาสติิกคอมพาวด์์
ชนิิดพิิเศษหรืือยางคอมพาวด์์ชนิิด
พิิเศษ รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�อง
ในโครงการเดีียวกััน
6.6	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับ
อุุตสาหกรรม (Plastic Products for
Industrial Goods)
6.7	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�มีีคุุณสมบััติิ
พิิเศษ
6.7.1	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
ชนิิดหลายชั้้�น (Multilayer Plastics
Packaging)
6.7.1.1	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกชนิิดหลายชั้้�น
(Multilayer Plastics
Packaging) ด้้วยวิิธีี
Co-extrusion
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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B1
A2
A3

ต้้องได้้การรัับรองคุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์จากหน่่วย
งานที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ

A2

ต้้องได้้การรัับรองคุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์จากหน่่วย
งานที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ

A3

ต้้องมีีกระบวนการขึ้้�นรููปพลาสติิก

B1

1. กรณีีขึ้้�นรููปแบบ Co-extrusion ต้้องมีีการเชื่่�อม
ประสานพลาสติิกอย่่างน้้อย 3 ชั้้�น
2. กรณีีขึ้้�นรููปแบบ Co-extrusion ที่่�มีีการเชื่่�อม
ประสานพลาสติิกน้้อยกว่่า 3 ชั้้�น ผลิิตภััณฑ์์จะ
ต้้องมีีคุุณสมบััติิดีีกว่่าหรืือเทีียบเท่่ากัับ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ขึ้้�นรููปจากพลาสติิก / ที่่�เชื่่�อม

A3

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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ประโยชน์์

เงื่่�อนไข
ประสานพลาสติิกอย่่างน้้อย 3 ชั้้�น โดย
ผลิิตภััณฑ์์จะต้้องได้้รัับการรัับรองคุุณสมบััติิ
จากหน่่วยงานที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้
รัับการรัับรองมาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ
กรณีีเชื่่�อมประสานพลาสติิกด้้วยวิิธีี Lamination หรืือวิิธีี
Lamination ร่่วมกัับ Co-extrusion ต้้องมีีการเชื่่�อม
ประสานพลาสติิกตั้้�งแต่่ 4 ชั้้�นขึ้้�นไป

6.7.1.2 กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกชนิิดหลายชั้้�น
(Multilayer Plastics
Packaging) ด้้วยวิิธีี
Lamination หรืือ วิิธีี
Lamination ร่่วมกัับ
Co-extrusion
6.7.2	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐานห้้องปลอดเชื้้�อในระดัับ
ชนิิดปลอดเชื้้�อ (Aseptic Plastics มาตรฐาน ISO 14611 ระดัับ 7 หรืือมาตรฐาน
Packaging)
Federal Standard 209 E Class 10000 ขึ้้�นไป หรืือ
มาตรฐานสากลอื่่�นที่่�เทีียบเท่่า ภายใน 2 ปีี นัับแต่่วััน
ครบเปิิดดำำ�เนิินการ
6.7.3	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐานห้้องปลอดเชื้้�อในระดัับ
ชนิิดป้้องกัันไฟฟ้้าสถิิต (Antistatic มาตรฐาน ISO 14611 ระดัับ 7 หรืือมาตรฐาน
Plastics Packaging)
Federal Standard 209 E Class 10000 ขึ้้�นไป หรืือ
มาตรฐานสากลอื่่�นที่่�เทีียบเท่่า ภายใน 2 ปีี นัับแต่่วััน
ครบเปิิดดำำ�เนิินการ
6.7.4	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�มีี
คุุณสมบััติิพิิเศษอื่่�นๆ
6.7.4.1	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ ต้้องได้้การรัับรองคุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์จากหน่่วย
พลาสติิกที่่�มีีคุุณสมบััติิ งานที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ
พิิเศษอื่่�นๆ
6.7.4.2	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ 1. ต้้องมีีกระบวนการขึ้้�นรููปพลาสติิก
2. ต้้องเป็็นบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�มีีคุุณสมบััติิการ
พลาสติิกทั่่�วไป
ใช้้งานเฉพาะ เช่่น ใช้้งานกัับไมโครเวฟได้้
เป็็นต้้น
3. ไม่่เป็็นบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกในกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�
ต้้องลดหรืือเลิิกตาม Roadmap จััดการขยะ
พลาสติิกของประเทศไทยตามที่่�กระทรวง
ทรััพยากร ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมกำำ�หนด

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4

3

A3

A3

A3
B1

A 4 = 3 ปี
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6.8	กิิจการผลิิตเม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิล รวมถึึง
ผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องในโครงการเดีียวกััน
6.8.1	กิิจการผลิิตเม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิลที่่� 1. ต้้องมีีคุุณสมบััติิเทีียบเท่่ากัับเม็็ดพลาสติิกใหม่่
โดยจะต้้องได้้รัับการรัับรองคุุณสมบััติิผลิิตภััณฑ์์
มีีคุุณสมบััติิเทีียบเท่่ากัับเม็็ด
จากหน่่วยงานที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้
พลาสติิกใหม่่ รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์
รัับการรัับรองมาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ
ต่่อเนื่่�องในโครงการเดีียวกััน
2. ต้้องใช้้เศษพลาสติิกในประเทศเป็็นวััตถุุดิิบ
6.8.2	กิิจการผลิิตเม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิล 1. ต้้องมีีสััดส่่วนการใช้้เศษพลาสติิกในโครงการ
เป็็นปริิมาณไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 70 ของวััตถุุดิิบที่่�
รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�อง
เป็็นพลาสติิก (โดยน้ำำ��หนััก)
ในโครงการเดีียวกััน
2. ต้้องใช้้เศษพลาสติิกในประเทศเป็็นวััตถุุดิิบ
6.11	กิิจการผลิิตแม่่ปุ๋๋�ยเคมีี
6.18	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ และ/หรืือ
ชิ้้�นส่่วนบรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ
6.18.1	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ และ/หรืือ 1. ต้้องมีีคุุณสมบััติิที่่�ก่่อให้้เกิิดปฏิิกิิริิยาสััมพัันธ์์
ระหว่่างบรรจุุภััณฑ์์และผลิิตภััณฑ์์ที่่�บรรจุุภายใน
ชิ้้�นส่่วนอััจฉริิยะในกลุ่่�ม Active
และ/หรืือสภาพแวดล้้อมภายนอก เพื่่�อยืืดอายุุ
Packaging
และ/หรืือคงคุุณภาพหรืือคุุณสมบััติิของ
ผลิิตภััณฑ์์ภายในบรรจุุภััณฑ์์
2. ต้้องมีีขั้้�นตอนการผลิิตสารที่่�มีีคุุณสมบััติิตาม
ข้้อ 1 เช่่น สารยัับยั้้�งการเติิบโตของแบคทีีเรีีย
สารกำำ�จััดก๊๊าซออกซิิเจน เป็็นต้้น
3. กรณีีการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ จะต้้องมีี
ขั้้�นตอนขึ้้�นรููปบรรจุุภััณฑ์์ในโครงการ
4. ต้้องได้้รัับการรัับรองคุุณสมบััติิจากหน่่วยงานที่่�
คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ
6.18.2	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ และ/หรืือ 1. ต้้องมีีคุุณสมบััติิสามารถบ่่งชี้้�คุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
ชิ้้�นส่่วนอััจฉริิยะในกลุ่่�ม Intelligent
หรืือการเตืือนเกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นโดย
Packaging
สามารถแสดงผลหรืือสื่่�อสารแก่่ผู้้�ใช้้ (ไม่่รวม
RFID)
2. ต้้องมีีขั้้�นตอนการผลิิตสารที่่�มีีคุุณสมบััติิตาม
ข้้อ 1 เช่่น หมึึกหรืือสารชนิิดพิิเศษที่่�เปลี่่�ยนสีี
ตามอุุณหภููมิิและเวลา เป็็นต้้น
3. กรณีีการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ จะต้้องมีี
ขั้้�นตอนขึ้้�นรููปบรรจุุภััณฑ์์ในโครงการ
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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6.18.3	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ และ/หรืือ
ชิ้้�นส่่วนอััจฉริิยะ จากสารที่่�ก่่อให้้
เกิิดคุุณสมบััติิอััจฉริิยะ
6.19	กิิจการโรงแยกก๊๊าซธรรมชาติิ

4. ต้้องได้้รัับการรัับรองคุุณสมบััติิจากหน่่วยงานที่่�
คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ
ต้้องมีีขั้้�นตอนขึ้้�นรููปบรรจุุภััณฑ์์ และ/หรืือ ชิ้้�นส่่วน
อััจฉริิยะในโครงการ
1. กรณีีใช้้เทคโนโลยีีการดัักจัับ การใช้้ประโยชน์์
และการกัักเก็็บคาร์์บอน (Carbon Capture
Utilization and Storage หรืือ CCUS)
2. กรณีีทั่่�วไป

A4
A2

3

A3

อุุตสาหกรรมกระดาษ
6.12	กิิจการผลิิตเยื่่�อกระดาษ หรืือกระดาษ
รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องในโครงการเดีียวกััน
6.12.1	กิิจการผลิิตเยื่่�อกระดาษชนิิด
ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐานห้้องปลอดเชื้้�อในระดัับ
ปลอดเชื้้�อ รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์
มาตรฐาน ISO 14611 ระดัับ 5 หรืือมาตรฐาน
ต่่อเนื่่�องในโครงการเดีียวกััน
Federal Standard 209 E Class 100 ขึ้้�นไป หรืือ
มาตรฐานสากลอื่่�นที่่�เทีียบเท่่าภายใน 2 ปีี นัับแต่่วััน
ครบเปิิดดำำ�เนิินการ
6.12.2	กิิจการผลิิตเยื่่�อกระดาษชนิิดพิิเศษ ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐานกระบวนการผลิิตหรืือ
รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องในโครงการ ผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวข้้อง เช่่น US-FDA, GMP หรืือ Food
เดีียวกััน
Grade เป็็นต้้น ภายใน 2 ปีี นัับแต่่วัันครบเปิิด
ดำำ�เนิินการ
6.12.3	กิิจการผลิิตเยื่่�อกระดาษรีีไซเคิิล
รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องใน
โครงการเดีียวกััน
6.12.3.1	กิิจการผลิิตเยื่่�อกระดาษ 1. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและพััฒนาไม่่น้้อย
รีีไซเคิิลรวมถึึง
กว่่าร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
ผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องใน
หรืือไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้านบาท
โครงการเดีียวกััน ที่่�มีี 2. การผลิิตเยื่่�อกระดาษรีีไซเคิิลจะต้้องใช้้เศษ
กระบวนการวิิจััยและ
กระดาษใช้้แล้้วในประเทศเท่่านั้้�น
พััฒนาในโครงการ
3. กรณีีที่่�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องในโครงการ
เดีียวกัันด้้วย จะต้้องใช้้เยื่่�อกระดาษรีีไซเคิิลที่่�
ผลิิตเองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 (โดยน้ำำ��หนััก)

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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6.12.3.2	กิิจการผลิิตเยื่่�อกระดาษ 1. การผลิิตเยื่่�อกระดาษรีีไซเคิิลจะต้้องใช้้เศษ
รีีไซเคิิล รวมถึึง
กระดาษใช้้แล้้วในประเทศเท่่านั้้�น
ผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�อง
2. กรณีีที่่�ผลิิตผลิตภั
ิ ัณฑ์์ต่่อเนื่่�องในโครงการ
ในโครงการเดีียวกััน
เดีียวกัันด้้วย จะต้้องใช้้เยื่่�อกระดาษรีีไซเคิิลที่่�
ผลิิตเองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 (โดยน้ำำ��หนััก)
กรณีีที่่�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องในโครงการเดีียวกััน
ด้้วย จะต้้องใช้้เยื่่�อกระดาษรีีไซเคิิลที่่�ผลิิตเองไม่่น้้อย
กว่่าร้้อยละ 80 (โดยน้ำำ��หนััก)
6.12.4	กิิจการผลิิตเยื่่�อกระดาษที่่�มีี
ผลิิตภััณฑ์์ของโครงการต้้องมีีคุุณสมบััติิอย่่างใดอย่่าง
คุุณสมบััติิเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม หนึ่่�ง ดัังนี้้�
รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องใน
1. ต้้องได้้รัับการรัับรองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นมิิตร
โครงการเดีียวกััน
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสากล เช่่น
มาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC),
Sustainable Forestry Initiative (SFI) และ
Carbon Footprint Reduction เป็็นต้้น
ก่่อนครบกำำ�หนดเปิิดดำำ�เนิินการ
2. ได้้รัับรางวััลนวััตกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านความ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากหน่่วยงานที่่�
คณะกรรมการเห็็นชอบ
6.13	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากเยื่่�อกระดาษหรืือ
กระดาษ
6.13.1	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากเยื่่�อ
ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐานห้้องปลอดเชื้้�อในระดัับ
กระดาษหรืือกระดาษปลอดเชื้้�อ มาตรฐาน ISO 14611 ระดัับ 5 หรืือมาตรฐาน
Federal Standard 209 E Class 100 ขึ้้�นไป หรืือ
มาตรฐานสากลอื่่�นที่่�เทีียบเท่่าภายใน 2 ปีี นัับแต่่วััน
ครบกำำ�หนดเปิิดดำำ�เนิินการ
6.13.2	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์กระดาษ
ต้้องมีีขั้้�นตอนการเคลืือบผลิิตภััณฑ์์ด้้วยพลาสติิก
เคลืือบพลาสติิกชีีวภาพ
ชีีวภาพที่่�สามารถย่่อยสลายได้้
6.13.3 	กิิจการผลิิตกระดาษ และ/หรืือ
ต้้องมีีกระบวนการออกแบบทางวิิศวกรรม เช่่น การ
ผลิิตภััณฑ์์กระดาษที่่�มีีสมรรถนะสููง รัับน้ำำ��หนัักหรืือการกัันกระแทก เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ได้้
กระดาษ และ/หรืือผลิิตภััณฑ์์กระดาษที่่�มีี
สมรรถนะสููง
ทั้้�งนี้้�จะต้้องได้้การรัับรองคุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์
จากหน่่วยงานที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้รัับการ
รัับรองมาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ
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6.13.4 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากเยื่่�อ
กระดาษ หรืือกระดาษรีีไซเคิิล

1. การผลิิตกระดาษจะต้้องใช้้เยื่่�อรีีไซเคิิลไม่่น้้อย
กว่่าร้้อยละ 80 (โดยน้ำำ��หนััก) ในกระบวนการ
ผลิิต
2. ต้้องมีีกระบวนการขึ้้�นรููปในโครงการสำำ�หรัับการ
ผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษรีีไซเคิิล
6.13.5 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากเยื่่�อ
1. การผลิิตกระดาษจะต้้องใช้้วััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณสมบััติิ
กระดาษหรืือกระดาษที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
2. ต้้องมีีกระบวนการขึ้้�นรููปในโครงการสำำ�หรัับการ
ผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A4

A4

3

อุุตสาหกรรมพลัังงาน สาธารณููปโภค และสิ่่�งแวดล้้อม
7.1	กิิจการสาธารณููปโภคและบริิการพื้้�นฐาน
7.1.1	กิิจการผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า หรืือ
พลัังงานไฟฟ้้าและไอน้ำำ��
7.1.1.1	กิิจการผลิิตพลัังงาน
ไฟฟ้้า หรืือ พลัังงาน
ไฟฟ้้าและไอน้ำำ��จาก
ขยะ หรืือ เชื้้�อเพลิิง
จากขยะ (Refuse
Derived Fuel)
7.1.1.2 กิิจการผลิิตพลัังงาน
ไฟฟ้้า หรืือ พลัังงาน
ไฟฟ้้าและไอน้ำำ��จาก
พลัังงานหมุุนเวีียน เช่่น
แสงอาทิิตย์์ ลม ชีีวมวล
ก๊๊าซชีีวภาพ เป็็นต้้น
ยกเว้้นขยะ หรืือ เชื้้�อ
เพลิิงจากขยะ
7.1.1.3 กิิจการผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า
หรืือ พลัังงานไฟฟ้้าและ
ไอน้ำำ�� จากพลัังงานอื่่�นๆ
7.1.2	กิิจการผลิิตน้ำำ��ประปา น้ำำ��เพื่่�อ
อุุตสาหกรรม หรืือไอน้ำำ��
7.2	กิิจการสถานีีบริิการก๊๊าซธรรมชาติิ
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
A1

A2

1. กรณีีใช้้ระบบ Cogeneration
2. กรณีีใช้้ถ่่านหิินต้้องเป็็นประเภทเทคโนโลยีีถ่่านหิิน
สะอาด (Clean Coal Technology) เท่่านั้้�น
ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

A4
A4
A3
B1
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7.8 	กิิจการบริิการด้้านจััดการพลัังงาน (Energy
Service Company: ESCO)
7.17	กิิจการนำำ�วััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วกลัับมาใช้้ใหม่่

ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากกระทรวงพลัังงาน
ก่่อนยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม
1. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
2. ต้้องตั้้�งในนิิคมอุุตสาหกรรมหรืือเขตอุุตสาหกรรม
ที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมเท่่านั้้�น ยกเว้้นคณะกรรมการ
จะพิิจารณาผ่่อนผัันเป็็นรายกรณีี
3. ต้้องดำำ�เนิินการจััดการวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วที่่�เกิิดขึ้้�น
ในประเทศเท่่านั้้�น
4. ต้้องมีีกระบวนการคััดแยกหรืือแปรรููปวััสดุุที่่�
ไม่่ใช้้แล้้วด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย ตามที่่�
คณะกรรมการเห็็นชอบ
5. ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ ดัังนี้้�
- กรณีีคััดแยก (Sorting)
- กรณีีคััดแยกที่่�มีีกระบวนการแปรรููป
เพิ่่�มเติิมหรืือนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์อีีก
(Recycle) หรืือนำำ�กลัับคืืนมาใหม่่ (Recovery)
ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

7.18	กิิจการบำำ�บััดหรืือกำำ�จััดของเสีีย

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A1

A3
A2
A2

การพััฒนาพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม
7.9 กิิจการพััฒนาพื้้�นที่่�สำำ�หรัับกิิจการอุุตสาหกรรม
7.9.1.1	กิิจการนิิคมหรืือเขต 1. ไม่่ให้้การส่่งเสริิมในกรุุงเทพมหานครและ
อุุตสาหกรรม
สมุุทรปราการ
2. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 500 ไร่่
3. ที่่�ดิินที่่�เป็็นที่่�ตั้้�งโรงงานต้้องไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
60 และไม่่เกิินร้้อยละ 75 ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
ยกเว้้นกรณีีมีีที่่�ดิินทั้้�งหมดเกิิน 1,000 ไร่่ ให้้
กำำ�หนดตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
4. เงื่่�อนไขอื่่�นมีีดัังนี้้�
4.1 	มาตรฐานของถนนหลััก		
กรณีีที่่�ดิินเกิินกว่่า 1,000 ไร่่ ขึ้้�นไป ต้้องมีี
ถนน 4 ช่่องทาง เขตทางไม่่น้้อยกว่่า 30
เมตร ผิิวจราจรไม่่น้้อยกว่่า 14 เมตรมีีเกาะ
กลางถนนและทางเท้้าไม่่น้้อยกว่่า 2 เมตร
ต่่อข้้าง นอกจาก นี้้�ต้้องมีีผิิวทางหรืือไหล่่
ทางกว้้างเพีียง พอที่่�จะให้้รถยนต์์จอดฉุุกเฉิิน
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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กรณีีที่่�ดิินเกิินกว่่า 500-1,000 ไร่่ ต้้องมีี
ถนน 2 ช่่องทาง เขตทางไม่่น้้อยกว่่า 20
เมตร ผิิวจราจรไม่่น้้อยกว่่า 7 เมตร
มีีทางเท้้าไม่่น้้อยกว่่า 2 เมตรต่่อข้้าง
นอกจากนี้้�ต้้องมีีผิิวทางหรืือไหล่่ทาง
กว้้างเพีียงพอที่่�จะให้้รถยนต์์จอดฉุุกเฉิิน
4.2	มาตรฐานของถนนสายรองต้้องมีี
ผิิวจราจรไม่่น้้อยกว่่า 8.50 เมตร
ไหล่่ถนนไม่่น้้อยกว่่า 2 เมตรต่่อข้้าง
4.3 ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียต้้องเหมาะสมตาม
ลัักษณะสมบััติิของน้ำำ��เสีีย และการบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียต้้องเป็็นไปตามมาตรฐาน
น้ำำ��ทิ้้�งตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยมีีบ่่อเก็็บ
น้ำำ��ทิ้้�งหลัังการบำำ�บััดด้้วย
4.4 ระบบระบายน้ำำ��เสีียต้้องแยกออกจาก
ระบบระบายน้ำำ��ฝนโดยเด็็ดขาด
4.5 ต้้องจััดให้้มีีที่่�รวบรวม จััดเก็็บ และกำำ�จััด
ขยะที่่�เหมาะสมตามที่่�คณะกรรมการให้้
ความเห็็นชอบ
4.6 โรงงานที่่�เข้้าใช้้พื้้�นที่่�ต้้องเป็็นโรงงานที่่�
สอดคล้้องกัับอุุตสาหกรรมเป้้าหมายและ
อุุตสาหกรรมต้้องห้้ามตามที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
รายงานผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ผ่่าน
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการผู้้�
ชำำ�นาญการของสำำ�นัักงานนโยบายและ
แผนทรััพยากร ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
4.7 ต้้องมีีบริิการสาธารณููปโภค โดยมีีไฟฟ้้า
น้ำำ��ประปาและน้ำำ��ใช้้ โทรศััพท์์ และการ
ไปรษณีีย์์แก่่โรงงานอุุตสาหกรรมที่่�เข้้าไป
อยู่่�ในเขตอุุตสาหกรรมใช้้ได้้เพีียงพอ
4.8 ต้้องจััดปรัับปรุุงที่่�ดิินประมาณร้้อยละ 25
ของที่่�ดิินทั้้�งหมดหรืือตามจำำ�นวนที่่�
คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ ให้้มีี
ความพร้้อมในด้้านบริิการสาธารณููปโภค
ต่่างๆ ภายในระยะเวลา 2 ปีี นัับแต่่วััน
ที่่�ออกบััตรส่่งเสริิม
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1. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 100 ไร่่
2. ต้้องมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการประกอบอุุตสาหกรรมที่่�
เกี่่�ยวกัับอััญมณีีและเครื่่�องประดัับไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 40 ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
3. ต้้องมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการค้้าขายอััญมณีีและ
เครื่่�องประดัับ
4. ต้้องมีีระบบรัักษาความปลอดภััยที่่�เหมาะสม
5. ต้้องมีีห้้องประชุุมและห้้องแสดงสิินค้้า
รวมทั้้�งศููนย์์ธุุรกิิจ
7.9.1.3 กิิจการนิิคมหรืือเขต
1. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 200 ไร่่ และมีีการลงทุุน
อุุตสาหกรรมโลจิิสติิกส์์
ก่่อสร้้างคลัังสิินค้้าให้้เช่่า หรืือขายโดยมีีพื้้�นที่่�
(Logistics Park)
รวมกัันไม่่น้้อยกว่่า 50,000 ตารางเมตร
2. ต้้องตั้้�งในพื้้�นที่่�รััศมีีไม่่เกิิน 50 กิิโลเมตรจาก
บริิเวณท่่าเรืือ ท่่าอากาศยาน ด่่านชายแดน
ศุุลกากร สถานีีตรวจปล่่อย และบรรจุุสิินค้้าเข้้า
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Inland Container Depot:
ICD) หรืืออยู่่�ในเขตประกอบการเสรีีหรืือเขต
ปลอดอากร (Free Zone)
3. ต้้องจััดให้้มีีพื้้�นที่่�บางส่่วนหรืือทั้้�งหมดเป็็นเขต
ประกอบการเสรีีหรืือเขตปลอดอากร (Free Zone)
4. ต้้องจััดให้้มีีสถานีีเปลี่่�ยนถ่่ายขึ้้�น-ลงตู้้�คอนเทนเนอร์์
หรืือสถานีีรถบรรทุุกและสถานีีเก็็บ และรัับฝากตู้้�
คอนเทนเนอร์์ไม่่น้้อยกว่่า 50 ตู้้�
5. ต้้องมีีระบบโทรคมนาคมหลัักที่่�มีีการวางสาย
สื่่�อสารแบบความเร็็วสููงจากเขตอุุตสาหกรรม
โลจิิสติิกส์์ไปยัังศููนย์์กลางสื่่�อสารโทรคมนาคม
ในประเทศ และระหว่่างประเทศ
6. ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
51 ของทุุนจดทะเบีียน
7. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7.9.1.5	กิิจการนิิคมหรืือเขต ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากกระทรวงอุุตสาหกรรม
อุุตสาหกรรมเพื่่�อ
ก่่อนยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิม
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
7.9.1.6	กิิจการนิิคมหรืือเขต จะต้้องเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด
อุุตสาหกรรมยาง

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

7.9.1.2	กิิจการนิิคมหรืือเขต
อุุตสาหกรรมอััญมณีี
และเครื่่�องประดัับ
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7.9.1.7 	กิิจการนิิคมหรืือเขต 1. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 100 ไร่่
อุุตสาหกรรมอากาศยาน 2. ต้้องจััดให้้มีีพื้้�นที่่�บางส่่วนหรืือทั้้�งหมดเป็็นเขต
หรืืออวกาศ
คลัังสิินค้้าทััณฑ์์บน (Bonded Warehouse)
หรืือเขตปลอดอากร (Free Zone)
3. ต้้องจััดให้้มีีพื้้�นที่่�รองรัับศููนย์์ซ่่อมอากาศยาน
หรืือชิ้้�นส่่วน
4. ต้้องจััดให้้มีีระบบสาธารณููปโภค สิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกและบริิการ ได้้แก่่ ระบบถนน
ระบบระบายน้ำำ��ฝนและป้้องกัันน้ำำ��ท่่วม ระบบ
ประปา ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ระบบสื่่�อสาร
โทรคมนาคม ระบบไฟฟ้้า ระบบดัับเพลิิงและ
ป้้องกัันอุุบััติิภััย ระบบการจััดการกากอุุตสาหกรรม
และระบบรัักษาความปลอดภััยที่่�เหมาะสม
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
5. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7.9.1.8 	กิิจการนิิคมหรืือเขต 1. ต้้องเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจาก
อุุตสาหกรรมด้้าน
กระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมอาหาร
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
2. ต้้องมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม ที่่�พร้้อมสนัับสนุุนการ
วิิจััยพััฒนาเชิิงพาณิิชย์์ เช่่น ห้้องปฏิิบััติิการ
วิิจััยพััฒนา โรงงานต้้นแบบ พื้้�นที่่�ทดลองผลิิต
พื้้�นที่่�ทดสอบตลาด (Living Lab) และพื้้�นที่่�
ให้้เช่่าสำำ�หรัับจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยพััฒนาและ
นวััตกรรมของภาคเอกชน เป็็นต้้น
3. ต้้องมีีห้้องปฏิิบััติิการกลาง (Central Lab) ที่่�มีี
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการวิิจััย
พััฒนาและนวััตกรรม รวมทั้้�งมีีนัักเทคนิิค
(Technician) ประจำำ�เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ที่่�
พร้้อมสนัับสนุุนการ ทำำ�วิิจััยพััฒนาและ
นวััตกรรมของภาคเอกชน
4. ต้้องมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกให้้บริิการกัับผู้้�ที่่�อยู่่�
ในพื้้�นที่่� เช่่น ห้้องประชุุมสััมมนา ระบบการ
สื่่�อสาร ระบบไฟฟ้้าสำำ�รอง เป็็นต้้น
5. ต้้องมีีระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียและสิ่่�งปฏิิกููลที่่�
เหมาะสมตามมาตรฐานที่่�กฎหมายกำำ�หนด
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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ประโยชน์์
A3

3
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A 4 = 3 ปี
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7.9.2.1	กิิจการนิิคมหรืือเขต 1. ต้้องมีีศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการ (Incubation
วิิทยาศาสตร์์ และ
Center)
เทคโนโลยีี (Science 2. ต้้องมีีระบบการสื่่�อสารและโทรคมนาคม
and Technology Park)
ในประเทศ และระหว่่างประเทศ
3. ต้้องมีีระบบไฟฟ้้าสำำ�รองจ่่ายแบบต่่อเนื่่�อง
4. ต้้องมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอื่่�นตามที่่�
คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
7.9.3	กิิจการนิิคมหรืือเขตอุุตสาหกรรม 1. ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
อััจฉริิยะ
51 ของทุุนจดทะเบีียน
2. ต้้องจััดให้้มีีบริิการระบบอััจฉริิยะทั้้�ง 7 ด้้าน
ได้้แก่่ Smart Mobility, Smart People, Smart
Living, Smart Economy, Smart
Governance, Smart Energy และ Smart
Environment ภายในพื้้�นที่่�
3. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการหรืือ
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ
ก่่อนยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
4. ไม่่ให้้การส่่งเสริิมในกรุุงเทพมหานครและ
จัังหวััดสมุุทรปราการ
5. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 500 ไร่่
6. ที่่�ดิินที่่�เป็็นที่่�ตั้้�งโรงงานต้้องไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
60 และไม่่เกิินร้้อยละ 75 ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
ยกเว้้นกรณีีมีีที่่�ดิินทั้้�งหมดเกิิน 1,000 ไร่่ ให้้
กำำ�หนดตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
7. เงื่่�อนไขอื่่�น ดัังนี้้�
7.1 	มาตรฐานของถนนหลััก
- กรณีีที่่�ดิินเกิินกว่่า 1,000 ไร่่ขึ้้�นไป
ต้้องมีีถนน 4 ช่่องทาง เขตทาง
ไม่่น้้อยกว่่า 30 เมตร ผิิวจราจร
ไม่่น้้อยกว่่า 14 เมตร มีีเกาะกลาง
ถนนและทางเท้้าไม่่น้้อยกว่่า
2 เมตรต่่อข้้าง นอกจากนี้้�ต้้องมีี
ผิิวทางหรืือไหล่่ทางกว้้างเพีียงพอ
ที่่�จะให้้รถยนต์์จอดฉุุกเฉิิน
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่่�อนไข
- กรณีีที่่�ดิินเกิินกว่่า 500-1,000 ไร่่ ต้้อง
มีีถนน 2 ช่่องทาง เขตทางไม่่น้้อยกว่่า
20 เมตร ผิิวจราจรไม่่น้้อยกว่่า 7
เมตร มีีทางเท้้าไม่่น้้อยกว่่า 2 เมตรต่่อ
ข้้าง นอกจากนี้้�ต้้องมีีผิิวทางหรืือ
ไหล่่ทางกว้้างเพีียงพอที่่�จะให้้รถยนต์์
จอดฉุุกเฉิิน
7.2	มาตรฐานของถนนสายรองต้้องมีีผิิว
จราจรไม่่น้้อยกว่่า 8.50 เมตร ไหล่่ถนน
ไม่่น้้อยกว่่า 2 เมตรต่่อข้้าง
7.3 ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียต้้องเหมาะสมตาม
ลัักษณะสมบััติิของน้ำำ��เสีีย และการบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานน้ำำ��ทิ้้�ง
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยมีีบ่่อเก็็บน้ำำ��
ทิ้้�งหลัังการบำำ�บััดด้้วย
7.4 ระบบระบายน้ำำ��เสีียต้้องแยกออกจาก
ระบบระบายน้ำำ��ฝนโดยเด็็ดขาด
7.5 ต้้องจััดให้้มีีที่่�รวบรวม จััดเก็็บ และกำำ�จััด
ขยะที่่�เหมาะสมตามที่่�คณะกรรมการให้้
ความเห็็นชอบ
7.6 โรงงานที่่�เข้้าใช้้พื้้�นที่่�ต้้องเป็็นโรงงานที่่�
สอดคล้้องกัับอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย
และอุุตสาหกรรมต้้องห้้ามตามที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในรายงานผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมที่่�
ผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้้�ชำำ�นาญการของสำำ�นัักงานนโยบายและ
แผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
7.7 ต้้องมีีบริิการสาธารณููปโภค โดยมีีไฟฟ้้า
น้ำำ��ประปาและน้ำำ��ใช้้ โทรศััพท์์ และการ
ไปรษณีีย์์แก่่โรงงานอุุตสาหกรรมที่่�เข้้าไป
อยู่่�ในเขตอุุตสาหกรรมใช้้ได้้เพีียงพอ
7.8 ต้้องจััดปรัับปรุุงที่่�ดิินประมาณร้้อยละ 25
ของที่่�ดิินทั้้�งหมดหรืือตามจำำ�นวนที่่�
คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ ให้้มีี
ความพร้้อมในด้้านบริิการสาธารณููปโภค
ต่่างๆ ภายในระยะเวลา 2 ปีี นัับแต่่วัันที่่�
ออกบััตรส่่งเสริิม
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

3

A 4 = 3 ปี
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กลุ่่�มอุุตสาหกรรมและประเภทกิิจการ
ที่่�ให้้การส่่งเสริิม
ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมสามารถตรวจสอบประเภทกิิจการและเงื่่�อนไขของแต่่ละประเภทกิิจการ ซึ่่�งได้้
กำำ�หนดไว้้ในบััญชีีประเภทกิิจการที่่�สำำ�นัักงานให้้การส่่งเสริิมโดยแยกตามกลุ่่�มอุุตสาหกรรม

102
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4

อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล สร้้างสรรค์์ และบริิการที่่�มีีมููลค่่าสููง
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 4

อุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์
(หน้้า 104)

7.9.2.4 	กิิจการศููนย์์บ่่มเพาะด้้าน
นวััตกรรม
3.1
กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอ 7.9.2.5 กิิจการ Maker Space หรืือ
หรืือชิ้้�นส่่วน
Fabrication Laboratory
3.3
กิิจการผลิิตกระเป๋๋าหรืือ
7.9.2.6 	กิิจการ Co-Working
รองเท้้า หรืือผลิิตภััณฑ์์จาก
Space
หนัังสััตว์์หรืือหนัังเทีียม
7.10 	กิิจการ Cloud Service
3.4
กิิจการผลิิตเครื่่�องกีีฬาหรืือ
ชิ้้�นส่่วน
การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ
3.5
กิิจการผลิิตเครื่่�องดนตรีี
(หน้้า 114)
3.6
กิิจการผลิิตเครื่่�องเรืือนหรืือ 7.31 	กิิจการพััฒนาพื้้�นที่่�เมืือง
ชิ้้�นส่่วน
อััจฉริิยะ
3.7
กิิจการผลิิตของเล่่น
7.32 	กิิจการพััฒนาระบบเมืือง
3.8
กิิจการผลิิตอััญมณีี และ
อััจฉริิยะ
เครื่่�องประดัับ หรืือชิ้้�นส่่วน
รวมถึึงวััตถุุดิิบและต้้นแบบ
อุุตสาหกรรมโลจิิสติิกส์์
3.9
กิิจการบริิการออกแบบและ
(หน้้า 116)
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์
7.1.3-7.1.5		กิิจการโครงสร้้างพื้้�น
เชิิงสร้้างสรรค์์
ฐานด้้านโลจิิสติิกส์์
6.14	กิิจการผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์
(ICD/ ขนถ่่าย/
7.9.1.4 	กิิจการนิิคมหรืือเขต
ท่่าอากาศยาน)
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
7.3 	กิิจการขนส่่งมวลชน และ
7.20-7.21	กิิจการสร้้างภาพยนตร์์ไทย/
สิินค้้าขนาดใหญ่่
บริิการแก่่ธุุรกิิจสร้้าง
7.4	กิิจการศููนย์์บริิการโลจิิสติิกส์์
ภาพยนตร์์
(DC/ IDC)
7.33 	กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้า
อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล
ด้้วยระบบอััจฉริิยะ
(หน้้า 108)
5.10 	กิิจการพััฒนาซอฟต์์แวร์์
อุุตสาหกรรมบริิการ
แพลตฟอร์์มเพื่่�อให้้บริิการ
เฉพาะทาง (หน้้า 118)
ดิิจิิทััล หรืือ ดิิจิิทััลคอนเทนต์์ 7.7 	กิิจการสนัับสนุุนการค้้าและ
7.1.6 	กิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐาน
การลงทุุน (TISO)
ดิิจิิทััล
7.13 	กิิจการบริิการออกแบบ
7.9.2.2 	กิิจการนิิคมหรืือเขตดิิจิิทััล
ทางวิิศวกรรม
7.9.2.3 	กิิจการนิิคมหรืือเขต Data
Center
ประเภทกิิจการที่่�ได้้รัับการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
สามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้จาก QR Code
สำำ�หรัับแจก ห้้ามจำำ�หน่่าย

7.14 	กิิจการบริิการทดสอบ
ทางวิิทยาศาสตร์์
7.15 	กิิจการบริิการสอบเทีียบ
มาตรฐาน
7.16 	กิิจการบริิการฆ่่าเชื้้�อ
แก่่ผลิิตภััณฑ์์
7.19	กิิจการพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์
7.34	กิิจการศููนย์์กลางธุุรกิิจ
ระหว่่างประเทศ (IBC)
7.37	กิิจการศููนย์์จััดหาจััดซื้้�อ
วััตถุุดิิบ ชิ้้�นส่่วนและส่่วน
ประกอบระหว่่างประเทศ

อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
(หน้้า 124)

7.22 	กิิจการเพื่่�อส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยว
- เรืือเฟอร์์รี่่� เรืือท่่องเที่่�ยว
- ที่่�จอดเรืือท่่องเที่่�ยว
- สวนสนุุก
- ศููนย์์แสดงศิิลป
วััฒนธรรมไทย/
ศููนย์์ศิิลปหััตถกรรมไทย
- สวนสััตว์์เปิิด
- พิิพิิธภััณฑ์์
- สนามแข่่งขัันยานยนต์์
- กระเช้้าไฟฟ้้า หรืือรถราง
ไฟฟ้้าเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
- ท่่าเรืือท่่องเที่่�ยว
ขนาดใหญ่่
- แหล่่งท่่องเที่่�ยว
ขนาดใหญ่่
7.23 	กิิจการเพื่่�อสนัับสนุุนการ
ท่่องเที่่�ยว
- โรงแรม
- หอประชุุมขนาดใหญ่่
- ศููนย์์แสดงสิินค้้า
นานาชาติิ
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กิิจการบริิการที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 4
ประเภทกิิจการ

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

อุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์
3.1 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอหรืือชิ้้�นส่่วน
3.1.1	กิิจการผลิิตเส้้นใยธรรมชาติิ หรืือ
เส้้นใยประดิิษฐ์์
3.1.1.1 	กิิจการผลิิตเส้้นใยที่่�มีี
คุุณสมบััติิพิิเศษ
(Technical Fiber หรืือ
Functional Fiber)
3.1.1.2 	กิิจการผลิิตเส้้นใย
รีีไซเคิิล (Recycled
Fiber)
3.1.1.3 	กิิจการผลิิตเส้้นใย
อื่่�นๆ
3.1.2	กิิจการผลิิตด้้ายหรืือผ้้า
3.1.2.1	กิิจการผลิิตด้้ายหรืือผ้้า
ที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ
(Functional Yarn หรืือ
Functional Fabric)
3.1.2.2	กิิจการผลิิตด้้ายหรืือผ้้า
อื่่�นๆ

3.1.3	กิิจการฟอกย้้อมและแต่่งสำำ�เร็็จ
หรืือพิิมพ์์และแต่่งสำำ�เร็็จ หรืือ
พิิมพ์์

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น สถาบัันพััฒนาอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ และ
สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ เป็็นต้้น

A2

ต้้องใช้้เศษวััสดุุของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศเท่่านั้้�น

A4
B1

ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น สถาบัันพััฒนาอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ และ
สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ เป็็นต้้น

A3

1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
2. กรณีีไม่่มีีการลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ หรืือมีีการ
ลงทุุน หรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวน้้อยกว่่าร้้อยละ
0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
1. ต้้องตั้้�งหรืือขยายโรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรม
หรืือเขตอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมการ
ลงทุุน หรืือเขตประกอบการอุุตสาหกรรมตาม
มาตรา 30 ของกระทรวงอุุตสาหกรรม ที่่�มีี
ระบบการกำำ�จััดของเสีียและการควบคุุม รัักษา
สิ่่�งแวดล้้อมตามประกาศที่่�กระทรวง
อุุตสาหกรรมกำำ�หนด

A4

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

B1

A3

A 4 = 3 ปี
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3.1.4	กิิจการผลิิตเครื่่�องนุ่่�งห่่ม เครื่่�อง
ประกอบการแต่่งกาย และเคหะ
สิ่่�งทอ

3.3 	กิิจการผลิิตกระเป๋๋าหรืือรองเท้้า หรืือ
ผลิิตภััณฑ์์จากหนัังสััตว์์หรืือหนัังเทีียม

3.4 	กิิจการผลิิตเครื่่�องกีีฬาหรืือชิ้้�นส่่วน
3.5 	กิิจการผลิิตเครื่่�องดนตรีี
3.6 	กิิจการผลิิตเครื่่�องเรืือนหรืือชิ้้�นส่่วน

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
2. ในกรณีีที่่�ไม่่อยู่่�ในพื้้�นที่่�ตามข้้อ 1. จะอนุุญาตให้้
เฉพาะกรณีีการขยายโรงงานเดิิม โดยต้้องมีี
มาตรการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
3. สำำ�หรัับกิิจการสิ่่�งพิิมพ์์ดิิจิิทััล (Digital Printing)
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ ให้้ตั้้�งโรงงานได้้ใน
ทุุกพื้้�นที่่�
4. สำำ�หรัับการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
ภายใต้้มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
การผลิิตในกรณีี ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้ตั้้�งในพื้้�นที่่�สถานประกอบการเดิิมได้้ ไม่่ว่่าจะ
อยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมหรืือเขตอุุตสาหกรรมที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน หรืือเขตประกอบ
การอุุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 ของกระทรวง
อุุตสาหกรรมหรืือไม่่ก็็ตาม
5. ต้้องใช้้เทคโนโลยีีที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ในทุุกกรณีี
1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
2. กรณีีไม่่มีีการลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ หรืือมีีการ
ลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวน้้อยกว่่าร้้อยละ
0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
2. กรณีีไม่่มีีการลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ หรืือมีีการ
ลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวน้้อยกว่่าร้้อยละ
0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก

1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

4
A4
B1

A4
B1

B1
B1
A4

A 4 = 3 ปี
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ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

3.7 	กิิจการผลิิตของเล่่น

เงื่่�อนไข
2. กรณีีไม่่มีีการลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ หรืือมีีการ
ลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวน้้อยกว่่าร้้อยละ
0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
2. กรณีีไม่่มีีการลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ หรืือมีีการ
ลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวน้้อยกว่่าร้้อยละ
0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก

3.8 	กิิจการผลิิตอััญมณีี และเครื่่�องประดัับ หรืือ
ชิ้้�นส่่วน รวมถึึงวััตถุุดิิบและต้้นแบบ
3.9 	กิิจการบริิการออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ 1. ต้้องมีีองค์์ประกอบครบทั้้�ง 2 ข้้อ ดัังนี้้�
เชิิงสร้้างสรรค์์
1.1 ระบบข้้อมููลเพื่่�อการออกแบบ
1.2 ระบบการออกแบบแนวคิิด และการ
สร้้างต้้นแบบแนวคิิด
2. ต้้องจััดให้้มีีระบบในข้้อใดข้้อหนึ่่�ง ดัังนี้้�
2.1 ระบบการออกแบบเชิิงวิิศวกรรม
2.2 ระบบการสร้้างต้้นแบบ และทดสอบ
สมรรถนะการใช้้งาน
2.3 ระบบการทดสอบมาตรฐานของต้้นแบบ
และการยอมรัับของผู้้�ใช้้
3. ต้้องใช้้บุุคลากรไทยไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 70 ของ
บุุคลากรทั้้�งหมด
4. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้าน
ออกแบบ และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เชิิงสร้้างสรรค์์
ไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000 บาทต่่อปีี โดยต้้อง
เป็็นการจ้้างงานใหม่่ หรืือมีีเงิินลทุุน (ไม่่รวม
ค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า
1,000,000 บาท

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

106

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
B1

A4
B1

A4
A1

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
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5. หากตั้้�งอยู่่�ในนิิคมหรืือเขตอุุตสาหกรรม
ด้้านนวััตกรรมอาหารที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
การลงทุุน หรืือเป็็นเขตวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ
กรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน จะให้้ได้้รัับการ
ลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิ
ร้้อยละ 50 เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�
กำำ�หนดระยะเวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง

6.14	กิิจการผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์
6.14.1	กิิจการผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์ดิิจิิทััล

ต้้องมีีขั้้�นตอนการพิิมพ์์ และการออกแบบสิ่่�งพิิมพ์์
โดยใช้้ Digital Media Software ในโครงการ

6.14.2 	กิิจการผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์ทั่่�วไป
7.9 กิิจการพััฒนาพื้้�นที่่�สำำ�หรัับกิิจการอุุตสาหกรรม
7.9.1.4	กิิจการนิิคมหรืือเขต ต้้องจััดให้้มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในเขต
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ ดัังนี้้�
(Movie Town)
- โรงถ่่ายภาพยนตร์์ และ/หรืือรายการโทรทััศน์์ที่่�
ได้้มาตรฐานทั้้�งในและนอกสถานที่่� (Indoor
Studio and Outdoor Studio)
- บริิการหลัังการถ่่ายทำำ�สำำ�หรัับธุุรกิิจภาพยนตร์์
ได้้แก่่ บริิการล้้างและพิิมพ์์ฟิิล์์มภาพยนตร์์
บริิการทำำ�เทคนิิคภาพพิิเศษและภาพแอนิิเมชััน
ด้้วยเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ และบริิการห้้องบัันทึึก
เสีียงสำำ�หรัับภาพยนตร์์
7.20	กิิจการสร้้างภาพยนตร์์ไทย
1. การสร้้างภาพยนตร์์ไทย ให้้รวมถึึงภาพยนตร์์
เรื่่�อง สารคดีี รายการโทรทััศน์์ ภาพยนตร์์
แอนิิเมชััน แต่่ไม่่รวมถึึงภาพยนตร์์โฆษณา
2. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล ให้้รวมถึึง
2.1 รายได้้จากการขายลิิขสิิทธิ์์� รวมทั้้�งการ
จำำ�หน่่ายภาพยนตร์์ในรููปแบบต่่างๆ เช่่น
แผ่่นซีีดีี วีีซีีดีี และดีีวีีดีี เป็็นต้้น
2.2 รายได้้ส่่วนแบ่่งจากโรงภาพยนตร์์ และ
สายหนััง
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

4

A3
B1
A3

A3
ไม่่กำำ�หนด
วงเงิินยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล

A 4 = 3 ปี
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7.21	กิิจการบริิการแก่่ธุุรกิิจสร้้างภาพยนตร์์

การบริิการแก่่ธุุรกิิจสร้้างภาพยนตร์์ ให้้รวมถึึง
ภาพยนตร์์เรื่่�อง สารคดีี รายการโทรทััศน์์ ภาพยนตร์์
แอนิิเมชััน และภาพยนตร์์โฆษณา โดยมีีขอบข่่าย
การให้้บริิการ ดัังนี้้�
1. บริิการให้้เช่่าอุุปกรณ์์ถ่่ายทำำ� และ/หรืือประกอบ
การถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ โดยมีีอุุปกรณ์์หลััก เช่่น
กล้้องถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ อุุปกรณ์์เสริิมความ
เคลื่่�อนไหวของกล้้อง อุุปกรณ์์ไฟถ่่ายทำำ�
ภาพยนตร์์ เป็็นต้้น
2. บริิการล้้างและพิิมพ์์ฟิิล์์มภาพยนตร์์ หรืือสำำ�เนาไฟล์์
ภาพยนตร์์ โดยมีีอุุปกรณ์์หลััก เช่่น เครื่่�องล้้างฟิิล์์ม
เครื่่�องพิิมพ์์ฟิิล์์ม อุุปกรณ์์สำำ�เนาไฟล์์ภาพยนตร์์ระบบ
ดิิจิิทััล เป็็นต้้น
3. บริิการบัันทึึกเสีียงภาพยนตร์์ โดยมีีอุุปกรณ์์หลััก
เช่่น ชุุดบัันทึึกเสีียงระบบดิิจิิทััล ชุุดตััดต่่อเสีียงระบบ
ดิิจิิทััลชุุดผสมเสีียงระบบดิิจิิทััล เป็็นต้้น
4. บริิการทำำ�เทคนิิคด้้านภาพ ต้้องมีีเครื่่�องจัักรและ
อุุปกรณ์์สร้้างภาพพิิเศษ ซึ่่�งไม่่สามารถทำำ�ได้้สำำ�เร็็จ
ในตััวกล้้อง เช่่น เครื่่�องตััดต่่อและลำำ�ดัับภาพ
เครื่่�องประกอบสร้้างเทคนิิคพิิเศษและภาพระบบ
ดิิจิิทััล เป็็นต้้น
5. บริิการประสานงานภาพยนตร์์จากต่่างประเทศ
ที่่�มาถ่่ายทำำ�ในประเทศไทย โดยมีีขอบข่่ายการให้้
บริิการครอบคลุุมถึึงการติิดต่่อขออนุุญาตจากทาง
ราชการการติิดต่่อหาสถานที่่�ถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์
การติิดต่่อหาบุุคลากร และการติิดต่่อหาอุุปกรณ์์
สร้้างภาพยนตร์์
6. บริิการให้้เช่่าโรงถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ และรายการ
โทรทััศน์์ที่่�ได้้มาตรฐาน

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3

อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล
5.10	กิิจการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ แพลตฟอร์์มเพื่่�อ
ให้้บริิการดิิจิิทััล หรืือดิิจิิทััลคอนเทนต์์
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1. ต้้องมีีเงิินลงทุุนขั้้�นต่ำำ��ของโครงการ ซึ่่�งคำำ�นวณ
จากค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนบุุคลากรไทยด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เป็็นการจ้้างงานเพิ่่�มภาย
หลัังยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิม ไม่่น้้อยกว่่า
1,500,000 บาทต่่อปีี

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
2. ต้้องมีีกระบวนการพััฒนาซอฟต์์แวร์์
แพลตฟอร์์มเพื่่�อให้้บริิการดิิจิิทััล หรืือดิิจิิทััล
คอนเทนต์์ในประเทศไทยตามที่่�สำำ�นัักงาน
กำำ�หนด
3. อนุุญาตให้้ใช้้เครื่่�องจัักรที่่�มีีอยู่่�เดิิมหรืือใช้้แล้้ว
4. การส่่งเสริิมการลงทุุนในประเภทกิิจการนี้้�
ไม่่รวมถึึงการค้้าปลีีกและค้้าส่่งสิินค้้าทุุก
ประเภท
5. รายได้้ที่่�สามารถใช้้สิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลต้้องเป็็นรายได้้ที่่�เกิิดจาก
การจำำ�หน่่ายหรืือการให้้บริิการอัันเป็็นผลงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการพััฒนาซอฟต์์แวร์์
แพลตฟอร์์มเพื่่�อให้้บริิการดิิจิิทััล หรืือดิิจิิทััล
คอนเทนต์์ที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนตามที่่�
สำำ�นัักงานกำำ�หนด
6. กำำ�หนดวงเงิินสำำ�หรัับการใช้้สิิทธิิและประโยชน์์
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลในแต่่ละปีีจาก
รายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในปีีที่่�ขอใช้้สิิทธิิ
ดัังนี้้�
- ค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนบุุคลากรไทยด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เป็็นการจ้้างงาน
เพิ่่�ม โดยคิิดจากการจ้้างงานบุุคลากรไทย
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับการจ้้างงานบุุคลากรไทย
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศก่่อนวัันยื่่�นคำำ�ขอ
รัับการส่่งเสริิม โดยคำำ�นวณ เป็็นวงเงิิน
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลร้้อยละ 100
ของค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าว
- ค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาทัักษะ
ของบุุคลากรไทยในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ และค่่าใช้้
จ่่ายในการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ภายใต้้
โครงการความร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา
ตามรููปแบบที่่�กำำ�หนด เช่่น โครงการ
Work-integrated Learning (WiL) สหกิิจ
ศึึกษาและทวิิภาคีี หรืือความร่่วมมืือเพื่่�อ
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		พััฒนาบุุคลากรไทยในด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศตามที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจาก
สำำ�นัักงาน โดยคำำ�นวณเป็็นวงเงิินยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลร้้อยละ 200 ของค่่า
ใช้้จ่่ายดัังกล่่าว
(กรณีีที่่�ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมแจ้้งความ
ประสงค์์ขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์ตาม
มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�เขต
พััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) กรณีี
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ สำำ�นัักงานจะ
ไม่่นำำ�ค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์ภายใต้้โครงการความร่่วมมืือกัับ
สถาบัันการศึึกษาตามรููปแบบที่่�กำำ�หนดหรืือ
ความร่่วมมืือเพื่่�อพััฒนาบุุคลากรไทยใน
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศตามที่่�ได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน มาคำำ�นวณ
เป็็นวงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลใน
โครงการ)
- ค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อให้้ได้้ใบรัับรองระบบคุุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 29110 หรืือ CMMI
ตั้้�งแต่่ LEVEL 2 หรืือมาตรฐานสากลอื่่�นที่่�
เทีียบเท่่า โดยคำำ�นวณเป็็นวงเงิินยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลร้้อยละ 100 ของค่่าใช้้
จ่่ายดัังกล่่าว
7. ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
พััฒนาความสามารถในการแข่่งขััน และ
มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนสำำ�หรัับวิิสาหกิิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs)
8. หากต้้องการขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์ตาม
มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�เขตพััฒนา
พิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) กรณีีการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ ให้้แจ้้งความประสงค์์ตั้้�งแต่่ยื่่�น
คำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม และไม่่อนุุญาตให้้แก้้ไข
ความประสงค์์ภายหลัังได้้รัับอนุุมััติิให้้การ
ส่่งเสริิมการลงทุุน
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7.1	กิิจการสาธารณููปโภคและบริิการพื้้�นฐาน
7.1.6	กิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััล
7.1.6.1	กิิจการบริิการวงจรสื่่�อ
สััญญาณความเร็็วสููง
ระหว่่างประเทศภาคพื้้�นน้ำำ��
7.9 กิิจการพััฒนาพื้้�นที่่�สำำ�หรัับกิิจการอุุตสาหกรรม
7.9.2.2	กิิจการนิิคมหรืือเขต
ดิิจิิทััล (Digital Park)

ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ต้้องได้้รัับใบอนุุญาตการบริิการวงจรสื่่�อสััญญาณความเร็็ว
สููงระหว่่างประเทศจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการ
กระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
แห่่งชาติิ ก่่อนยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม

A2

7.9.2.3	กิิจการนิิคมหรืือเขต
Data Center

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

1. ต้้องมีีพื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 5,000 ตารางเมตร
2. ต้้องมีีแผนการพััฒนานิิคมหรืือเขตดิิจิิทััลตามที่่�
คณะกรรมการเห็็นชอบ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
2.1 ต้้องมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััล เช่่น
- ต้้องมีีระบบสื่่�อสารหลัักแบบใยแก้้ว
ความเร็็วสููงทั่่�วทั้้�งพื้้�นที่่�เขตดิิจิิทััล
- ต้้องมีีระบบโทรคมนาคมหลัักที่่�มีีการ
วางสายสื่่�อสารแบบความเร็็วสููงจาก
พื้้�นที่่�เขตดิิจิิทััลไปยัังศููนย์์กลาง
สื่่�อสารโทรคมนาคมในประเทศและ
ระหว่่างประเทศ
- ต้้องมีีระบบไฟฟ้้าสำำ�รองจ่่ายแบบ
ต่่อเนื่่�อง เป็็นต้้น
2.2 ต้้องมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านนวััตกรรม
ที่่�พร้้อมสนัับสนุุนการวิิจััยและพััฒนาเชิิง
พาณิิชย์์ เช่่น ห้้องปฏิิบััติิการวิิจััยและ
พััฒนา พื้้�นที่่�ทดลองผลิิต พื้้�นที่่�ทดสอบ
ตลาด (Living Lab) และพื้้�นที่่�ให้้เช่่า
สำำ�หรัับจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยและพััฒนา
นวััตกรรมของภาคเอกชน เป็็นต้้น
2.3 ต้้องมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกให้้บริิการกัับผู้้�
ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความ
เห็็นชอบ เช่่น ห้้องประชุุมสััมมนา เป็็นต้้น
1. ต้้องจััดให้้มีีบริิการ เช่่น บริิการรัับฝากวาง
คอมพิิวเตอร์์แม่่ข่่าย (Server Co-location)
บริิการดููแลระบบ (Managed Service) บริิการ
Backup เครื่่�อง Server ของลููกค้้า บริิการ
Disaster Recovery Services (DRS) เป็็นต้้น
2. ต้้องมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับให้้บริิการ Data Center
ไม่่น้้อยกว่่า 3,000 ตารางเมตร

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

4

A1

A 4 = 3 ปี
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ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

3. ต้้องมีีระบบโทรคมนาคมหลัักที่่�มีีการวางสาย
สื่่�อสารแบบความเร็็วสููงไปยัังศููนย์์กลางสื่่�อสาร
โทรคมนาคมทั้้�งในประเทศ และระหว่่างประเทศ
อย่่างน้้อย 4 วงจร ทั้้�งนี้้� ต้้องเป็็นวงจรในประเทศ
ที่่�มีีความเร็็วไม่่น้้อยกว่่า 10 Gbps. อย่่างน้้อย 3
วงจร และมีีความเร็็วรวมของทุุกวงจรไม่่น้้อยกว่่า
60 Gbps
4. ต้้องสามารถให้้บริิการได้้ในขณะที่่�มีีการซ่่อม
บำำ�รุุงหรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงอุุปกรณ์์ต่่างๆ
ในระบบ (Concurrently Maintainable)
5. ต้้องมีีระบบ Engine Generator ที่่�เป็็น
Continuous Rating ที่่�รองรัับปริิมาณการใช้้ไฟ
ทั้้�งหมดของ Data Center พร้้อมระบบสำำ�รอง
กรณีี Engine Generator ตััวหนึ่่�งตััวใดชำำ�รุุด
หรืือหยุุดทำำ�งาน
6. ต้้องมีีอุุปกรณ์์หรืือระบบสำำ�รองในอุุปกรณ์์ UPS,
IT Cooling และ UPS Cooling โดยต้้องทำำ�งาน
ในทัันทีีที่่�อุุปกรณ์์หลัักหยุุดทำำ�งาน และไม่่
กระทบต่่อการให้้บริิการ
7. ต้้องมีีเส้้นทางสำำ�รองในระบบส่่งจ่่ายไฟฟ้้าที่่�ไม่่ขึ้้�น
ต่่อกััน (Independent Distribution Paths)
8. ต้้องมีีระบบป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากความ
เสีียหายกรณีีที่่�อุุปกรณ์์ตััวหนึ่่�งตััวใดชำำ�รุุด หรืือ
หยุุดทำำ�งาน
9. ต้้องมีีระบบปรัับอากาศที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง
พร้้อมระบบสำำ�รอง
10. ต้้องมีีระบบป้้องกัันอััคคีีภััยทั่่�วพื้้�นที่่�
11. ต้้องมีีระบบรัักษาความปลอดภััยตลอด 24 ชั่่�วโมง
12. ต้้องได้้รัับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้้าน Data
Center
7.9.2.4 	กิิจการศููนย์์บ่่มเพาะ 1. ต้้องลงทุุนหรืือจััดให้้มีีระบบสาธารณููปโภคพื้้�น
ด้้านนวััตกรรม
ฐาน เช่่น ระบบสื่่�อสารหลัักแบบใยแก้้ว
ความเร็็วสููง ระบบไฟฟ้้าสำำ�รองจ่่ายแบบ
(Innovation Incubation
ต่่อเนื่่�อง ระบบปรัับอากาศ ระบบดัับเพลิิงและ
Center)
ป้้องกัันอุุบััติิภััย เป็็นต้้น
2. ต้้องมีีแผนการบ่่มเพาะเพื่่�อการพััฒนานวััตกรรม
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
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3. ต้้องมีีแผนการสร้้างระบบนิิเวศ (Ecosystem)
หรืือการสร้้างชุุมชนเทคโนโลยีี รวมทั้้�งต้้องจััด
ให้้มีี Maker Space หรืือ Fabrication
Laboratory เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ
(Prototype)
4. ต้้องมีีการจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญในการให้้คำำ�ปรึึกษาการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจและการพััฒนานวััตกรรม
(Mentor) ประจำำ�ศููนย์์
5. ต้้องมีีพื้้�นที่่�ให้้บริิการไม่่น้้อยกว่่า 1,000 ตารางเมตร
6. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับการยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลให้้รวมถึึงรายได้้จากการ
ให้้บริิการเพื่่�อสร้้างนวััตกรรมภายในศููนย์์ เช่่น
ค่่าสมาชิิก ค่่าเช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อสร้้างนวััตกรรม
ค่่าเช่่าหรืือค่่าใช้้อุุปกรณ์์ ค่่าจััดกิิจกรรมเพื่่�อ
สร้้างนวััตกรรม เป็็นต้้น
7.9.2.5 	กิิจการ Maker Space 1. ต้้องจััดให้้มีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับเป็็นห้้องปฏิิบััติิการเพื่่�อ
หรืือ Fabrication
ใช้้ในงานสร้้างนวััตกรรมหรืือผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ
Laboratory
2. ต้้องจััดให้้มีีเครื่่�องมืือหรืืออุุปกรณ์์พื้้�นฐานเพื่่�อ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ เช่่น CNC
Machine, 3D Printer, Water jet, Tooling,
Software Tools สำำ�หรัับพััฒนางานด้้านปััญญา
ประดิิษฐ์์ อุุปกรณ์์เพาะเชื้้�อ อุุปกรณ์์ผสมสาร
เคมีี เป็็นต้้น
3. ต้้องจััดให้้มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญในการให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อ
การพััฒนานวััตกรรมหรืือผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ
4. ต้้องจััดให้้มีีระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน
ในโครงการ เช่่น ระบบสื่่�อสารหลัักแบบใยแก้้ว
ความเร็็วสููง ระบบไฟฟ้้าสำำ�รองจ่่ายแบบ
ต่่อเนื่่�อง ระบบปรัับอากาศ ระบบดัับเพลิิงและ
ป้้องกัันอุุบััติิภััย เป็็นต้้น
7.9.2.6 	กิิจการ Co-Working 1. ต้้องจััดให้้มีีพื้้�นที่่�ให้้บริิการไม่่น้้อยกว่่า 2,000
Space
ตารางเมตร
2. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

4
A3

B1

A 4 = 3 ปี
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ประเภทกิิจการ

7.10	กิิจการ Cloud Service

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
3. ต้้องมีีองค์์ประกอบในการบริิหารจััดการ ได้้แก่่
Co-Working Management, Membership
Management System และ Supporting
Management
4. ต้้องจััดให้้มีีเครื่่�องมืือหรืืออุุปกรณ์์พื้้�นฐานเพื่่�อ
ให้้บริิการ เช่่น อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน คอมพิิวเตอร์์
เครื่่�องพิิมพ์์ เป็็นต้้น
5. ต้้องจััดให้้มีีระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน
ในโครงการ เช่่น ระบบสื่่�อสารหลัักแบบ
ใยแก้้วความเร็็วสููง ระบบไฟฟ้้าสำำ�รองจ่่าย
แบบต่่อเนื่่�อง ระบบปรัับอากาศ ระบบ
ดัับเพลิิงและป้้องกัันอุุบััติิภััย เป็็นต้้น
1. ต้้องตั้้�งอยู่่�ใน Data Center ที่่�ได้้รัับมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 ด้้าน Data Center ไม่่น้้อย
กว่่า 2 ศููนย์์ที่่�อยู่่�ในประเทศ
2. ต้้องมีีการเชื่่�อมต่่อระหว่่างศููนย์์ Data Center
ทุุกศููนย์์เข้้าด้้วยกััน ด้้วยความเร็็วไม่่ต่ำำ��กว่่า 10
Gbps. ในทุุกเส้้นทาง พร้้อมมีีวงจรสำำ�รองที่่�มีี
ขนาดเท่่ากััน
3. ต้้องได้้รัับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้้าน
Cloud Security และมาตรฐาน ISO/IEC
20000-1 ด้้าน Cloud Service

A1

การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ
7.31 	กิิจการพััฒนาพื้้�นที่่�เมืืองอััจฉริิยะ

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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1. ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
51 ของทุุนจดทะเบีียน
2. ต้้องจััดให้้มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการสื่่�อสารที่่�
พร้้อมรองรัับระบบอััจฉริิยะด้้านต่่าง ๆ เช่่น
Fiber Optic, Public Wifi เป็็นต้้น
3. ต้้องจััดให้้มีีบริิการระบบอััจฉริิยะ Smart
Environment และจััดให้้มีีบริิการระบบ
อััจฉริิยะด้้านอื่่�นๆ อย่่างน้้อยอีีก 1 ด้้าน จาก
6 ด้้าน ดัังนี้้� Smart Mobility, Smart People,
Smart Living, Smart Economy, Smart
Governance และ Smart Energy

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A 4 = 3 ปี
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7.32 	กิิจการพััฒนาระบบเมืืองอััจฉริิยะ

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
4. ต้้องจััดให้้มีีระบบจััดเก็็บและบริิหารข้้อมููล โดย
มีีการเชื่่�อมโยงหรืือการให้้ใช้้งานข้้อมููลในการ
บริิหารจััดการและให้้บริิการในพื้้�นที่่�เมืือง
อััจฉริิยะ (Open Data Platform)
5. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการหรืือ
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ
ก่่อนยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
6. ต้้องกำำ�หนดและดำำ�เนิินการตามเป้้าหมายด้้านต่่างๆ
ที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาพื้้�นที่่�
7. ต้้องจััดให้้มีีกระบวนการรัับฟัังความคิิดเห็็นของ
ประชาชนในพื้้�นที่่� และต้้องเสนอแผนการมีี
ส่่วนร่่วมของประชาชนในพื้้�นที่่�
8. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลต้้องเป็็นรายได้้ ค่่าบริิการในพื้้�นที่่�ที่่�ถููก
พััฒนาขึ้้�นโดยใช้้ระบบอััจฉริิยะตามที่่�คณะ
กรรมการให้้ความเห็็นชอบ
9. หากตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่� EEC ให้้ได้้รัับลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลในอััตราร้้อยละ 50 ของอััตรา
ปกติิ เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดระยะ
เวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
1. ต้้องมีีการพััฒนา ติิดตั้้�ง และให้้บริิการระบบ
เมืืองอััจฉริิยะที่่�เหมาะสมในด้้านใดด้้านหนึ่่�ง หรืือ
หลายด้้านตามที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด เช่่น
Smart Mobility, Smart People, Smart Living,
Smart Economy, Smart Governance, Smart
Energy และ Smart Environment เป็็นต้้น
2. ต้้องเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการพััฒนาเมืือง
อััจฉริิยะที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ
กรรมการหรืือหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบการพััฒนา
เมืืองอััจฉริิยะเท่่านั้้�น
3. หากตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่� EEC ให้้ได้้รัับลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลในอััตราร้้อยละ 50 ของอััตรา
ปกติิ เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดระยะ
เวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

4
A2

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
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อุุตสาหกรรมโลจิิสติิกส์์
7.1	กิิจการสาธารณููปโภคและบริิการพื้้�นฐาน
7.1.3 กิิจการสถานที่่�ตรวจปล่่อย และบรรจุุ
สิินค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์เพื่่�อการ
ส่่งออก หรืือโรงพัักสิินค้้า เพื่่�อตรวจ
ปล่่อยของขาเข้้า และบรรจุุของ
ขาออกที่่�ขนส่่งโดยระบบคอนเทนเนอร์์
นอกเขตท่่าเทีียบเรืือ (รพท.)
(Inland Container Depot: ICD)
7.1.4	กิิจการขนถ่่ายสิินค้้าสำำ�หรัับเรืือ
บรรทุุกสิินค้้า
7.1.5	กิิจการสนามบิินพาณิิชย์์
7.3 	กิิจการขนส่่งมวลชน และสิินค้้าขนาดใหญ่่
7.3.1	กิิจการขนส่่งทางราง
7.3.2	กิิจการขนส่่งทางท่่อ (ยกเว้้นการ
ขนส่่งน้ำำ��ทางท่่อ)
7.3.3	กิิจการขนส่่งทางเรืือ
7.3.4	กิิจการขนส่่งทางอากาศ

ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
A3

ต้้องมีีเครื่่�องจัักรสำำ�หรัับการขนถ่่ายที่่�ทัันสมััย
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ

A2
ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เครื่่�องบิินต้้องมีีอายุุไม่่เกิิน 14 ปีี นัับแต่่ปีีที่่�ผลิิต
จนถึึงปีีที่่�ยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม

7.4	กิิจการศููนย์์บริิการโลจิิสติิกส์์
7.4.1 	กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้า
1. ต้้องมีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำำ�ระแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 10
ด้้วยระบบที่่�ทัันสมััย (Distribution
ล้้านบาท
Center: DC)
2. ต้้องจััดให้้มีีสถานที่่�จััดเก็็บสิินค้้าควบคุุม
ด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่�ทัันสมััย
7.4.2 	กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าระหว่่าง 3. สำำ�หรัับกิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าระหว่่าง
ประเทศด้้วยระบบที่่�ทัันสมััย
ประเทศด้้วยระบบที่่�ทัันสมััย กำำ�หนดเงื่่�อนไข
(International Distribution
เพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
Center: IDC)
3.1 ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้านบาท
3.2 ต้้องกระจายสิินค้้าไปต่่างประเทศ
ไม่่น้้อยกว่่า 5 ประเทศ
4. สำำ�หรัับกิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าด้้วยระบบที่่�
ทัันสมััย ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์
เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการได้้
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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A3

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2
B1
A2
A3
B1

A3

A 4 = 3 ปี
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7.33	กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าด้้วยระบบ
อััจฉริิยะ

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

เงื่่�อนไข
1. ต้้องจััดให้้มีีสถานที่่�จััดเก็็บสิินค้้าควบคุุมด้้วย
ระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง เช่่น
ระบบการจััดเก็็บสิินค้้าและเรีียกคืืนสิินค้้า
อััตโนมััติิ (Automatic Storage and Retrieval
Systems : ASRS) และระบบสนัับสนุุนด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็นต้้น
2. ต้้องมีีเงิินลงทุุนโดยไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน ไม่่น้้อยกว่่า 1,000 ล้้านบาท
3. ต้้องดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่อไปนี้้�ภายใน 3 ปีี
นัับจากวัันที่่�ออกบััตรส่่งเสริิม
3.1 ต้้องใช้้ Data Center ที่่�ตั้้�งในประเทศไทย
รวมถึึงกรณีี Co-location ในการบริิหาร
จััดการข้้อมููล
3.2 ต้้องมีีการจ้้างบุุคลากรไทยที่่�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีขึ้้�นไป
ในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีโดยตรง เช่่น วิิศวกรรมศาสตร์์
ปััญญาประดิิษฐ์์ และ Data Science
เป็็นต้้น ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 20 ของการ
จ้้างงานทั้้�งหมดในโครงการ
3.3 ต้้องมีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics)
หรืือจััดการข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ Digital
Transactions โดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิตััลชั้้�น
สููง และจะต้้องดำำ�เนิินการใน
ประเทศไทย รวมทั้้�งมีีบุุคลากรไทยร่่วม
ดำำ�เนิินการอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยมีีแผน
ดำำ�เนิินการตามที่่�คณะกรรมการให้้ความ
เห็็นชอบ
3.4 ต้้องมีีการฝึึกอบรมด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ขั้้�นสููง เช่่น Big Data และ Data
Analytics เป็็นต้้น ตามที่่�คณะกรรมการ
ให้้ความเห็็นชอบ
3.5 ต้้องมีีการดำำ�เนิินการด้้านการวิิจััยและ
พััฒนา หรืือร่่วมมืือในโครงการวิิจััยและ
พััฒนากัับสถาบัันการศึึกษาหรืือ
สถาบัันวิิจััยของประเทศไทย ตามที่่�คณะ
กรรมการให้้ความเห็็นชอบ
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A2

4

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
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3.6 รายได้้ที่่�จะได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลต้้องเป็็นรายได้้จากการ
ให้้บริิการกระจายสิินค้้าระหว่่างประเทศ
เท่่านั้้�นโดยไม่่รวมค่่าขนส่่งและรายได้้
เกี่่�ยวกัับพิิธีีการศุุลกากร

อุุตสาหกรรมบริิการเฉพาะทาง
7.7 	กิิจการสนัับสนุุนการค้้าและการลงทุุน
(Trade and Investment Support Office:
TISO)
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1. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร ปีีละ
ไม่่น้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท
2. ต้้องมีีแผนดํําเนิินการและขอบข่่ายธุุรกิิจดัังนี้้�
2.1 การกำำ�กัับดููแล และ/หรืือการให้้บริิการ
บริิษััทในเครืือและในกลุ่่�ม ทั้้�งนี้้� ให้้รวม
ถึึงการให้้บริิการจััดหา หรืือให้้เช่่าอาคาร
สำำ�นัักงาน หรืืออาคารโรงงานให้้บริิษััท
ในเครืือและในกลุ่่�ม และการให้้กู้้�ยืืมเงิิน
แก่่บริิษััทในเครืือและในกลุ่่�ม ในลัักษณะ
ที่่�ไม่่เข้้าข่่ายการประกอบธุุรกิิจการให้้
บริิการด้้านการบริิหารเงิินของศููนย์์
บริิหารเงิิน (TREASURY CENTER) และ
สามารถดำำ�เนิินการได้้ภายใต้้กฎหมาย
ควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิิน เช่่น
- การให้้กู้้�ยืืมเงิินสกุุลเงิินตราต่่าง
ประเทศแก่่วิิสาหกิิจในเครืือในต่่าง
ประเทศ
- การให้้กู้้�ยืืมเงิินบาทแก่่วิิสาหกิิจ
ในเครืือในประเทศไทย
- การให้้กู้้�ยืืมเงิินบาทแก่่วิิสาหกิิจ
ในเครืือในประเทศสาธารณรััฐ
สัังคมนิิยมเวีียดนามและประเทศที่่�มีี
พรมแดนติิดต่่อกัับประเทศไทย โดย
กิิจการที่่�กู้้�ยืืมเงิินจะต้้องนำำ�ไปใช้้เพื่่�อ
การค้้า หรืือการลงทุุนในประเทศไทย
หรืือประเทศดัังกล่่าวเท่่านั้้�น

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

B2

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
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2.2 การให้้คำำ�ปรึึกษาและแนะนำำ�ในการ
ประกอบธุุรกิิจ ยกเว้้นธุุรกิิจด้้านการซื้้�อ
ขายหลัักทรััพย์์ และด้้านแลกเปลี่่�ยนเงิิน
ตราต่่างประเทศ สำำ�หรัับธุุรกิิจด้้านบััญชีี
ด้้านกฎหมาย ด้้านโฆษณา ด้้าน
สถาปััตยกรรมและด้้านวิิศวกรรมโยธา
ต้้องได้้รัับใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจจาก
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า หรืือส่่วนราชการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อนยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม
2.3 การให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสารด้้านการจััด
ซื้้�อจััดหาสิินค้้า
2.4 การให้้บริิการทางวิิศวกรรมและเทคนิิค
ที่่�ไม่่รวมถึึงการให้้บริิการทาง
สถาปััตยกรรมและทางวิิศวกรรมโยธา
2.5	กิิจกรรมทางธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับเครื่่�องจัักร
เครื่่�องกล เครื่่�องมืือ และอุุปกรณ์์ ได้้แก่่
- การนำำ�เข้้าเพื่่�อค้้าส่่ง
- การให้้บริิการฝึึกอบรม
- การติิดตั้้�ง บำำ�รุุงรัักษา และซ่่อมแซม
- การปรัับ (Calibration)
2.6 การค้้าส่่งสิินค้้าที่่�ผลิิตในประเทศ
2.7 การให้้บริิการรัับจ้้างบริิหารระบบธุุรกิิจ
ระหว่่างประเทศ (International
Business Process Outsourcing) โดย
ต้้องให้้บริิการผ่่านเครืือข่่ายโทรคมนาคม
ในด้้านต่่างๆ เช่่น Administration
Services, Finance & Accounting
Services, Human Resource Services,
Sales and Marketing Services,
Customer Services, Data Processing
เป็็นต้้น
3. กรณีีเป็็นการดำำ�เนิินการให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่บริิษััทใน
เครืือและในกลุ่่�ม จะต้้องมีีขอบข่่ายธุุรกิิจในการ
ให้้บริิการบริิษััทในเครืือและในกลุ่่�มในด้้านอื่่�นๆ
ที่่�ไม่่ใช่่การให้้กู้้�ยืืมเงิินในข้้อ 2.1 หรืือมีีขอบข่่าย
ธุุรกิิจในข้้อ 2.2-2.7 ร่่วมด้้วยไม่่น้้อยกว่่า 1 ข้้อ
4. ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
ตามคุุณค่่าของโครงการได้้

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

4

A 4 = 3 ปี

119

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2565
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

7.13	กิิจการบริิการออกแบบทางวิิศวกรรม

7.14	กิิจการบริิการทดสอบทางวิิทยาศาสตร์์

7.15	กิิจการบริิการสอบเทีียบมาตรฐาน
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1. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50
เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะ
เวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
2. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้าน
ออกแบบทางวิิศวกรรมไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000
บาท ต่่อปีี โดยต้้องเป็็นการจ้้างงานใหม่่ หรืือมีี
เงิินลทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ไม่่น้้อยกว่่า 1,000,000 บาท
3. สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
ในการได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
รวมแล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี
1. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50
เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะ
เวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
2. สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
ในการได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
รวมแล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี
1. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50
เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะเวลา
การยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
2. สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
ในการได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
รวมแล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A1

A1

A1

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
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7.16	กิิจการบริิการฆ่่าเชื้้�อแก่่ผลิิตภััณฑ์์
7.19	กิิจการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์

สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่า
ของโครงการ (Merit-based Incentives) ในการได้้รัับ
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลรวมแล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี
7.19.1	กิิจการสถานฝึึกฝนวิิชาชีีพ
1. ต้้องเป็็นกิิจการสถานฝึึกฝนวิิชาชีีพที่่�มีีการสอน
หรืือฝึึกอบรมทางเทคนิิคในสาขาวิิชาชีีพเฉพาะ
รวมถึึงการออกแบบ (Design Training Center)
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
2. ต้้องมีีวััสดุุอุุปกรณ์์ ห้้องปฏิิบััติิการ และอื่่�นๆ ที่่�
จำำ�เป็็น
3. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50 เป็็นระยะ
เวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะเวลายกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
7.19.2	สถานศึึกษาหรืือสถาบัันอุุดมศึึกษา กรณีีสถานศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููง
ที่่�มีีศัักยภาพสููง
1. ต้้องเป็็นสถานศึึกษาเอกชนที่่�มีีศัักยภาพสููงซึ่่�ง
มุ่่�งเน้้นการเรีียนการสอนในด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
2. ต้้องตั้้�งสถานศึึกษาในเขตพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจ
พิิเศษภาคตะวัันออก หรืือเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
อื่่�นที่่�คณะรััฐมนตรีีประกาศกำำ�หนดให้้เป็็นพื้้�นที่่�
จััดตั้้�งสถานศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููง
3. ต้้องปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไข
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
กรณีีสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููง
1. ต้้องเป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููง กรณีี
เป็็นการลงทุุนจากต่่างประเทศ จะต้้องได้้รัับความ
เห็็นชอบจากคณะกรรมการพััฒนาการจััดการศึึกษา
โดยสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููงจากต่่าง
ประเทศ (คพอต.)

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

4

A1

A 4 = 3 ปี
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7.34	กิิจการศููนย์์กลางธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
(International Business Center : IBC)
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข

2. ต้้องตั้้�งสถานศึึกษาในเขตพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจ
พิิเศษภาคตะวัันออก หรืือเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
อื่่�นที่่�คณะรััฐมนตรีี ประกาศกำำ�หนดให้้เป็็นพื้้�นที่่�
จััดตั้้�งสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููงจากต่่าง
ประเทศ หรืือพื้้�นที่่�อื่่�นที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการพััฒนาการจััดการศึึกษาโดย
สถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููงจาก
ต่่างประเทศ (คพอต.)
3. ต้้องปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไข
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
B1
1. ต้้องมีีแผนการดำำ�เนิินการให้้บริิการแก่่วิิสาหกิิจ
(เฉพาะ
ในเครืือโดยมีีขอบข่่ายธุุรกิิจ ดัังนี้้�
เครื่่�องจัักรที่่�
1.1 การบริิหารงานทั่่�วไป การวางแผนทาง
ใช้้วิจัิ ัยและ
ธุุรกิิจ และการประสานงานทางธุุรกิิจ
พััฒนา และ
1.2 การจััดหาวััตถุุดิิบและชิ้้�นส่่วน
ฝึึกอบรม)
1.3 การวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
1.4 การสนัับสนุุนด้้านเทคนิิค
1.5 การส่่งเสริิมด้้านการตลาดและการขาย
1.6 การบริิหารด้้านงานบุุคคลและการฝึึกอบรม
1.7 การให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการเงิิน
1.8 การวิิเคราะห์์และวิิจััยด้้านเศรษฐกิิจและ
การลงทุุน
1.9 การจััดการและควบคุุมสิินเชื่่�อ
1.10 การให้้บริิการด้้านการบริิหารเงิินของศููนย์์
บริิหารเงิิน (Treasury Center)
1.11	กิิจการการค้้าระหว่่างประเทศ
1.12 การให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่วิิสาหกิิจในเครืือใน
ลัักษณะที่่�ไม่่เข้้าข่่ายการประกอบธุุรกิิจใน
ข้้อ 1.10 และสามารถดำำ�เนิินการได้้ภายใต้้
กฎหมายควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิิน เช่่น
- การให้้กู้้�ยืืมเงิินสกุุลเงิินตรา
ต่่างประเทศแก่่วิิสาหกิิจในเครืือ
ในต่่างประเทศ
- การให้้กู้้�ยืืมเงิินบาทแก่่วิิสาหกิิจ
ในเครืือในประเทศไทย

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
7.37	กิิจการศููนย์์จััดหาจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ ชิ้้�นส่่วนและ 1.
ส่่วนประกอบระหว่่างประเทศ (International
Procurement Office: IPO)
2.
3.
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- การให้้กู้้�ยืืมเงิินบาทแก่่วิิสาหกิิจ
ในประเทศสาธารณรััฐสัังคมนิิยม
เวีียดนาม และประเทศที่่�มีีพรมแดน
ติิดต่่อกัับประเทศไทย โดยกิิจการที่่�
กู้้�ยืืมเงิินจะต้้องนำำ�ไปใช้้เพื่่�อการค้้า
หรืือการลงทุุนในประเทศไทยหรืือ
ประเทศดัังกล่่าวเท่่านั้้�น
1.13 การให้้บริิการสนัับสนุุนอื่่�นๆ ตามที่่�
คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
ต้้องมีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำำ�ระแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 10
ล้้านบาท
ต้้องมีีการจ้้างพนัักงานประจำำ�ที่่�มีีความรู้้�และ
ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับศููนย์์กลางธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ ไม่่น้้อยกว่่า 10 คน เว้้นแต่่กรณีี
ศููนย์์กลางธุุรกิิจระหว่่างประเทศที่่�มีีเฉพาะการ
ให้้บริิการด้้านการบริิหารเงิินแก่่วิิสาหกิิจ
ในเครืือ ต้้องมีีการจ้้างพนัักงานประจำำ�ที่่�มีี
ความรู้้�และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นไม่่น้้อยกว่่า 5 คน
กรณีีเป็็นการดำำ�เนิินกิิจการการค้้าระหว่่าง
ประเทศ จะต้้องมีีขอบข่่ายธุุรกิิจในข้้อ 1.1
- 1.10 ร่่วมด้้วยไม่่น้้อยกว่่า 1 ข้้อ
กรณีีเป็็นการดำำ�เนิินการให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่วิิสาหกิิจ
ในเครืือ จะต้้องมีีขอบข่่ายธุุรกิิจในข้้อ 1.1-1.9
ร่่วมด้้วยไม่่น้้อยกว่่า 1 ข้้อ
ไม่่ได้้รัับยกเว้้นอากรขาเข้้าวััตถุุดิิบและ
วััสดุุจำำ�เป็็นสำำ�หรัับส่่วนที่่�ผลิิตเพื่่�อการส่่งออก
ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประประโยชน์์เพิ่่�ม
เติิมตามคุุณค่่าของโครงการได้้
ต้้องเป็็นการจััดหาจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ ชิ้้�นส่่วน และ
ส่่วนประกอบที่่�ใช้้ในอุุตสาหกรรมการผลิิต
ต้้องมีีหรืือเช่่าคลัังสิินค้้า และมีีการจััดการ
สิินค้้าคงคลัังด้้วยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�
ใช้้บริิหารจััดการคลัังสิินค้้าโดยเฉพาะ
ต้้องมีีกิิจกรรมการจััดหาสิินค้้า และจััดการ
สิินค้้าอย่่างเหมาะสม เช่่น การตรวจสอบ
คุุณภาพสิินค้้าและการบรรจุุสิินค้้า เป็็นต้้น

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

4

B1

A 4 = 3 ปี
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4. ต้้องมีีแหล่่งจััดหาสิินค้้าจากหลายราย และ
อย่่างน้้อยต้้องมีีแหล่่งจััดหาจากในประเทศด้้วย
5. ต้้องเป็็นการค้้าส่่งในประเทศและ/หรืือส่่งออก
ต่่างประเทศ
6. ต้้องมีีทุุนจดทะเบีียนเรีียกชำำ�ระแล้้วไม่่น้้อยกว่่า
10 ล้้านบาท
7. ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
ตามคุุณค่่าของโครงการได้้

อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
7.22	กิิจการเพื่่�อส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
7.22.1	กิิจการเรืือเฟอร์์รี่่� หรืือเดิินเรืือท่่อง ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�
เที่่�ยว หรืือให้้เช่่าเรืือท่่องเที่่�ยว
เกี่่ย� วข้้อง
7.22.2	กิิจการบริิการที่่�จอดเรืือท่่องเที่่�ยว ต้้องมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ เช่่น อุุปกรณ์์ยกเรืือ
ที่่�จอดเรืือบนบก โรงจอดเรืือสำำ�หรัับซ่่อมบำำ�รุุงเรืือ เป็็นต้้น
7.22.3	กิิจการสวนสนุุก
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 500 ล้้านบาท
2. ส่่วนประกอบของโครงการต้้องได้้รัับความเห็็น
ชอบจากคณะกรรมการ
7.22.4	กิิจการศููนย์์แสดงศิิลปวััฒนธรรม 1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ไทยหรืือศููนย์์ศิิลปหััตถกรรมไทย
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 30 ล้้านบาท
2. รููปแบบการแสดงต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ
3. ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
51 ของทุุนจดทะเบีียน
7.22.5	กิิจการสวนสััตว์์เปิิด
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 500 ล้้านบาท และ
ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 500 ไร่่
2. ส่่วนประกอบของโครงการต้้องได้้รัับความเห็็น
ชอบจากคณะกรรมการ
3. ต้้องจััดที่่�ดิินเป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวและที่่�จอดรถ อย่่างละ
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 15 ของที่่�ดิินทั้้�งหมด
7.22.6	กิิจการพิิพิิธภััณฑ์์
ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ไม่่น้้อยกว่่า 30 ล้้านบาท
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7.22.7	กิิจการสนามแข่่งขัันยานยนต์์

1. ต้้องได้้รัับมาตรฐานจาก Federation
International de L’Automobile (FIA) หรืือ
Federation International de Motocyclisme
(FIM) สำำ�หรัับสนามแข่่งขัันทางเรีียบ (Circuit)
2. กรณีีมีีสนามแข่่งขัันอื่่�น เช่่น สนามแข่่งขััน
ทางตรง ทางโค้้ง และทางวิิบาก จะต้้อง
ก่่อสร้้างตามแนวทางหรืือหลัักการที่่�เทีียบเคีียง
ได้้หรืือที่่�เป็็นสากล
3. ต้้องมีีมาตรการป้้องกัันและควบคุุมมิิให้้เกิิด
อัันตรายหรืือความเดืือดร้้อนแก่่ผู้้�อยู่่�ใกล้้เคีียง
4. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ไม่่น้้อยกว่่า 1,000 ล้้านบาท
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุนไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้านบาท
(ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
2. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานภาครััฐ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และปฏิิบััติิตามมาตรฐานของหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือมาตรฐานอื่่�นใดที่่�คณะ
กรรมการเห็็นชอบ
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้านบาท
2. ต้้องได้้รัับอนุุญาตจากหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. ต้้องมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและสาธารณููปโภค
ที่่�จำำ�เป็็นในการรองรัับเรืือสำำ�ราญ (Cruise) และ
นัักท่่องเที่่�ยว เช่่น อาคารผู้้�โดยสาร พื้้�นที่่�
สำำ�หรัับอำำ�นวยความสะดวกในการผ่่านพิิธีีการ
ศุุลกากร และตรวจคนเข้้าเมืือง เป็็นต้้น
4. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลให้้เฉพาะรายได้้จากค่่าบริิการจอดเรืือ
และการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับส่่งผู้้�
โดยสารและสััมภาระเท่่านั้้�น
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้านบาท
2. ประเภทและองค์์ประกอบของแหล่่งท่่องเที่่�ยว
จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

7.22.8	กิิจการกระเช้้าไฟฟ้้าหรืือรถราง
ไฟฟ้้าเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว

7.22.9	กิิจการท่่าเรืือท่่องเที่่�ยวขนาดใหญ่่
(Cruise Terminal)

7.22.10 	กิิจการสร้้างแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ขนาดใหญ่่ที่่�มีีคุุณภาพ

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3

4
A3

A3

A3

A 4 = 3 ปี
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ประเภทกิิจการ

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

7.23	กิิจการเพื่่�อสนัับสนุุนการท่่องเที่่�ยว
7.23.1	กิิจการโรงแรม

7.23.2	กิิจการหอประชุุมขนาดใหญ่่

7.23.3	กิิจการศููนย์์แสดงสิินค้้านานาชาติิ
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข

1. กรณีีมีีจำำ�นวนห้้องพัักไม่่น้้อยกว่่า 100 ห้้อง
ต้้องมีีเงิินลงทุุนต่่อห้้อง (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 2 ล้้านบาท
2. กรณีีมีีจำำ�นวนห้้องพัักน้้อยกว่่า 100 ห้้อง ต้้องมีี
เงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ไม่่น้้อยกว่่า 500 ล้้านบาท
3. ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ ดัังนี้้�
3.1 กรณีีตั้้�งสถานประกอบการในจัังหวััด
B2
กระบี่่� กรุุงเทพมหานคร กาญจนบุุรีี
ขอนแก่่น ฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี เชีียงใหม่่
นครปฐม นครราชสีีมา นนทบุุรีี
ปทุุมธานีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์
พระนครศรีีอยุุธยา พัังงา เพชรบุุรีี
ภููเก็็ต ระยอง สงขลา สมุุทรปราการ
สมุุทรสาคร สระบุุรีี และสุุราษฎร์์ธานีี
3.2 กรณีีตั้้�งสถานประกอบการในจัังหวััดอื่่�น
A4
เงื่่�อนไขสำำ�หรัับ SMEs ไทย
ตาม
1. ต้้องมีีห้้องพัักไม่่น้้อยกว่่า 20 ห้้อง แต่่ไม่่เกิิน 99 มาตรการ
ห้้อง
ส่่งเสริิมการ
2. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ลงทุุนสำำ�หรัับ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 1 ล้้านบาทต่่อห้้อง
SMEs
1. ต้้องมีีพื้้�นที่่�ส่่วนที่่�ใช้้เพื่่�อการประชุุมไม่่น้้อยกว่่า
A3
4,000 ตารางเมตร โดยห้้องประชุุมขนาดใหญ่่
ที่่�สุุดต้้องมีีพื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 3,000 ตารางเมตร
2. ต้้องมีีเครื่่�องมืือและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�
เหมาะสมกัับโครงการ
3. แบบแปลนแผนผัังต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ
1. ต้้องมีีพื้้�นที่่�แสดงสิินค้้าภายในอาคารไม่่น้้อยกว่่า
A3
25,000 ตารางเมตร
2. ต้้องมีีห้้องสำำ�หรัับเจรจาธุุรกิิจทุุกห้้องแสดงสิินค้้า

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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Notes

4

สำำ�หรัับแจก ห้้ามจำำ�หน่่าย
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กลุ่่�มอุุตสาหกรรมและประเภทกิิจการ
ที่่�ให้้การส่่งเสริิม
ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมสามารถตรวจสอบประเภทกิิจการและเงื่่�อนไขของแต่่ละประเภทกิิจการ ซึ่่�งได้้
กำำ�หนดไว้้ในบััญชีีประเภทกิิจการที่่�สำำ�นัักงานให้้การส่่งเสริิมโดยแยกตามกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
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1-4

การวิิจััยและพััฒนา และการพััฒนาเทคโนโลยีีเป้้าหมาย
กองส่งเสริมการลงทุน 1-4

การวิิจััยและพััฒนา	

7.11 	กิิจการวิิจััยและพััฒนา
- อุุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีีชีีวภาพและการแพทย์์
- อุุตสาหกรรมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
- อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและอุุตสาหกรรมสนัับสนุุน
- อุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์และดิิจิิทััล
- อุุตสาหกรรมอื่่�นๆ

พััฒนาเทคโนโลยีีเป้้าหมาย

8.1.1 	กิิจการพััฒนา Biotechnology
8.1.2 	กิิจการพััฒนา Nanotechnology
8.1.3 	กิิจการพััฒนา Advanced Material Technology
8.1.4 	กิิจการพััฒนา Digital Technology

สำำ�หรัับแจก ห้้ามจำำ�หน่่าย

(หน้้า 130)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 1)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 2)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 3)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 4)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 4)

(หน้้า 132)

(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 1)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 3)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 2 และ 3)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 2 และ 4)
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การวิิจััยและพััฒนา และการพััฒนาเทคโนโลยีีเป้้าหมาย
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 1-4
กอง
กำำ�กัับ
ดููแล

ประเภทกิิจการ

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่อนไข

การวิิจััยและพััฒนา

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

1
2
3
4

7.11	กิิจการวิิจััยและพััฒนา
-	อุุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีี
ชีีวภาพและการแพทย์์
-	อุุตสาหกรรมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
-	อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและ
อุุตสาหกรรมสนัับสนุุน
-	อุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์และดิิจิิทััล
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1. ต้้องมีีขอบข่่ายธุุรกิิจ ดัังนี้้�
1.1 การวิิจััยขั้้�นพื้้�นฐาน (Basic Research)
หมายถึึง การวิิจััย หรืือการค้้นคว้้า
เพื่่�อการค้้นพบองค์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�มีี
คุุณค่่าทางวิิชาการ และองค์์ความรู้้�
นี้้�อาจนำำ�ไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์หรืือ
แก้้ปััญหาในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
กระบวนการการผลิิต หรืือการ
ให้้บริิการในอนาคต
1.2 การวิิจััยประยุุกต์์ (Applied
Research) หมายถึึง การวิิจััยที่่�นำำ�
ความรู้้�พื้้�นฐาน มาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อ
แก้้ปััญหา หรืือพััฒนาองค์์ความรู้้�เพื่่�อ
ประโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์์ โดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์
หรืือกระบวนการใหม่่ ทั้้�งนี้้�รวมถึึง
กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การคิิดค้้น
สููตร การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ และ
การออกแบบกระบวนการผลิิตที่่�นำำ�
ไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์ในเชิิง
อุุตสาหกรรม และเชิิงพาณิิชย์์
1.3 การวิิจััยพััฒนาระดัับนำำ�ร่่อง (Pilot
Development) หมายถึึง การขยาย
ขนาดการผลิิตที่่�เป็็นผลมาจากการ
วิิจััยขั้้�นพื้้�นฐานและการวิิจััยประยุุกต์์
เป็็นการทดลองผลิิตผลิิตภััณฑ์์
ต้้นแบบ (Prototype) และ/หรืือ
ทดสอบกระบวนการผลิิตในระดัับ
กึ่่�งอุุตสาหกรรม เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ใน
การทดสอบตลาด และ/หรืือ เก็็บ
รวบรวมข้้อมููลสภาวะ ที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อใช้้ใน
การออกแบบกระบวนการผลิิตใน
ระดัับอุุตสาหกรรม

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

A 4 = 3 ปี
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กอง
กำำ�กัับ
ดููแล

ประเภทกิิจการ

2.

3.

4.

5.

6.

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่อนไข
1.4 การวิิจััยพััฒนาเชิิงสาธิิต
(Demonstration Development)
หมายถึึง การวิิจััยพััฒนาที่่�นำำ�ผล
การวิิจััยพััฒนาระดัับนำำ�ร่่องมา
ขยายขนาด โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ทดสอบกระบวนการผลิิตในระดัับ
อุุตสาหกรรม เพื่่�อยืืนยัันความ
น่่าเชื่่�อถืือของเทคโนโลยีี และ
กระบวนการผลิิต รวมทั้้�งสาธิิตให้้เห็็น
ถึึงความเสถีียรของกระบวนการ และ
ศัักยภาพการผลิิตเชิิงพาณิิชย์์ ทั้้�งใน
ส่่วนของการควบคุุมคุุณภาพและการ
ประเมิินต้้นทุุน
ต้้องเสนอรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับขอบข่่าย
การวิิจััยและการพััฒนา จำำ�นวนนัักวิิจััย
ตามโครงการ ตลอดจนประวััติิการศึึกษา
และประสบการณ์์ของนัักวิิจััย
รายได้้ที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมให้้นัับรวมรายได้้
จากการจำำ�หน่่ายหรืือการให้้บริิการ ซึ่่�งเป็็น
ผลงานที่่�เกี่่�ยวกัับกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
โดยตรงหรืือนำำ�ไปผลิิตต่่อในเชิิงพาณิิชย์์
ไม่่ว่่าจะผลิิตเองหรืือว่่าจ้้างผู้้�อื่่�นผลิิต
หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมหรืือได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ ให้้ได้้
รัับการลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
สำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50 เป็็นระยะ
เวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะเวลา
การยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้าน
วิิจััยและพััฒนาไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000
บาทต่่อปีี โดยต้้องเป็็นการจ้้างงานใหม่่
หรืือมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 1,000,000 บาท
สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
ตามคุุณค่่าของโครงการ (Merit-based
Incentives) ได้้ โดยได้้รัับยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลรวมแล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

1to
4

A 4 = 3 ปี
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กอง
กำำ�กัับ
ดููแล

ประเภทกิิจการ

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่อนไข

พััฒนาเทคโนโลยีีเป้้าหมาย

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

1
3
2
3
2
4

8.1 	กิิจการพััฒนาเทคโนโลยีีเป้้าหมาย
1. จะต้้องมีีขั้้�นตอนการพััฒนาเทคโนโลยีี
เป้าหมายที่ใช้เป็นฐานในกระบวนการผลิต
8.1.1 	กิิจการพััฒนา Biotechnology
หรือให้บริการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
หมวด 8
8.1.2 กิิจการพััฒนา Nanotechnology
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
(ยกเว้นภาษี
8.1.3 	กิิจการพััฒนา Advanced
2. จะต้้องมีีการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี โดย
เงินได้นติ บิ คค
ุ ล
Material Technology
ร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษาหรืือ
10 ปี
สถาบัั
น
วิิ
จั
ย
ั
ตามรููปแบบที่่
ค
�
ณะกรรมการ
8.1.4 	กิิจการพััฒนา Digital
ไม่จำ�ำกัดวงเงิน)
กำำ
�ห
นด
เช่่น
Technol
o
gy
Research
Technology
Consortium เป็็นต้้น
3. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตนวััตกรรมด้้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
ส่งเสริม หรือได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการ ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบุคคลสำ�ำหรับกำ�ำไรสุทธิที่ได้จากการ
ลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 ปี
4. สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
ตามคุุณค่่าของโครงการ (Merit-based
Incentives) ได้้ โดยได้้รัับยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลรวมแล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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มาตรการพิิเศษอื่่�นๆ

1
2
3
4
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มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในเขตพััฒนาพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (EEC)
มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดน
ภาคใต้้ และมาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนภายใต้้
โครงการเมืืองต้้นแบบในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
(SEZ)
มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในเขตพััฒนาพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (EEC)
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการลงทุุนในกิิจการเป้้าหมายและในพื้้�นที่่� 3 จัังหวััด คืือ ฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี และ
ระยอง มากยิ่่�งขึ้้�น ตลอดจนกระตุ้้�นให้้ภาคเอกชนมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์

1

ผู้้�สนใจสามารถยื่่น� ขอรัับการส่ง่ เสริิมการลงทุุนตั้้ง� แต่่วัันที่่� 2 มกราคม 2563 ถึึงวัันทำำ�การสุุดท้้ายของ
ปีี 2565 ยกเว้้นสิิทธิิและประโยชน์์ตามที่่�ตั้้ง� ในเขตส่ง่ เสริิมเพื่อ่� กิิจการพิิเศษ 5 แห่่ง ได้้แก่่ EECi, EECd,
EECa EECmd และ EECg สามารถยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนตามมาตรการนี้้�ได้้โดยไม่่
กำำ�หนดระยะเวลาสิ้้�นสุุดในการยื่่�นคำำ�ขอ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

สำำ�หรัับแจก ห้้ามจำำ�หน่่าย
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หลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไข

1. เป็็นกิิจการเป้้าหมายในเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) คืือ กลุ่่�มกิิจการที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงซึ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่อการ
เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ ประกอบด้้วยกิิจการในกลุ่่�ม A1 A2 และ A3 รวมถึึงกิิจการในหมวด 8 และ
กิิจการสนัับสนุุน ประกอบด้้วย กิิจการประเภท 5.6 กิิจการออกแบบทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 7.11 กิิจการวิิจััยและพััฒนา
7.13 กิิจการบริิการออกแบบทางวิิศวกรรม  7.14 กิิจการบริิการทดสอบทางวิิทยาศาสตร์์ 7.15 กิิจการบริิการสอบเทีียบ
มาตรฐาน 7.19.1 กิิจการสถานฝึึกฝนวิิชาชีีพ
กิิจการในกลุ่่�ม A1 A2 และ A3 ที่่�ไม่่เข้้าข่่ายมาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)
1. กิิจการที่่�ไม่่มีีที่่�ตั้้�งสถานประกอบการชััดเจน เช่่น
- ประเภท 1.7 กิิจการประมงน้ำำ��ลึึก
- ประเภท 7.1.6.1 กิิจการบริิการวงจรสื่่�อสััญญาณความเร็็วสููงระหว่่างประเทศภาคพื้้�นน้ำำ��
- ประเภท 7.3.1 กิิจการขนส่่งทางราง
- ประเภท 7.3.3 กิิจการขนส่่งทางเรืือ
- ประเภท 7.3.4 กิิจการขนส่่งทางอากาศ
- ประเภท 7.22.1 กิิจการเรืือเฟอร์์รี่่� หรืือเดิินเรืือท่่องเที่่�ยว หรืือให้้เช่่าเรืือท่่องเที่่�ยว
- ประเภท 7.28.4 กิิจการบริิการขนส่่งผู้้�ป่่วย แพทย์์ หรืืออุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ (ทางอากาศ ทางบก หรืือทางเรืือ)
2. กิิจการที่่�มีีเงื่่�อนไขบัังคัับเรื่่�องที่่�ตั้้�งสถานประกอบการ ซึ่่�งไม่่อยู่่�ในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) เช่่น
- ประเภท 2.17 กิิจการผลิิตวััสดุุก่่อสร้้างและกิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตอััดแรงสำำ�หรัับงานสาธารณููปโภค
- ประเภท 6.15 กิิจการผลิิตสิ่่�งปรุุงแต่่ง สำำ�หรัับประทิินร่่างกาย เช่่น สบู่่� ยาสระผม ยาสีีฟััน เครื่่�องสำำ�อาง เป็็นต้้น
- ประเภท 6.16 กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับสิินค้้าอุุปโภค เช่่น บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก เป็็นต้้น
- ประเภท 6.17 กิิจการผลิิตสิ่่�งของจากเยื่่�อ หรืือกระดาษ เช่่น กล่่องกระดาษ เป็็นต้้น
- ประเภท 7.24 กิิจการพััฒนาอาคารสำำ�หรัับโรงงานอุุตสาหกรรมและ/หรืือคลัังสิินค้้า
- ประเภท 7.28.3 กิิจการสถานพยาบาล
2. ตั้้�งอยู่่�ในจัังหวััดฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี และระยอง
สนามบิน
ดอนเมือง

กรุงเทพ

ฉะเชิงเทรา

สนามบิน
สุวรรณภูมิ

สมุทรปราการ

EECg
EECd

รถไฟความเร็วสูง
รถไฟรางคู
มอเตอรเวย
เขตสงเสริมเพื่อกิจการพิเศษ

ชลบุรี

EECmd

นิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมที่ ไดรับการสงเสริม

สนามบิน
อูตะเภา
ทาเรือสัตหีบ
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ระยอง

ทาเรือ
แหลมฉบัง

ทาเรือ
มาบตาพุด

EECa
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สิิทธิิและประโยชน์์

กลุ่่�มกิิจการพััฒนา
เทคโนโลยีี (หมวด 8)
และกิิจการสนัับสนุุน
กิิจการฐานความรู้้�
A1 และ A2
กิิจการกลุ่่�ม A3

สิิทธิิและ
ประโยชน์์พื้้�นฐาน กรณีีมีีการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์

นภาษีีเงิินได้้
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ ยกเว้้
นิิติิบุุคคล 10 ปีี นิิ2 ติปีีิบุุคคลเพิ่่�มเติิม
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล 8 ปีี ลดหย่่อนภาษีีเงิิน
นได้้นิิติิบุุคคล
ได้้นิิติิบุุคคล 50% ลดหย่่อนภาษีีเงิิ
50% เพิ่่�มเติิม 2 ปีี
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ เพิ่่�มเติิม 3 ปีี
นิิติิบุุคคล 5 ปีี

หรืือ

ประเภทกิิจการ

สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
กรณีีตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�เฉพาะ
EECi EECd EECa
นิิคม/เขต
EECmd EECg
อุุตสาหกรรม
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม
เพิ่่�มเติิม 1 ปีี
1 ปีี
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม
1 ปีี

หมายเหตุุ
1. ให้้โครงการที่่�ดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขในข้้อ 1 และ 2 สามารถได้้รัับ สิิทธิิและประโยชน์์ด้้านภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิมควบคู่่�กัันได้้
2. ผ่่อนผัันที่่�ตั้้�งโครงการลงทุุนในกิิจการเป้้าหมายตามมาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) ที่่�จะขอรัับสิิทธิิและ
ประโยชน์์เพิ่่�มเติิมกรณีีตั้้�งโครงการในเขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (EECi) ให้้สามารถตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�อุุทยานวิิทยาศาสตร์์
ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนให้้เป็็นเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีได้้ โดยจะต้้องย้้ายไปตั้้�งอยู่่�ในเขต นวััตกรรม
ระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (EECi) ภายในวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2565
3. กรณีีโครงการใดได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลรวมแล้้วเกิิน 8 ปีี จะไม่่ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลตามมาตรา 35 (1) เพิ่่�มเติิมอีีก

กรณีีมีีการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
กรณีีผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนมีีความร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา หรืือความร่่วมมืือเพื่่�อพััฒนาบุุคลากรไทยในด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน จะได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมโดยจะต้้อง
ยื่่�นแผนความร่่วมมืือในการรัับนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษาเข้้าฝึึกอาชีีพ โดยมีีจำำ�นวนนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษาที่่�จะรัับเข้้าฝึึกอาชีีพไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้ง� หมดในโครงการที่่ยื่่� น� ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน หรืือไม่่น้้อยกว่่า 40 คน แล้้วแต่่จำำ�นวนใดต่ำำ��กว่่า
กรณีีกิิจการที่่�ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�เฉพาะ
1. เขตนวััั�ต กรรมในเขตพััั� ฒ นาพิิิ� เ ศษภาคตะวััั� น ออก (EECi) เขตส่่ ง เสริิิ�มอุุ ตส าหกรรมและนวััั�ต กรรมดิิิ�จิิิ�ทััั� ล (EECd)
เมืืื�องการบิิิ�นภาคตะวััั�นออก (EECa) เขตส่่งเสริิิ�มการแพทย์์ครบวงจร (EECmd) และเขตส่่งเสริิิ�มการแพทย์์จีีโนมส์์
มหาวิิิ�ทยาลััั�ยบููรพา (บางแสน) (EECg)
2. 	ตั้้�งอยู่่�ในนิิิ�คม/เขตอุุตสาหกรรม

ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 2/2563 เรื่่�อง มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) ลงวัันที่่� 15
มกราคม พ.ศ. 2563
2. คำำ�ชี้้�แจงสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน เรื่่�อง การขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์ตามมาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�
เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) ตามประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่� 2/2563 ลงวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2563
3. ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 2/2565 เรื่่�อง การขยายเวลามาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (EEC) ลงวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2565
สำำ�หรัับแจก ห้้ามจำำ�หน่่าย
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2

มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ และ มาตรการ
ส่่งเสริิมการลงทุุนภายใต้้โครงการเมืืองต้้นแบบ
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
เพื่่�อสนัับสนุุนให้้มีีการลงทุุนในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ และเพื่่�อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนโครงการ
เมืืองต้้นแบบ และส่่งเสริิมให้้เกิิดการลงทุุนของภาคเอกชนและสร้้างรายได้้ให้้กัับประชาชนในพื้้�นที่่�
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ อัันจะนำำ�ไปสู่่�การขยายตััวทางเศรษฐกิิจ
โดยสามารถขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนได้้จนถึึงวัันสุุดท้้ายของวัันทำำ�การของปีี 2565
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มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุน
ภายใต้้โครงการเมืืองต้้นแบบ
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้

มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุน
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
1. 	ที่่�ตั้้�ง
สถาน
ประกอบ
การ

พื้้�นที่่�เมืืองต้้นแบบในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ได้้แก่่
1. อำำ�เภอหนองจิิก จัังหวััดปััตตานีี
2. อำำ�เภอเบตง จัังหวััดยะลา
3. อำำ�เภอสุุไหงโกลก จัังหวััดนราธิิวาส
4. อำำ�เภอจะนะ จัังหวััดสงขลา

พื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนใต้้ ได้้แก่่
1. จัังหวััดนราธิิวาส
2. จัังหวััดปััตตานีี
3. จัังหวััดยะลา
4. จัังหวััดสตููล
5. 4 อำำ�เภอในจัังหวััดสงขลา ได้้แก่่ อำำ�เภอจะนะ
อำำ�เภอนาทวีี อำำ�เภอสะบ้้าย้้อย และอำำ�เภอเทพา

พื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
อ.จะนะ
อ.หนองจิก
สตูล

สงขลา
ปัตตานี

อ.นาทวี
อ.จะนะ
อ.เทพา
อ.สะบ้าย้อย

ยะลา

นราธิวาส

อ.สุไหงโกลก

อ.เบตง
4 อําเภอในจังหวัดสงขลา
โครงการเมืองต้นแบบ
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มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุน
ภายใต้้โครงการเมืืองต้้นแบบ
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
2. ประเภท 1. ทุุกประเภทกิิจการตามบััญชีีท้้ายประกาศ กกท. ที่่� 2/2557 ลงวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2557
กิิจการที่่� 2. กิิจการเพิ่่�มเติิมพิิเศษ 5 ประเภท ได้้แก่่
เข้้าข่่าย
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 1
ขอรัับการ
6.15	กิิจการผลิิตสิ่่�งปรุุงแต่่งสำำ�หรัับประทิินร่่างกาย เช่่น สบู่่� ยาสระผม ยาสีีฟััน เครื่่�องสำำ�อาง
ส่่งเสริิม
เป็็นต้้น
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 3
2.17	กิิจการผลิิตวััสดุุก่่อสร้้าง และกิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตอััดแรงสำำ�หรัับงานสาธารณููปโภค
6.16	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับสิินค้้าอุุปโภค เช่่น บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก เป็็นต้้น
6.17	กิิจการผลิิตสิ่่�งของจากเยื่่�อหรืือกระดาษ เช่่น กล่่องกระดาษ เป็็นต้้น
7.24	กิิจการพััฒนาอาคารสำำ�หรัับโรงงานอุุตสาหกรรม และ/หรืือ คลัังสิินค้้า
3.	รููปแบบ กรณีีทั่่�วไป:
การลงทุุนโครงการใหม่่ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้หรืือพื้้�นที่่�เมืืองต้้นแบบอย่่างเดีียว
และ
เงื่่�อนไข เงื่่�อนไข
การลงทุุน 1. ต้้องมีีเงิินลงทุุนขั้้�นต่ำำ��ไม่่น้้อยกว่่า 500,000 บาท (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
2. อนุุญาตให้้นำำ�เครื่่�องจัักรใช้้แล้้วในประเทศมาใช้้ในโครงการที่่�ขอรัับการส่่งเสริิมได้้มููลค่่าไม่่เกิิน 10 ล้้านบาท
และจะต้้องลงทุุนเครื่่�องจัักรใหม่่มููลค่่าไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 4 ของมููลค่่าเครื่่�องจัักรใช้้แล้้ว
3. จะต้้องยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิมภายในวัันทำำ�การสุุดท้้ายของปีี 2565
กรณีีพิิเศษ:
โครงการเดิิมซึ่่�งจะตั้้�งอยู่่� “ใน” หรืือ “นอก” พื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้หรืือพื้้�นที่่�เมืืองต้้นแบบก็็ได้้
แต่่ต้้องมีีการลงทุุน “โครงการใหม่่” ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้หรืือพื้้�นที่่�เมืืองต้้นแบบ
นิิยามการลงทุุน
โครงการเดิิม หมายถึึง โครงการที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�แล้้ว ไม่่ว่่าจะได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนหรืือไม่่ก็็ตาม
โดยจะตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�อื่่�นหรืือในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ก็็ได้้ ทั้้�งนี้้�ประเภทกิิจการดัังกล่่าวต้้อง
อยู่่�ในข่่ายที่่�จะได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน (มีีบััญชีีประเภทให้้การส่่งเสริิมในขณะที่่�ยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิม
ตามมาตรการนี้้�)
โครงการใหม่่ หมายถึึง โครงการลงทุุนใหม่่ที่่�ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
หรืือพื้้�นที่่�เมืืองต้้นแบบ โดยจะต้้องเป็็นนิิติิบุุคคลเดีียวกัับโครงการลงทุุนเดิิม หรืือนิิติิบุุคคลใหม่่ซึ่่�งมีี
กลุ่่�มเจ้้าของผู้้�ประกอบการของโครงการเดิิมถืือหุ้้�นทั้้�งสิ้้�น
เงื่่�อนไข
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุนขั้้�นต่ำำ��ไม่่น้้อยกว่่า 500,000 บาท (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
2. อนุุญาตให้้นำำ�เครื่่�องจัักรใช้้แล้้วในประเทศมาใช้้ในโครงการที่่�ขอรัับการส่่งเสริิมได้้มููลค่่าไม่่เกิิน 10 ล้้านบาท
และจะต้้องลงทุุนเครื่่�องจัักรใหม่่มููลค่่าไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 4 ของมููลค่่าเครื่่�องจัักรใช้้แล้้ว
3. จะต้้องยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิมสำำ�หรัับโครงการเดิิม เมื่่�อโครงการใหม่่ติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรแล้้วพร้้อมจะเปิิดดำำ�เนิินการ
4. จะต้้องยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิมสำำ�หรัับโครงการใหม่่ภายในวัันทำำ�การสุุดท้้ายของปีี 2565 พร้้อมหนัังสืือ
แจ้้งยืืนยัันของโครงการลงทุุนเดิิม
มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุน
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
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มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุน
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
กรณีีการส่่งเสริิมการลงทุุนในกิิจการนิิคม/
เขตอุุตสาหกรรม และกิิจการที่่�ตั้้�งในนิิคม/
เขตอุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ :
รููปแบบที่่� 1 การลงทุุนโครงการแรกสำำ�หรัับ
ผู้้�ประกอบการกิิจการนิิคม/เขตอุุตสาหกรรม และ
โครงการที่่�ตั้้�งในนิิคม/เขตอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับการ
ส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
เงื่่�อนไข
(1) ต้้องมีีเงิินลงทุุนขั้้�นต่ำำ��ไม่่น้้อยกว่่า 500,000 บาท
(ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
(2) อนุุญาตให้้นำำ�เครื่่�องจัักรใช้้แล้้วในประเทศมาใช้้ใน
โครงการที่่�ขอรัับการส่่งเสริิมได้้มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 10
ล้้านบาท และจะต้้องลงทุุนเครื่่�องจัักรใหม่่มีีมููลค่่า
ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 4 ของมููลค่่าเครื่่�องจัักรใช้้แล้้ว
รููปแบบที่่� 2 การลงทุุนโครงการส่่วนขยาย ในกรณีีที่่�
ผู้้�ได้้รัับการส่่งเสริิมที่่�ดำำ�เนิินการตามโครงการแรก
ยื่่�นขอขยายโครงการลงทุุนภายใต้้ชื่่�อนิิติิบุุคคลเดิิม
ตามเงื่่�อนไขที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด ให้้สามารถ
รวมโครงการแรกเข้้ากัับโครงการส่่วนขยายเป็็น
โครงการเดีียวกัันได้้
เงื่่�อนไข
(1) โครงการขยายจะต้้องมีีเงิินลงทุุนขั้้�นต่ำำ�� (ไม่่รวม
ค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 25
ของเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ของโครงการแรก และต้้องมีีเงิินลงทุุนขั้้�นต่ำำ��ไม่่
น้้อยกว่่า 500,000 บาท (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน)
(2) อนุุญาตให้้นำำ�เครื่่�องจัักรใช้้แล้้วในประเทศมาใช้้ใน
โครงการที่่�ขอรัับการ ส่่งเสริิมได้้มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 10
ล้้านบาท และจะต้้องลงทุุนเครื่่�องจัักรใหม่่มีีมููลค่่า
ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 4 ของมููลค่่าเครื่่�องจัักรใช้้แล้้ว
(3)	จะต้้องยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม และเริ่่�มมีีรายได้้
ก่่อนสิ้้�นสุุดระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ของโครงการแรก
(4)	จะต้้องเป็็นผู้้�ได้้รัับการส่่งเสริิมที่่�ได้้ยื่่�นคำำ�ขอรัับ
การส่่งเสริิมโครงการแรก ภายในวัันทำำ�การ
สุุดท้้ายของปีี 2565
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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ภายใต้้โครงการเมืืองต้้นแบบ
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
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รููปแบบและเงื่่�อนไขการลงทุุน
1.กรณีท่ัวไป

ผูป
้ ระกอบการที่ลงทุนใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือโครงการเมืองต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.กรณีพเิ ศษ
ผูป
้ ระกอบการที่ลงทุนโครงการใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หรือโครงการเมืองต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ไม่ว่าจะมีโครงการเดิมตั้งอยูใ่ นหรือนอกพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้) จะขอรับสิทธิและประโยชน์ได้ทั้งโครงการ
เดิมและโครงการใหม่

กรณีพเิ ศษ ตัวอย่างที่ 1
โครงการเดิม
อยูน่ อกพื้นที่

* โครงการใหม่:
เป็นนิติบคุ คลเดิมหรือนิติบคุ คลใหม่
ซึง่ มีกลุ่มเจ้าของผูป
้ ระกอบการของโครงการเดิม
ถือหุน้ ทั้งสิน้

พื้นที่ชายแดนใต้

โครงการใหม่*

นิคม/เขต
อุตสาหกรรม

3.กรณีการส่งเสริมการลงทุนในนิคม/เขตอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
รูปแบบที่ 1 : การลงทุนในโครงการแรก

ให้ผพ
ู้ ฒ
ั นานิคม/เขตอุตสาหกรรมและผูป
้ ระกอบการในนิคม/
เขตอุตสาหกรรมที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รบั สิทธิและประโยชน์และปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
เช่นเดียวกับกรณีทั่วไป

รูปแบบที่ 2 : การลงทุนในโครงการส่วนขยาย

กรณีท่ีผไู้ ด้รบั การส่งเสริมที่ดําเนินการตามโครงการแรก
ยื่นขอขยายโครงการลงทุนภายใต้ช่อื นิติบคุ คลเดิมตามเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด ให้สามารถรวมโครงการแรกเข้ากับ
โครงการส่วนขยายเป็นโครงการเดียวกันได้

กรณีพเิ ศษ
ตัวอย่างที่ 2

โครงการเดิม
อยูใ่ นพื้นที่
โครงการใหม่*

ผูป
้ ระกอบการ
ที่อยูใ่ นนิคม/
เขตอุตสาหกรรม
ผูพ
้ ฒ
ั นานิคม/
เขตอุตสาหกรรม

โครงการใหม่

กรณีทั่วไป

กรณีการส่งเสริมการลงทุน
ในนิคม/เขตอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุน
ภายใต้้โครงการเมืืองต้้นแบบ
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
4.	สิิทธิิและ
สำำ�หรัับโครงการลงทุุนใหม่่ ในกรณีีทั่่�วไป และกรณีีพิิเศษ
ประโยชน์์ ยกเว้้นอากรขาเข้้าเครื่่�องจัักร
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 8 ปีี ไม่่จำำ�กััดวงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ร้้อยละ 50 เพิ่่�มเติิมอีีก 5 ปีี
หัักค่่าขนส่่ง ค่่าไฟฟ้้า และค่่าประปา 2 เท่่า
หัักค่่าขนส่่ง ค่่าไฟฟ้้า และค่่าประปา 2 เท่่า
ของค่่าใช้้จ่่าย เป็็นระยะเวลา 15 ปีี
ของค่่าใช้้จ่่าย เป็็นระยะเวลา 20 ปีี
หัักค่่าติิดตั้้�งหรืือก่่อสร้้างสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกไม่่เกิินร้้อยละ 25 ของเงิินลงทุุน
ยกเว้้นอากรขาเข้้าวััตถุุดิิบและวััสดุุจำำ�เป็็นสำำ�หรัับ ยกเว้้นอากรขาเข้้าวััตถุุดิิบและวััสดุุจำำ�เป็็นสำำ�หรัับ
การผลิิตเพื่่�อการส่่งออก เป็็นระยะเวลา 5 ปีี
การผลิิตเพื่่�อการส่่งออก เป็็นระยะเวลา 10 ปีี
ลดหย่่อนอากรขาเข้้า ร้้อยละ 90 ของอััตราปกติิ
ลดหย่่อนอากรขาเข้้า ร้้อยละ 90 ของอััตราปกติิ
สำำ�หรัับวััตถุุดิิบหรืือวััสดุุจำำ�เป็็น ที่่�ต้้องนำำ�เข้้ามาผลิิต สำำ�หรัับวััตถุุดิิบหรืือวััสดุุจำำ�เป็็น ที่่�ต้้องนำำ�เข้้ามาผลิิต
เพื่่�อจำำ�หน่่ายในประเทศ เป็็นระยะเวลา 5 ปีี
เพื่่�อจำำ�หน่่ายในประเทศ เป็็นระยะเวลา 10 ปีี
สิิทธิิและประโยชน์์ที่่�ไม่่ใช่่ภาษีีอากร
มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุน
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
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มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุน
ภายใต้้โครงการเมืืองต้้นแบบ
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
สำำ�หรัับโครงการเดิิม ในกรณีีพิิเศษ
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 3 ปีี จำำ�กััดวงเงิินตาม ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 5 ปีี จำำ�กััดวงเงิินตาม
เงิินลงทุุนของโครงการใหม่่
เงิินลงทุุนของโครงการใหม่่
สิิทธิิและประโยชน์์ที่่�ไม่่ใช่่ภาษีีอากร
สำำ�หรัับโครงการลงทุุนในกิิจการนิิคม/เขตอุุตสาหกรรม และกิิจการที่่�ตั้้�งในนิิคม/
เขตอุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
การลงทุุนโครงการแรก:
สิิทธิิและประโยชน์์เช่่นเดีียวกัับการลงทุุนใหม่่
ในกรณีีทั่่�วไปและกรณีีพิิเศษ
การลงทุุนโครงการส่่วนขยาย:
1) สิิทธิิและประโยชน์์เช่่นเดีียวกัับการลงทุุนใหม่่
ในกรณีีทั่่�วไปและกรณีีพิิเศษ
2) สามารถรวมโครงการแรกเข้้ากัับโครงการ
ส่่วนขยายเป็็นโครงการเดีียวกัันได้้
มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุน
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้

ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 18/2564 เรื่่�อง มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�จังั หวััดชายแดนภาคใต้้ ลงวัันที่่�
27 เมษายน 2564
2. ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 19/2564 เรื่่�อง มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนภายใต้้โครงการเมืืองต้้นแบบในพื้้�นที่่�
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ลงวัันที่่� 27 เมษายน 2564
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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3

มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
(SEZ)
เพื่่�อให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงทางเศรษฐกิิจกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน และรองรัับการรวมกลุ่่�มประชาคม
เศรษฐกิิจอาเซีียน คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนจึึงกำำ�หนดมาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในเขต
เศรษฐกิิจพิิเศษ (SEZ)
ผู้้�สนใจสามารถยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนได้้จนถึึงวัันทำำ�การสุุดท้้ายของปีี 2565 โดยได้้รัับสิิทธิิ
และประโยชน์์ ดัังนี้้�
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กรณีีกิิจการเป้้าหมาย (14 กลุ่่�มอุุตสาหกรรม)
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสููงสุุด 8 ปีี
ลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลร้้อยละ 50 เพิ่่�มอีีก 5 ปีี

กรณีีกิิจการตามประกาศที่่� 2/2557
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิมจากหลัักเกณฑ์์ปกติิ 3 ปีี
แต่่รวมแล้้วไม่่เกิิน 8 ปีี
หากเป็็นกิิจการในกลุ่่�ม A1 หรืือ A2 ซึ่่�งได้้ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล 8 ปีีอยู่่�แล้้ว ให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลร้้อยละ 50 เพิ่่�มอีีก 5 ปีี

- หัักค่่าขนส่่ง ไฟฟ้้า ประปา 2 เท่่าเป็็นระยะเวลา 10 ปีี
- หัักค่่าติิดตั้้�งหรืือก่่อสร้้างสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกไม่่เกิินร้้อยละ 25 ของเงิินลงทุุน
- ยกเว้้นอากรขาเข้้าเครื่่�องจัักร
- ยกเว้้นอากรขาเข้้าวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ผลิิตเพื่่�อส่่งออก 5 ปีี
- สิิทธิิและประโยชน์์อื่่�นๆที่่�ไม่่ใช่่ภาษีีอากร

เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ ประกอบด้้วยพื้้�นที่่�ในจัังหวััดดัังต่่อไปนี้้�
จัังหวััดตาก ประกอบด้้วย 14 ตำำ�บลใน 3 อำำ�เภอในจัังหวััดตาก ได้้แก่่
•
อำำ�เภอแม่่สอด 8 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลแม่่สอด ตำำ�บล
แม่่ตาว ตำำ� บลท่่าสายลวด ตำำ� บลพระธาตุุ ผ าแดง
ตำำ�บลแม่่กาษา ตำำ�บลแม่่ปะ ตำำ�บลแม่่กุุ และ ตำำ�บล
มหาวััน
•
อำำ� เภอพบพระ 3 ตำำ� บล ได้้ แ ก่่ ตำำ� บลพบพระ
ตำำ�บลช่่องแคบ และ ตำำ�บลวาเล่่ย์์
•
อำำ�เภอแม่่ระมาด 3 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลแม่่จะเรา
ตำำ�บลแม่่ระมาด และ ตำำ�บลขะเนจื้้�อ
จัังหวััดมุกุ ดาหาร ประกอบด้้วย 11 ตำำ�บล ใน 3 อำำ�เภอในจัังหวััด
มุุกดาหาร ได้้แก่่
•
อำำ�เภอเมืืองมุุกดาหาร 5 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลศรีีบุุญเรืือง
ตำำ�บลมุุกดาหาร ตำำ�บลบางทรายใหญ่่ ตำำ�บลคำำ�อาฮวน
และ ตำำ�บลนาสีีนวน
•
อำำ�เภอหว้้านใหญ่่ 4 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลบางทรายน้้อย
ตำำ�บลชะโนด ตำำ�บลหว้้านใหญ่่ และ ตำำ�บลบ่่งขาม
•
อำำ�เภอดอนตาล 2 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลโพธิ์์�ไทร และ
ตำำ�บลดอนตาล
จัังหวััดสระแก้้ว ประกอบด้้วย 4 ตำำ�บล ใน 2 อำำ�เภอ ในจัังหวััด
สระแก้้ว ได้้แก่่
•
อำำ�เภออรััญประเทศ 3 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลบ้้านด่่าน
ตำำ�บลป่่าไร่่ และ ตำำ�บลท่่าข้้าม
•
อำำ�เภอวััฒนานคร 1 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลผัักขะ
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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จัังหวััดตราด ประกอบด้้วย 3 ตำำ�บล ของอำำ�เภอคลองใหญ่่ ในจัังหวััดตราด ได้้แก่่ ตำำ�บลคลองใหญ่่ ตำำ�บลหาดเล็็ก
และ ตำำ�บลไม้้รููด
จัังหวััดสงขลา ประกอบด้้วย 4 ตำำ�บล ของอำำ�เภอสะเดา ในจัังหวััดสงขลา ได้้แก่่ ตำำ�บลสะเดา ตำำ�บลสำำ�นัักขาม
ตำำ�บลสำำ�นัักแต้้ว และตำำ�บลปาดัังเบซาร์์
จัังหวััดเชีียงราย ประกอบด้้วย 21 ตำำ�บล ใน 3 อำำ�เภอ ในจัังหวััดเชีียงราย ได้้แก่่
•
อำำ�เภอเชีียงของ 7 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลครึ่่�ง ตำำ�บลบุุญเรืือง ตำำ�บลริิมโขง ตำำ�บลเวีียง ตำำ�บลศรีีดอนชััย
ตำ�ำบลสถาน ตำ�ำบลห้วยซ้อ
•
อำำ�เภอเชีียงแสน 6 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลบ้้านแซว ตำำ�บลป่่าสััก ตำำ�บลแม่่เงิิน ตำำ�บลโยนก ตำำ�บลเวีียง
ตำ�ำบลศรีดอนมูล
•
อำำ�เภอแม่่สาย 8 ตำำ�บล ได่่แก่่ ตำำ�บลเกาะช้้าง ตำำ�บลบ้้านด้้าย ตำำ�บลโป่่งงาม ตำำ�บลโป่่งผา ตำำ�บลแม่่สาย
ตำ�ำบลเวียงพางคำ�ำ ตำ�ำบลศรีเมืองขุม ตำ�ำบลห้วยไคร้
จัังหวััดหนองคาย ประกอบด้้วย 13 ตำำ�บล ใน 2 อำำ�เภอ ในจัังหวััดหนองคาย ได้้แก่่
•
อำำ�เภอเมืืองหนองคาย 12 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลค่่ายบกหวาน ตำำ�บลในเมืือง ตำำ�บลบ้้านเดื่่�อ ตำำ�บลพระธาตุุ
บังพวน ตำ�ำบลโพธิ์ชัย ตำ�ำบลโพนสว่าง ตำ�ำบลมีชัย ตำ�ำบลเวียงคุก ตำ�ำบลสีกาย ตำ�ำบลหนองกอมเกาะ
ตำ�ำบลหาดคำ�ำ ตำ�ำบลหินโงม
•
อำำ�เภอสระใคร 1 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลสระใคร
จัังหวััดนครพนม ประกอบด้้วย 13 ตำำ�บล ใน 2 อำำ�เภอ ในจัังหวััดนครพนม ได้้แก่่
•
อำำ�เภอเมืืองนครพนม 10 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลกุุรุุคุุ ตำำ�บลท่่าค้้อ ตำำ�บลนาทราย ตำำ�บลนาราชควาย
ตำ�ำบลในเมือง ตำ�ำบลบ้านผึ้ง ตำ�ำบลโพธิ์ตาก ตำ�ำบลหนองญาติ ตำ�ำบลหนองแสง ตำ�ำบลอาจสามารถ
•
อำำ�เภอท่่าอุุเทน 3 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลโนนตาล ตำำ�บลรามราช ตำำ�บลเวิินพระบาท
จัังหวััดกาญจนบุุรีี ประกอบด้้วย 2 ตำำ�บล ของอำำ�เภอเมืืองกาญจนบุุรีี ในจัังหวััดกาญจนบุุรีี ได้้แก่่ ตำำ�บลแก่่งเสี้้�ยน
และตำำ�บลบ้้านเก่่า
จัังหวััดนราธิิวาส ประกอบด้้วย 5 ตำำ�บล ใน 5 อำำ�เภอ ในจัังหวััดนราธิิวาส ได้้แก่่
•
อำำ�เภอเมืืองนราธิิวาส 1 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลโคกเคีียน
•
อำำ�เภอตากใบ 1 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลเจ๊๊ะเห
•
อำำ�เภอยี่่�งอ 1 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลละหาร
•
อำำ�เภอแว้้ง 1 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลโล๊๊ะจููด
•
อำำ�เภอสุุไหงโก-ลก 1 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บลสุุไหงโก-ลก
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สิิทธิิและประโยขน์์
กิิจการเป้้าหมาย

ยกเวัันอากรขาเข้้าเครื่่�องจัักร

ได้้รัับยกเวัันภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 8 ปีี จำำ�กััดวงเงิินตามเงิินลงทุุน

(14 กลุ่่�มกิิจการเป้้าหมาย และ 5 ประเภทกิิจการที่่�เคยยกเลิิกให้้การส่่งเสริิม)

ยกเวัันอากรขาเข้้าวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ผลิิต
เพื่่�อส่่งออก เป็็นระยะเวลา 5 ปีี

ลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 50%เพิ่่�มเติิมอีีก 5 ปีี
จำำ�กััดวงเงิินตามเงิินลงทุุน (เฉพาะ 14 กลุ่่�มกิิจการเป้้าหมาย)

หัักค่่าขนส่่ง ไฟฟ้้า ประปา 2 เท่่า
ของค่่าใช้้จ่่าย เป็็นระยะเวลา 10 ปีี
หัักค่่าติิดตั้้�งหรืือก่่อสร้้าง
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก 25%
ของเงิินลงทุุน

กิิจการทั่่�วไป
ได้้รัับยกเวัันภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มเติิม 3 ปีี (รวมแล้้วไม่่เกิิน 8 ปีี)
จำำ�กััดวงเงิินตามเงิินลงทุุน
แต่่หากได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 8 ปีีอยู่่�แล้้ว
จะได้้รัับลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 50% เพิ่่�มเติิมอีีก 5 ปีี

สิิทธิิและประโยชน์์อื่่�นที่่�ไม่่ใช่่
ภาษีีอากร

กลุ่่�มกิิจการเป้้าหมายในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ

กิิจการเป้้าหมายในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษแต่่ละพื้้�นที่่�แตกต่่างกัันตามศัักยภาพ และความต้้องการของประชาชนในพื้้�นที่่� โดยจััดกลุ่่�ม
ประเภทกิิจการได้้เป็็น 14 กลุ่่มอุ
� ตส
ุ าหกรรม และกำำ�หนดกิิจการเป้้าหมายที่่ใ� ห้้ส่ง่ เสริิมเฉพาะพื้้น� ที่่เ� ขตเศรษฐกิิจพิเิ ศษอีีก 5 ประเภท
ดัังนี้้�

1.	อุุตสาหกรรมเกษตร ประมง และกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. การผลิิตผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกส์์
3.	อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ เครื่่�องนุ่่�งห่่ม และเครื่่�องหนััง
4.	อุุตสาหกรรมผลิิตเครื่่�องเรืือน
5.	อุุตสาหกรรมอััญมณีี และเครื่่�องประดัับ
6. การผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์
7.	อุุตสาหกรรมยานยนต์์ เครื่่�องจัักร และชิ้้�นส่่วน
8.	อุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์
9. การผลิิตพลาสติิก
10.	อุุตสาหกรรมผลิิตยา
11.	กิิจการโลจิิสติิกส์์
12.	นิิคมหรืือเขตอุุตสาหกรรม
13.	กิิจการสนัับสนุุนการท่่องเที่่�ยว
14.	กิิจการอื่่�นๆ

นราธิวาส

กลุ่่�มอุุตสาหกรรม

ตาก
สระแก้ว
ตราด
มุกดาหาร
สงขลา
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
กาญจนบุรี

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่

ใช้สิทธิประโยชน์
ภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน
ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โดยผ่อนปรน
เงื่อนไข
ประเภทกิิจการ
ตามมาตรการ
ส่่งเสริิมการลงทุุน
ในเขตเศรษฐกิิจ
พิิเศษ
*

* หมายเหตุุ: ยกเว้้นกิิจการผลิิตโครงสร้้างโลหะสำำ�หรัับงานก่่อสร้้างหรืืองานอุุตสาหกรรม
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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ตาก
สระแก้ว
ตราด
มุกดาหาร
สงขลา
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
กาญจนบุรี
นราธิวาส

กิจการเป้าหมายที่ประกาศเพิ่มเติมในพื้นที่*
ประเภทกิจการ
1.	กิิจการผลิิตวััสดุุก่่อสร้้างและกิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตอััดแรง
สำ�ำหรับงานสาธารณูปโภค
2. กิิจการผลิิตสิ่่�งปรุุงแต่่งสำำ�หรัับประทิินร่่างกาย เช่่น สบู่่� ยาสระผม ยาสีีฟััน
เครื่่�องสำำ�อาง เป็็นต้้น
3.	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับสิินค้้าอุุปโภค เช่่น
บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก เป็็นต้้น
4.	กิิจการผลิิตสิ่่�งของจากเยื่่�อหรืือกระดาษ เช่่น กล่่องกระดาษ เป็็นต้้น
5.	กิิจการพััฒนาอาคารสำำ�หรัับโรงงานอุุตสาหกรรมและ/หรืือคลัังสิินค้้า
* หมายเหตุุ: ไม่่ให้้ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ร้้อยละ 50 เป็็นระยะเวลา 5 ปีี เพิ่่�มเติิม
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บััญชีีประเภทกิิจการกลุ่่�มเป้้าหมายและ
กิิจการเป้้าหมายในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
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กลุ่่�มกิิจการเป้้าหมายที่่�ให้้การส่่งเสริิมในพื้้�นที่่�เขตเศรษฐพิิเศษ
1. อุุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บััญชีีประเภทกิิจการกลุ่่�มเป้้าหมายและกิิจการเป้้าหมายในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ

(ตาก สระแก้้ว ตราด มุุกดาหาร สงขลา เชีียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ
1.4	กิิจการอบพืืชและไซโล
1.5.1 	กิิจการขยายพัันธุ์์�ปศุุสััตว์์หรืือ สััตว์์น้ำำ��

เงื่่�อนไข
ต้้องใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เช่่น ใช้้โรงเรืือนระบบปิิด มีีระบบ
ระบายอากาศ เพื่่�อทำำ�ให้้อากาศในโรงเรืือนอยู่่�ในสภาวะที่่�
เหมาะสมตลอดเวลา มีีระบบการให้้น้ำำ��และอาหารอััตโนมััติิ
มีีมาตรการและระบบป้้องกัันพาหะนำำ�โรคเข้้าสู่่�ฟาร์์ม มีีระบบ
เซ็็นเซอร์์การตรวจนัับจำำ�นวนสััตว์์ เป็็นต้้น
ต้้องใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เช่่น ใช้้โรงเรืือนระบบปิิด มีีระบบ
ระบายอากาศเพื่่�อทำำ�ให้้อากาศในโรงเรืือนอยู่่�ในสภาวะที่่�
เหมาะสมตลอดเวลา มีีระบบการให้้น้ำำ��และอาหารอััตโนมััติิ
มีีมาตรการและระบบป้้องกัันพาหะนำำ�โรคเข้้าสู่่�ฟาร์์ม มีีระบบ
เซ็็นเซอร์์การตรวจนัับจำำ�นวนสััตว์์ และระบบป้้องกัันและลด
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เป็็นต้้น
ต้้องมีีกระบวนการผลิิตที่่�ทัันสมััย เช่่น มีีระบบทำำ�ให้้สััตว์์สลบ
ราวแขวนสััตว์์ ห้้องเย็็น ระบบลดอุุณหภููมิิ การตรวจสอบ
คุุณภาพเนื้้�อสััตว์์ และการตรวจสอบสิ่่�งปลอมปน เป็็นต้้น
ต้้องใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เช่่น การใช้้เครื่่�องคััดแยกสีี
การอบไอน้ำำ��ฆ่่าไข่่แมลงวัันผลไม้้ การเคลืือบผิิว เป็็นต้้น

SEZ

1.5.2 	กิิจการเลี้้�ยงปศุุสััตว์์หรืือสััตว์์น้ำำ�� (ยกเว้้นกุ้้�ง)

1.6 	กิิจการฆ่่าและชำำ�แหละสััตว์์

1.8 	กิิจการคััดคุุณภาพ บรรจุุ และเก็็บรัักษาพืืช
ผััก ผลไม้้ หรืือดอกไม้้
1.9	กิิจการผลิิตแป้้งแปรรููป (โมดิิไฟด์์สตาร์์ช)
หรืือแป้้งจากพืืชที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ
1.10	กิิจการผลิิตน้ำำ��มัันหรืือไขมัันจากพืืชหรืือสััตว์์ 1. ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันดิิบและน้ำำ��มัันกึ่่�งบริิสุุทธิ์์�จากพืืช
(ยกเว้้นจากน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง)
ต้้องเริ่่�มต้้นจากผลิิตผลทางการเกษตร
2. ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันบริิสุุทธิ์์�จากพืืช ต้้องเริ่่�มต้้นจาก
ผลิิตผลทางการเกษตร หรืือน้ำำ��มัันดิิบ
1.11 กิิจการผลิิตสารสกััดจากวััตถุุดิิบทางธรรมชาติิ
หรืือผลิิตภััณฑ์์จากสารสกััดจากวััตถุุดิิบ
ทางธรรมชาติิ (ยกเว้้น ยา สบู่่� ยาสระผม
ยาสีีฟััน และเครื่่�องสำำ�อาง)
1.14.1	กิิจการแปรรููปยางขั้้�นต้้น
1.15 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากผลพลอยได้้หรืือ
เศษวััสดุุทางการเกษตรหรืือผลิิตภััณฑ์์จาก
วััตถุุดิิบที่่�มาจากผลพลอยได้้หรืือเศษวััสดุุ
หรืือของเสีียจากการเกษตร
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ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

1.17	กิิจการผลิิตหรืือถนอมอาหาร เครื่่�องดื่่�มวััตถุุ 1. ไม่่ให้้การส่่งเสริิมโครงการที่่�มีีเฉพาะกระบวนการผสม
เจืือปนอาหาร (Food Additive) หรืือสิ่่�งปรุุง
หรืือทำำ�ให้้เจืือจางเท่่านั้้�น
แต่่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้้
2. สำำ�หรับั โครงการที่่�มีีกระบวนการหมััก ต้้องใช้้หััวเชื้้�อ
เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย (ยกเว้้นเครื่่�องดื่่�มที่่�มีี
ที่่�ผ่่านการศึึกษาวิิจััยมาแล้้ว
แอลกอฮอล์์)
1.19 	กิิจการห้้องเย็็น หรืือกิิจการห้้องเย็็นและ
ขนส่่งห้้องเย็็น
1.20 	กิิจการศููนย์์กลางการค้้าสิินค้้าเกษตร
1. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 50 ไร่่
2. ต้้องมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับประกอบกิิจการ และบริิการเกี่่�ยวกัับ
สิินค้้าเกษตร ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 60 ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
โดยต้้องจััดให้้มีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับแสดง หรืือซื้้�อขายสิินค้้า
เกษตร ศููนย์์ประมููลสิินค้้า ห้้องเย็็น และคลัังสิินค้้า
3. ต้้องให้้บริิการตรวจสอบ คััดคุุณภาพ และตรวจสาร
พิิษตกค้้าง
1.22 กิิจการผลิิตอาหารสััตว์์หรืือส่่วนผสมอาหารสััตว์์

SEZ

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

1

1
1

1

2. การผลิิตผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกส์์
(ตาก กาญจนบุุรีี นครพนม)

ประเภทกิิจการ

2.4.3 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกส์์ (ยกเว้้น
Earthen Ware และกระเบื้้�องเซรามิิกส์์)

เงื่่�อนไข

ต้้องมีีขั้้�นตอนการเผา และ/หรืือ การอบ

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

3

3. อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ เครื่่�องนุ่่�งห่่ม

(ตาก สระแก้้ว สงขลา เชีียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

3.1.1 กิิจการผลิิตเส้้นใยธรรมชาติิหรือื เส้้นใยประดิิษฐ์์ เฉพาะการผลิิตเส้้นใยรีีไซเคิิล ต้้องใช้้เศษวััสดุุของเสีีย
ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศเท่่านั้้�น
3.1.2	กิิจการผลิิตด้้ายหรืือผ้้า
3.1.4	กิิจการผลิิตเครื่่�องนุ่่�งห่่ม เครื่่�องประกอบการ
แต่่งกาย และเคหะสิ่่�งทอ
3.2 	กิิจการผลิิต Non-woven Fabric หรืือ
ผลิิตภััณฑ์์สุุขอนามััย (Hygienic Products)
จาก Non-woven Fabric
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

4
4
4
1
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บััญชีีประเภทกิิจการกลุ่่�มเป้้าหมายและกิิจการเป้้าหมายในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ

ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

3.3 	กิิจการผลิิตกระเป๋๋าหรืือรองเท้้า หรืือ
ผลิิตภััณฑ์์จากหนัังสััตว์์หรืือหนัังเทีียม
3.4 	กิิจการผลิิตเครื่่�องกีีฬาหรืือชิ้้�นส่่วน

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

4
4

4. การผลิิตเครื่่�องเรืือน

(ตาก สระแก้้ว สงขลา เชีียงราย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

SEZ

3.6 	กิิจการผลิิตเครื่่�องเรืือนหรืือชิ้้�นส่่วน

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

4

5. อุุตสาหกรรมอััญมณีีและเครื่่�องประดัับ

(ตาก สระแก้้ว เชีียงราย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

3.8 	กิิจการผลิิตอััญมณีี และเครื่่�องประดัับ หรืือ
ชิ้้�นส่่วน รวมถึึงวััตถุุดิิบและต้้นแบบ

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

4

6. การผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์

(ตาก สระแก้้ว เชีียงราย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

3.11 	กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์หรืือชิ้้�นส่่วน

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

1

7. อุุตสาหกรรมยานยนต์์ เครื่่�องจัักร และชิ้้�นส่่วน

(ตาก สระแก้้ว นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ

4.4 	กิิจการผลิิตเครื่่�องยนต์์อเนกประสงค์์ หรืือ
อุุปกรณ์์
4.5.2 	กิิจการผลิิตเครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์หรืือชิ้้�นส่่วน
และ/หรืือ การซ่่อมแซมแม่่พิิมพ์์
4.5.3 	กิิจการประกอบเครื่่�องจัักร และ/หรืือ
อุุปกรณ์์เครื่่�องจัักร

152

เงื่่�อนไข

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

2
ต้้องมีีขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วน และ/หรืือ การออกแบบ
ทางวิิศวกรรม
ต้้องมีีขั้้�นตอนการประกอบตามที่่�คณะกรรมการให้้ความ
เห็็นชอบ
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

2
2

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2565
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

4.8.17 กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนยานพาหนะอื่่�นๆ

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

2

4.12	กิิจการผลิิตรถจัักรยานยนต์์ (ยกเว้้นที่่�มีี
ความจุุกระบอกสููบต่ำำ��กว่่า 248 ซีีซีี)

1. ต้้องมีีขั้้�นตอนการเชื่่�อมประกอบโครงรถและพ่่นสีี
2. ต้้องเสนอแผนการลงทุุนผลิิตชิ้้�นส่่วน และการใช้้ชิ้้�นส่่วน
และต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ

2

8. อุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์

(ตาก สระแก้้ว มุุกดาหาร นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

SEZ

5.1	กิิจการผลิิตเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
5.2.2	กิิจการผลิิตหลอดไฟแบบ LED
5.2.3	กิิจการผลิิต Compressor และ/หรืือ Motor
สำำ�หรัับเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
5.2.4	กิิจการผลิิต Wire Harness
5.2.5	กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าอื่่�นๆ
5.3.5	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มภาพและเสีียง
(Audio Visual Product)
5.3.6 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์สำำ�หรัับ
สำำ�นัักงาน
5.3.7	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่่�นๆ
5.4.6.2 กิิจการผลิิต Hard Disk Drive ทั่่�วไป และ/ การลงทุุนปรัับปรุุงเครื่่�องจัักรเดิิม ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
หรืือ ชิ้้�นส่่วน (ยกเว้้น Top Cover หรืือ
โครงการที่่จ� ะได้้รัับการส่่งเสริิมด้้วย โดยไม่่ให้้นัับมููลค่่า
Base Plate หรืือ Peripheral)
เครื่่�องจัักรเดิิมมารวมเป็็นเงิินลงทุุนที่่�จะได้้รัับยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคล
5.4.6.3	กิิจการผลิิต Top cover หรืือ Base Plate
หรืือ Peripheral สำำ�หรัับ Hard Disk Drive
5.4.12		กิิจการผลิิต Flexible Printed Circuit และ/
หรืือ Printed Circuit Board และ/หรืือ ชิ้้�นส่่วน
5.4.13		กิิจการผลิิตอุุปกรณ์์หน่่วยความจำำ�อื่่�นๆ
5.4.14		กิิจการผลิิต Printed Circuit Board
Assembly (PCBA) หรืือผลิิตภััณฑ์์ต่่อ
เนื่่�องจากการผลิิต PCBA ในโครงการ
เดีียวกััน

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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บััญชีีประเภทกิิจการกลุ่่�มเป้้าหมายและกิิจการเป้้าหมายในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ

ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

5.4.17 กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�ม
ภาพและเสีียง (Audio Visual Product)
5.4.18 กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์สำำ�หรัับสำำ�นัักงาน
5.4.19		กิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่่�นๆ

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

2
2
2

9. การผลิิตพลาสติิก

(ตาก สระแก้้ว เชีียงราย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)

SEZ

ประเภทกิิจการ

6.6	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับ
อุุตสาหกรรม (Plastic Products for
Industrial Goods)
6.7.1	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกชนิิดหลาย
ชั้้�น (Multilayer Plastics Packaging)
6.7.2	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก ชนิิดปลอด
เชื้้�อ (Aseptic Plastics Packaging)

เงื่่�อนไข

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

ต้้องมีีกระบวนการขึ้้�นรููปพลาสติิก

3

ต้้องมีีการผลิิตเชื่่�อมประสานพลาสติิกมากกว่่า 2 ชั้้�น ขึ้้�นไป

3

ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐานห้้องปลอดเชื้้�อในระดัับ
มาตรฐาน ISO 14611 ระดัับ 7 หรืือมาตรฐาน Federal
Standard 209 E Class 10000 ขึ้้�นไป หรืือมาตรฐานสากล
อื่่�นที่่�เทีียบเท่่า ภายใน 2 ปีี นัับแต่่วัันครบเปิิดดำำ�เนิินการ
6.7.3	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกชนิิดป้้องกััน ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐานห้้องปลอดเชื้้�อในระดัับ
ไฟฟ้้าสถิิต (Antistatic Plastics Packaging) มาตรฐาน ISO 14611 ระดัับ 7 หรืือมาตรฐาน Federal
Standard 209 E Class 10000 ขึ้้�นไป หรืือมาตรฐานสากล
อื่่�นที่่�เทีียบเท่่า ภายใน 2 ปีี นัับแต่่วัันครบเปิิดดำำ�เนิินการ
6.8	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกรีีไซเคิิล
ต้้องมีีกระบวนการขึ้้�นรููปด้้วยเศษพลาสติิกจากในประเทศ
เท่่านั้้�น

3

3

3

10. การผลิิตยา

(ตาก สระแก้้ว เชีียงราย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ
6.10	กิิจการผลิิตยา
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เงื่่�อนไข
ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง PIC/S
ภายใน 2 ปีี นัับแต่่วัันครบกำำ�หนดเปิิดดำำ�เนิินการ

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

1
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11. กิิจการโลจิิสติิกส์์

(ตาก สระแก้้ว ตราด มุุกดาหาร สงขลา เชีียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ
7.1.3 กิิจการสถานที่่�ตรวจปล่่อย และบรรจุุสิินค้้า
เข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์เพื่่�อการส่่งออก หรืือโรง
พัักสิินค้้า เพื่่�อตรวจปล่่อยของขาเข้้า และ
บรรจุุของขาออกที่่�ขนส่่ง โดยระบบ
คอนเทนเนอร์์นอกเขตท่่าเทีียบเรืือ (รพท.)
(Inland Container Depot: ICD)
7.4.1 	กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าด้้วยระบบที่่�ทััน
สมััย (Distribution Center: DC)

เงื่่�อนไข
ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง

4

1. ต้้องมีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำำ�ระแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท
2. ต้้องจััดให้้มีีสถานที่่�จััดเก็็บสิินค้้าควบคุุมด้้วยระบบ
คอมพิิวเตอร์์ที่่�ทัันสมััย
1. ต้้องมีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำำ�ระแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท
2. ต้้องจััดให้้มีีสถานที่่�จััดเก็็บสิินค้้าควบคุุมด้้วยระบบ
คอมพิิวเตอร์์ที่่�ทัันสมััย
3. กำำ�หนดเงื่่�อนไขเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
3.1 ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้านบาท
3.2 ต้้องกระจายสิินค้้าไปต่่างประเทศตั้้�งแต่่ 1
ประเทศขึ้้�นไป

4

SEZ

7.4.2 	กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าระหว่่างประเทศ
ด้้วยระบบที่่�ทัันสมััย (International
Distribution Center: IDC)

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

4

12. นิิคมหรืือเขตอุุตสาหกรรม

(ตาก สระแก้้ว ตราด มุุกดาหาร สงขลา เชีียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ

7.9.1.1		กิิจการนิิคมหรืือเขตอุุตสาหกรรม

เงื่่�อนไข

1. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 500 ไร่่
2. ที่่ดิ� ินที่่�เป็็นที่่�ตั้้�งโรงงานต้้องไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 60 และ
ไม่่เกิินร้้อยละ 75 ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมดยกเว้้นกรณีีมีีที่่�ดิิน
ทั้้�งหมดเกิิน 1,000 ไร่่ ให้้กำำ�หนดตามที่่�คณะกรรมการ
ให้้ความเห็็นชอบ
3. เงื่่�อนไขอื่่�นมีีดัังนี้้�
3.1 	มาตรฐานของถนนหลััก
- กรณีีที่่�ดิินเกิินกว่่า 1,000 ไร่่ ขึ้้�นไป ต้้องมีี
ถนน 4 ช่่องทาง เขตทางไม่่น้้อยกว่่า 30
เมตร ผิิวจราจรไม่่น้้อยกว่่า 14 เมตร มีีเกาะ
กลางถนนและทางเท้้าไม่่น้้อยกว่่า 2 เมตร
ต่่อข้้าง นอกจาก นี้้�ต้้องมีีผิิวทางหรืือไหล่่
ทางกว้้างเพีียง พอที่่�จะให้้รถยนต์์จอดฉุุกเฉิิน

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

3
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ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข
- กรณีีที่่�ดิินเกิินกว่่า 500-1,000 ไร่่ ต้้องมีี
ถนน 2 ช่่องทาง เขตทางไม่่น้้อยกว่่า 20
เมตร ผิิวจราจรไม่่น้้อยกว่่า 7 เมตร มีี
ทางเท้้าไม่่น้้อยกว่่า 2 เมตรต่่อข้้าง
นอกจากนี้้�ต้้องมีีผิิวทางหรืือไหล่่ทางกว้้าง
เพีียงพอที่่�จะให้้รถยนต์์จอดฉุุกเฉิิน
3.2	มาตรฐานของถนนสายรองต้้องมีีผิิวจราจร
ไม่่น้้อยกว่่า 8.50 เมตร ไหล่่ถนนไม่่น้้อยกว่่า 2
เมตรต่่อข้้าง
3.3 ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียต้้องเหมาะสมตามลัักษณะ
สมบััติิของน้ำำ��เสีีย และการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียต้้อง
เป็็นไปตามมาตรฐานน้ำำ��ทิ้้�งตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด โดยมีีบ่่อเก็็บน้ำำ��ทิ้้�งหลัังการบำำ�บััดด้้วย
3.4 ระบบระบายน้ำำ��เสีียต้้องแยกออกจากระบบ
ระบายน้ำำ��ฝนโดยเด็็ดขาด
3.5 ต้้องจััดให้้มีีที่่�รวบรวม จััดเก็็บ และกำำ�จััดขยะที่่�
เหมาะสมตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
3.6 โรงงานที่่�เข้้าใช้้พื้้�นที่่�ต้้องเป็็นโรงงานที่่�สอดคล้้อง
กัับอุุตสาหกรรมเป้้าหมายและอุุตสาหกรรมต้้อง
ห้้ามตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในรายงานผลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ผ่่านความเห็็นชอบจากคณะ
กรรมการผู้้�ชำำ�นาญการของ สำำ�นัักงานนโยบาย
และแผนทรััพยากร ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
3.7 ต้้องมีีบริิการสาธารณููปโภค โดยมีีไฟฟ้้า น้ำำ��
ประปาและน้ำำ��ใช้้ โทรศััพท์์ และการไปรษณีีย์์แก่่
โรงงานอุุตสาหกรรมที่่�เข้้าไปอยู่่�ในเขต
อุุตสาหกรรมใช้้ได้้เพีียงพอ
3.8 ต้้องจััดปรัับปรุุงที่่�ดิินประมาณร้้อยละ 25 ของ
ที่่�ดิินทั้้�งหมดหรืือตามจำำ�นวนที่่�คณะกรรมการ
ให้้ความเห็็นชอบ ให้้มีีความพร้้อมในด้้าน
บริิการสาธารณููปโภคต่่างๆ ภายในระยะเวลา
2 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ออกบััตรส่่งเสริิม
1. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 100 ไร่่
2. ต้้องมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการประกอบอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับ
อััญมณีีและเครื่่�องประดัับไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 40 ของ
พื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
3. ต้้องมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการค้้าขายอััญมณีีและเครื่่�องประดัับ

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน
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7.9.1.2	กิิจการนิิคมหรืือเขตอุุตสาหกรรมอััญมณีี
และเครื่่�องประดัับ
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ประเภทกิิจการ

7.9.1.3 กิิจการนิิคมหรืือเขตอุุตสาหกรรมโลจิิสติิกส์์
(Logistics Park)

เงื่่�อนไข
4. ต้้องมีีระบบรัักษาความปลอดภััยที่่�เหมาะสม
5. ต้้องมีีห้้องประชุุมและห้้องแสดงสิินค้้า รวมทั้้�งศููนย์์ธุุรกิิจ
1. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 200 ไร่่ และมีีการลงทุุน
ก่่อสร้้างคลัังสิินค้้าให้้เช่่า หรืือขายโดยมีีพื้้�นที่่�รวมกััน
ไม่่น้้อยกว่่า 50,000 ตารางเมตร
2. ต้้องตั้้�งในพื้้�นที่่�รััศมีีไม่่เกิิน 50 กิิโลเมตรจากบริิเวณ
ท่่าเรืือ ท่่าอากาศยาน ด่่านชายแดนศุุลกากร สถานีี
ตรวจปล่่อยและบรรจุุสิินค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Inland
Container Depot: ICD) หรืืออยู่่�ในเขตประกอบการ
เสรีีหรืือเขตปลอดอากร (Free Zone)
3. ต้้องจััดให้้มีีพื้้�นที่่�บางส่่วนหรืือทั้้�งหมดเป็็นเขตประกอบ
การเสรีีหรืือเขตปลอดอากร (Free Zone)
4. ต้้องจััดให้้มีีสถานีีเปลี่่�ยนถ่่ายขึ้้�น-ลงตู้้�คอนเทนเนอร์์
หรืือสถานีีรถบรรทุุกและสถานีีเก็็บ และรัับฝากตู้้�
คอนเทนเนอร์์ไม่่น้้อยกว่่า 50 ตู้้�
5. ต้้องมีีระบบโทรคมนาคมหลัักที่่�มีีการวางสายสื่่�อสาร
แบบความเร็็วสููงจากเขตอุุตสาหกรรมโลจิิสติิกส์์ไปยััง
ศููนย์์กลางสื่่�อสาร
โทรคมนาคมในประเทศ และระหว่่างประเทศ
6. ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51 ของ
ทุุนจดทะเบีียน
7. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

SEZ

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

3

13. กิิจการสนัับสนุุนการท่่องเที่่�ยว

(ตาก สระแก้้ว ตราด มุุกดาหาร สงขลา เชีียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

7.22.1	กิิจการเรืือเฟอร์์รี่่� หรืือเดิินเรืือท่่องเที่่�ยว หรืือ ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้เช่่าเรืือท่่องเที่่�ยว
7.22.2	กิิจการบริิการที่่�จอดเรืือท่่องเที่่�ยว
ต้้องมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ เช่่น อุุปกรณ์์ยกเรืือ
ที่่�จอดเรืือบนบก โรงจอดเรืือสำำ�หรัับซ่่อมบำำ�รุุงเรืือ เป็็นต้้น
7.22.3	กิิจการสวนสนุุก
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ไม่่น้้อยกว่่า 500 ล้้านบาท
2. ส่่วนประกอบของโครงการต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

4
4
4
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ประเภทกิิจการ
7.22.4	กิิจการศููนย์์แสดงศิิลปวััฒนธรรมไทยหรืือ
ศููนย์์ศิิลปหััตถกรรมไทย

7.22.5	กิิจการสวนสััตว์์เปิิด

1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ไม่่น้้อยกว่่า 30 ล้้านบาท
2. รููปแบบการแสดงต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ
กรรมการ
3. ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51 ของ
ทุุนจดทะเบีียน
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ไม่่น้้อยกว่่า 500 ล้้านบาท และต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า
500 ไร่่
2. ส่่วนประกอบของโครงการต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ
3. ต้้องจััดที่่�ดิินเป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวและที่่�จอดรถ อย่่างละ
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 15 ของที่่�ดิินทั้้�งหมด
ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ไม่่น้้อยกว่่า 30 ล้้านบาท
1. ต้้องมีีพื้้�นที่่�แสดงสิินค้้าภายในอาคารไม่่น้้อยกว่่า
25,000 ตารางเมตร
2. ต้้องมีีห้้องสำำ�หรัับเจรจาธุุรกิิจทุุกห้้องแสดงสิินค้้า
1. ต้้องใช้้เทคโนโลยีีทางการแพทย์์ในการบำำ�บััด และ
ฟื้้�นฟููสุุขภาพ
2. ต้้องมีีการจััดโปรแกรมการฟื้้�นฟููสุุขภาพแบบต่่อเนื่่�อง
และมีีการพัักค้้างคืืนสำำ�หรัับผู้้�มาใช้้บริิการ

SEZ

7.22.6	กิิจการพิิพิิธภััณฑ์์

7.23.3	กิิจการศููนย์์แสดงสิินค้้านานาชาติิ
7.23.4	กิิจการศููนย์์ฟื้้�นฟููสุุขภาพ

14. กิิจการอื่่�นๆ

เงื่่�อนไข

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

4

4

4
4
1

(ตาก สระแก้้ว มุุกดาหาร สงขลา เชีียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

4.14 	กิิจการผลิิตโครงสร้้างโลหะสำำ�หรัับงาน
ก่่อสร้้างหรืืองานอุุตสาหกรรม (Fabrication
Industry)

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

3

(ตาก สระแก้้ว ตราด มุุกดาหาร สงขลา เชีียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

6.14.2 	กิิจการผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์ทั่่�วไป
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กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน
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กิิจการเป้้าหมายที่่�ประกาศเพิ่่�มเติิมในพื้้�นที่่�เขตเศรษฐพิิเศษ
(ตาก สระแก้้ว ตราด มุุกดาหาร สงขลา เชีียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

2.17	กิิจการผลิิตวััสดุุก่่อสร้้างและกิิจการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตอััดแรงสำำ�หรัับงาน
สาธารณููปโภค
6.15 	กิิจการผลิิตสิ่่�งปรุุงแต่่งสำำ�หรัับประทิินร่่างกาย
เช่่น สบู่่� ยาสระผม ยาสีีฟััน เครื่่�องสำำ�อาง
เป็็นต้้น
6.16	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับสิินค้้า
อุุปโภค เช่่น บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก เป็็นต้้น
7.24	กิิจการพััฒนาอาคารสำำ�หรัับโรงงาน
อุุตสาหกรรมและ/หรืือคลัังสิินค้้า

3
1

SEZ

3
3

(ตาก สระแก้้ว มุุกดาหาร สงขลา เชีียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุุรีี นราธิิวาส)
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

กอง
ส่่งเสริิม
การ
ลงทุุน

6.17	กิิจการผลิิตสิ่่�งของจากเยื่่�อ หรืือกระดาษ เช่่น
กล่่องกระดาษ เป็็นต้้น

3

ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 7/2564 เรื่่�อง มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ ลงวัันที่่� 19 มีีนาคม 2564
- ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 8-16/2564 เรื่่�อง มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษจัังหวััดตาก
สระแก้้ว ตราด มุุกดาหาร สงขลา เชีียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุุรีี ลงวัันที่่� 19 มีีนาคม 2564
- ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 20/2564 เรื่่�อง มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษจัังหวััดนราธิิวาส
ลงวัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2564
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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มาตรการนี้้�ใช้้กัับ

1.	กิิจการที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�แล้้ว ไม่่ว่่าจะได้้รัับส่่งเสริิมหรืือไม่่ก็็ตาม โดยต้้องเป็็นประเภทกิิจการที่่�คณะกรรมการ
ส่่งเสริิมการลงทุุนประกาศให้้การส่่งเสริิมการลงทุุนที่่�ใช้้บัังคัับอยู่่�ในขณะยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิม
2. โครงการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนอยู่่�เดิิมสามารถยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิมภายใต้้มาตรการนี้้�ได้้ เมื่่�อระยะเวลาการ
ยกเว้้นหรืือลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลนั้้�นสิ้้�นสุุดลงแล้้ว หรืือเป็็นโครงการที่่�ไม่่ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ยกเว้้นประเภทกิิจการที่่�มีีนโยบายเฉพาะที่่�จะไม่่ให้้สิิทธิิและประโยชน์์ ตามที่่�สำำ�นัักงานกำำ�หนด
เงื่่�อนไข
1. ต้้องมีีขนาดการลงทุุนไม่่น้้อยกว่่า 1 ล้้านบาท โดยไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน ยกเว้้นโครงการลงทุุนของ
ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ต้้องมีีขนาดลงทุุนไม่่น้้อยกว่่า 500,000 บาท โดยไม่่รวม
ค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน
2.	ผู้้�ประกอบการที่่�จะเข้้าข่่ายเป็็นวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ต้้องมีีหลัักเกณฑ์์ดัังนี้้�
2.1 ต้้องมีีบุุคคลธรรมดาสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51 ของทุุนจดทะเบีียน
2.2 เมื่่�อรวมกิิจการทั้้�งหมดทั้้�งที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมและไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิมแล้้ว ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมต้้องมีีรายได้้
ของกิิจการรวมกัันแล้้วไม่่เกิิน 500 ล้้านบาทต่่อปีี ในช่่วง 3 ปีีแรก นัับแต่่วัันที่่�เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบ
กิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
3.	จะต้้องยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนภายในวัันทำำ�การสุุดท้้ายของปีี 2565 และจะต้้องดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จ
ภายใน 3 ปีี นัับจากวัันที่่�ออกบััตรส่่งเสริิม

การประหยัดพลังงาน
การใช้พลังงานทดแทน
หรือการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

การวิจยั และพัฒนา
หรือออกแบบทางวิศวกรรม

มาตรการ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพ
(ปรับปรุงโครงการเดิม หรือ
ปรับปรุงสายการผลิต/
การให้บริการ
ที่มีอยู่เดิม)

การยกระดับอุตสาหกรรม
ไปสูม่ าตรฐานเพื่อความยั่งยืน
(Sustainability) ในระดับสากล

การใช้เทคโนโลยีดิจท
ิ ัล

การยกระดับไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0
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1. มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการประหยััั�ดพลััั�งงาน
การใช้้พลััั�งงานทดแทน หรืืื�อการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ผู้้�ยื่่น� ขอจะต้้องเสนอแผนการลงทุุนปรัับเปลี่่ย� นเครื่่�องจัักรเพื่่อ� การประหยััดพลังั งาน การนำำ�พลังั งานทดแทนมาใช้้ในกิิจการ หรืือ
การลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยดำำ�เนิินการในเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	จะต้้องมีีการลงทุุนปรัับเปลี่่�ยนเครื่่�องจัักรไปสู่่�เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยเพื่่�อให้้เกิิดการใช้้พลัังงานลดลงตามสััดส่่วนที่่�
กำำ�หนด
2.	จะต้้องมีีการลงทุุนปรัับเปลี่่�ยนเครื่่�องจัักร เพื่่�อให้้มีีการนำำ�พลัังงานทดแทนมาใช้้ในกิิจการในสััดส่่วนตามที่่�กำำ�หนด
เมื่่�อเทีียบกัับการใช้้พลัังงานทั้้�งสิ้้�น
3.	จะต้้องมีีการลงทุุนปรัับเปลี่่ย� นเครื่่�องจัักรเพื่อ่� ลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ไม่่ว่่าจะเป็็นการลดปริิมาณของเสีีย น้ำำ��เสีีย
หรืืออากาศเสีีย ตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
4. 	จะต้้องมีีการลงทุุนปรัับเปลี่่ย� นเครื่่�องจัักรเพื่อ่� ลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมในการลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ตามสััดส่ว่ นที่่กำ� ำ�หนด โดยจะต้้องได้้รับั การขึ้้น� ทะเบีียนและรัับรองปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกจากองค์์การบริิหารจััดการ
ก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)
สิิทธิิและประโยชน์์
1. ยกเว้้นอากรขาเข้้าเครื่่�องจัักร
2. ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 3 ปีี เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 50 ของเงิินลงทุุนโดยไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียนในการ
ปรัับปรุุง ทั้้�งนี้้� ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลจากรายได้้ของกิิจการที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�เดิิม
3. ระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ให้้นัับจากวัันที่่�มีีรายได้้ภายหลัังได้้รัับบััตรส่่งเสริิม
ประเภทกิิจการที่่�ไม่่เข้้าข่่ายในการยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการประหยััด
พลัังงาน การใช้้พลัังงานทดแทน หรืือการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่
- ประเภท 7.2 กิิจการสถานีีบริิการก๊๊าซธรรมชาติิ
- ประเภท 7.7 กิิจการสนัับสนุุนการค้้าและการลงทุุน (TRADE AND INVESTMENT SUPPORT OFFICE : TISO)
- ประเภท 7.9.2.6 กิิจการ CO-WORKING SPACE
- ประเภท 7.34 กิิจการศููนย์์กลางธุุรกิิจระหว่่างประเทศ(INTERNATIONAL BUSINESS CENTER : IBC)
- ประเภท 7.37 กิิจการศููนย์์จััดหาจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ ชิ้้�นส่่วนและส่่วนประกอบระหว่่างประเทศ (INTERNATIONAL
PROCUREMENT OFFICE : IPO)
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2. มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการปรัับเปลี่่�ยนเครื่่�องจัักร
ผู้้�ยื่่�นขอจะต้้องเสนอแผนการลงทุุนปรัับเปลี่่�ยนเครื่่�องจัักรตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด โดยมีี 2 กรณีี ได้้แก่่
1. กรณีีการปรัับเปลี่่�ยนเครื่่�องจัักรที่่�นำำ�ระบบอััตโนมััติิมาใช้้ในสายการผลิิต/การให้้บริิการที่่�มีีอยู่่�เดิิม เพื่่�อปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการผลิิต/การให้้บริิการ โดยจะต้้องดำำ�เนิินการตามตััวชี้้�วััดที่่�กำำ�หนด
ประเภทกิิจการที่่ไ� ม่่เข้้าข่่ายในการยื่่น� ขอรัับการส่ง่ เสริิมการลงทุุนตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการปรัับเปลี่่ย� น
เครื่่�องจัักร ได้้แก่่
- ประเภท 4.6 กิิจการผลิิตรถยนต์์ทั่่�วไป
- ประเภท 4.12 กิิจการผลิิตรถจัักรยานยนต์์ (ยกเว้้นที่่�มีีความจุุกระบอกสููบต่ำำ��กว่่า 248 ซีีซีี)
- ประเภท 7.2 กิิจการสถานีีบริิการก๊๊าซธรรมชาติิ
- ประเภท 7.7 กิิจการสนัับสนุุนการค้้าและการลงทุุน (TRADE AND INVESTMENT SUPPORT OFFICE : TISO)
- ประเภท 7.9.2.6 กิิจการ CO-WORKING SPACE
- ประเภท 7.34 กิิจการศููนย์์กลางธุุรกิิจระหว่่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS CENTER : IBC)
- ประเภท 7.37 กิิจการศููนย์์จััดหาจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ ชิ้้�นส่่วนและส่่วนประกอบระหว่่างประเทศ (INTERNATIONAL
PROCUREMENT OFFICE : IPO)
2. กรณีีการปรัับเปลี่่�ยนเครื่่�องจัักรที่่�ไม่่ใช่่เครื่่�องจัักรระบบอััตโนมััติิเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต/การให้้บริิการ
2.1 การนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ที่่�ไม่่ใช่่เครื่่�องจัักรระบบอััตโนมััติิ (รวมถึึงเครื่่�องจัักรที่่�ไม่่ใช่่เครื่่�องจัักรระบบอััตโนมััติิ
ที่่�มาพร้้อมระบบด้้านดิิจิิทััล) เข้้ามาใช้้ในการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพเพื่่�อยกระดัับกระบวนการทำำ�งาน หรืือ
การบริิหารจััดการ โดยผลการดำำ�เนิินงานจะต้้องเป็็นไปตามตััวชี้้�วััดที่่�กำำ�หนด
2.2 การใช้้เครื่่�องจัักรรุ่่�นใหม่่ของเทคโนโลยีีการผลิิตลัักษณะเดิิม/สายการผลิิตเดิิม ผลการดำำ�เนิินการจะต้้อง
เป็็นไปตามตััวชี้้�วััดที่่�กำำ�หนด
2.3 ปรัับเปลี่่ย� นเครื่่�องจัักรเพื่อ่� ปรัับปรุุงคุุณภาพของผลิิตภัณั ฑ์์ที่่ผลิ
� ติ อยู่่เ� ดิิมจะต้้องเป็็นไปตามตััวชี้้วั� ดที่่
ั กำ� ำ�หนด
และสามารถตรวจสอบได้้อย่่างชััดเจน
	ผู้้�ยื่่่�น� ขอจะต้้องเป็็นประเภทกิิิ�จการที่่่อ� ยู่่ใ� นข่่ายได้้รัับั� สิิิ�ทธิิแิ� ละประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีี�เงิินิ� ได้้นิิิ�ติิิ�บุคค
ุ ล (ประเภทกิิจการกลุ่่ม� A)
สิิทธิิและประโยชน์์
1. ยกเว้้นอากรขาเข้้าเครื่่�องจัักร
2. ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเป็็นระยะเวลา 3 ปีี เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 50 ของเงิินลงทุุน โดยไม่่รวมค่่าที่่�ดิิน
และทุุนหมุุนเวีียนในการปรัับปรุุง ทั้้ง� นี้้ใ� ห้้ได้้รับั ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ลจากรายได้้ของกิิจการที่่ดำ� ำ�เนิินการอยู่่เ� ดิิม
ทั้้ง� นี้้� กรณีีการใช้้เครื่่�องจัักรที่่มีี� การเชื่่อ� มโยงหรืือสนัับสนุุนอุุตสาหกรรมการผลิิตเครื่่�องจัักรระบบอััตโนมััติใิ นประเทศ
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 30 ของมููลค่่าเครื่่�องจัักรที่่มีี� การปรัับเปลี่่ย� น ให้้ได้้รับั ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ล 3 ปีี เป็็นสััดส่ว่ น
ร้้อยละ 100 ของเงิินลงทุุน โดยไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียนในการปรัับปรุุง
3. ระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ให้้นัับจากวัันที่่�มีีรายได้้ภายหลัังได้้รัับบััตรส่่งเสริิม
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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3. มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการวิิจััยและพััฒนา หรืือ
ออกแบบทางวิิศวกรรม
ผู้้�ยื่่น� ขอจะต้้องเสนอแผนการลงทุุนด้้านวิิจัยั และพััฒนา หรืือออกแบบทางวิิศวกรรมตามเกณฑ์์ที่่กำ� ำ�หนด โดยจะต้้องมีีการลงทุุน
หรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านวิิจััยและพััฒนา หรืือออกแบบทางวิิศวกรรม ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก นัับจาก
วัันที่่ยื่่� น� ขอรัับการส่่งเสริิม ในกรณีีเป็็นผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ต้้องลงทุุนด้้านวิิจัยั และพััฒนา
หรืือออกแบบทางวิิศวกรรม ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก นัับจากวัันที่่�ยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิม
สิิทธิิและประโยชน์์
1. ยกเว้้นอากรขาเข้้าเครื่่�องจัักร
2. ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 3 ปีี เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 50 ของเงิินลงทุุนโดยไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียนในการ
ปรัับปรุุง ทั้้�งนี้้� ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลจากรายได้้ของกิิจการที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�เดิิม
3. ระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ให้้นัับจากวัันที่่�มีีรายได้้ภายหลัังได้้รัับบััตรส่่งเสริิม
ประเภทกิิจการที่่ไ� ม่่เข้้าข่่ายในการยื่่น� ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการวิิจัยั พััฒนา
และออกแบบทางวิิศวกรรม ได้้แก่่
- ประเภท 7.2 กิิจการสถานีีบริิการก๊๊าซธรรมชาติิ
- ประเภท 7.7 กิิจการสนัับสนุุนการค้้าและการลงทุุน (TRADE AND INVESTMENT SUPPORT OFFICE : TISO)
- ประเภท 7.9.2.6 กิิจการ CO-WORKING SPACE
- ประเภท 7.34 กิิจการศููนย์์กลางธุุรกิิจระหว่่างประเทศ(INTERNATIONAL BUSINESS CENTER : IBC)
- ประเภท 7.37 กิิจการศููนย์์จััดหาจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ ชิ้้�นส่่วนและส่่วนประกอบระหว่่างประเทศ (INTERNATIONAL
PROCUREMENT OFFICE : IPO)
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4. มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิภา
ิ พด้้านการยกระดัับอุุตสาหกรรม
ไปสู่่�มาตรฐานเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainability)
ในระดัับสากล
ผู้้�ยื่่น� ขอจะต้้องเสนอแผนการลงทุุนเพื่อ่� การยกระดัับอุุตสาหกรรมไปสู่่ม� าตรฐานเพื่อ่� ความยั่่�งยืืน (Sustainability) ในระดัับสากล
เช่่น มาตรฐานการปฏิิบััติิทางการเกษตรที่่�ดีี (Good Agriculture Practices: GAP) มาตรฐานการรัับรองป่่าไม้้ตามแนวทาง
ขององค์์การพิิทัักษ์์ป่่าไม้้ (Forest Stewardship Council: FSC) มาตรฐาน PEFCs (Program for the Endorsement of Forest
Certification Scheme) มาตรฐานระบบการจััดการความปลอดภััยของอาหาร (ISO 22000) หรืือมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรมระบบการจััดการป่่าไม้้แบบยั่่ง� ยืืน (ISO 14061 Sustainable Forest Management System (SFM)) หรืือ มาตรฐาน
สากลอื่่�นที่่�เทีียบเท่่า และจะต้้องมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินการตามแผนดัังกล่่าว โดยต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
ดัังกล่่าวภายใน 3 ปีี นัับจากวัันที่่�ออกบััตรส่่งเสริิม
สิิทธิิและประโยชน์์
1. ยกเว้้นอากรขาเข้้าเครื่่�องจัักร
2. ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 3 ปีี เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 50 ของเงิินลงทุุนโดยไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียนในการ
ปรัับปรุุง ทั้้�งนี้้� ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลจากรายได้้ของกิิจการที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�เดิิม
3. ระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ให้้นัับจากวัันที่่�มีีรายได้้ภายหลัังได้้รัับบััตรส่่งเสริิม
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5. มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ผู้้�ยื่่�นขอจะต้้องเสนอแผนการลงทุุนการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้ยกระดัับกระบวนการทำำ�งานตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการผลิิตหรืือการให้้บริิการ ในกรณีีใดกรณีีหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. การนำำ�ซอฟต์์แวร์์ โปรแกรมหรืือระบบสารสนเทศ มาใช้้ในระดัับที่่�มีีการเชื่่�อมโยงภายในองค์์กรอย่่างเป็็นระบบ
(INTEGRATED) และเชื่่�อมโยงภายนอกองค์์กรบางส่่วน (CONNECTED) หรืือมีีการเชื่่�อมโยงทั้้�งภายในและภายนอก
โดยต้้องมีีการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลอย่่างน้้อย 3 ฟัังก์์ชั่่น� มาใช้้บริิหารจััดการทรััพยากรเพื่อ่� เพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพการผลิิตหรือื
การให้้บริิการ
2. การประยุุกต์์ใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE หรืือ AI) MACHINE LEARNING การนำำ� BIG DATA
มาใช้้หรืือการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (DATA ANALYTICS)
3. การนำำ�ซอฟต์์แวร์์ โปรแกรมหรืือระบบสารสนเทศ มาใช้้ในการเชื่่�อมโยงข้้อมููลระหว่่างระบบของบริิษััทกัับระบบ
ออนไลน์์ของภาครััฐ เช่่น เชื่่อ� มโยงกัับระบบ NATIONAL E-PAYMENT เป็็นต้้น ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
ในกรณีี 1. และ 3. จะต้้องมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายในการใช้้ซอฟต์์แวร์์ โปรแกรมหรืือระบบสารสนเทศที่่พั� ฒั นาหรืือปรัับปรุุง
โดยผู้้�ประกอบการในประเทศไทยซึ่่�งได้้รัับการรัับรองจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งนี้้� การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล กิิจการที่่�มีีอยู่่�เดิิมของผู้้�ยื่่�นขอจะต้้องเป็็นประเภทกิิจการที่่�อยู่่�ใน
ข่่ายได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล (ประเภทกิิจการกลุ่่�ม A) ยกเว้้นบางกิิจการที่่�ต้้องใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ประกอบกิิจการอยู่่�แล้้วโดยสภาพ ได้้แก่่
- ประเภท 1.23 กิิจการผลิิตหรือื ให้้บริิการระบบเกษตรสมััยใหม่่ เช่่น ระบบตรวจจัับ หรืือติิดตามสภาพต่่างๆ ระบบ
ควบคุุมการใช้้ทรััพยากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น น้ำำ�� ปุ๋๋�ย เวชภััณฑ์์ และระบบโรงเรืือนอััจฉริิยะ เป็็นต้้น
- ประเภท 4.11.6 กิิจการระบบปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับอวกาศ เช่่น ระบบค้้นหา ระบบสถานีีภาคพื้้�นระบบตรวจวััด ระบบ
ประเมิินผล และระบบนำำ�ทางในอวกาศ เป็็นต้้น
- ประเภท 4.22.2 กิิจการระบบจำำ�ลองยุุทธ์์และการฝึึกเสมืือนจริิง เช่่น ระบบเครื่่�องช่่วยฝึึกยานรบเสมืือนจริิง ระบบ
เครื่่�องช่่วยฝึึกใช้้อาวุุธเสมืือนจริิง และระบบสนามฝึึกยิิง อาวุุธประจำำ�กาย และอาวุุธประจำำ�หน่่วยระบบจำำ�ลองยุุทธ์์
ปฏิิบััติิการร่่วม (JTLS) เป็็นต้้น
- ประเภท 5.10 กิิจการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ แพลตฟอร์์มเพื่่�อให้้บริิการดิิจิิทััล หรืือดิิจิิทััลคอนเทนต์์
- ประเภท 7.9.2.3 กิิจการนิิคมหรืือเขต Data Center
- ประเภท 7.9.3 กิิจการนิิคมหรืือเขตอุุตสาหกรรมอััจฉริิยะ
- ประเภท 7.10 กิิจการ Cloud Service
- ประเภท 7.31 กิิจการพััฒนาพื้้�นที่่�เมืืองอััจฉริิยะ
- ประเภท 7.32 กิิจการพััฒนาระบบเมืืองอััจฉริิยะ
- ประเภท 7.33 กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าด้้วยระบบอััจฉริิยะ
- ประเภท 8.1.4 กิิจการพััฒนา Digital Technology
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การนัับมููลค่่าเงิินลงทุุนในการปรัับปรุุงเพื่่�อกำำ�หนดวงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
รููปแบบการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล

เงิินลงทุุน/ค่่าใช้้จ่่าย

นัับเต็็ม
จำำ�นวน

นัับกึ่่�งหนึ่่�ง

1. เงิินลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายในการใช้้ซอฟต์์แวร์์ โปรแกรมหรืือระบบ
- กรณีีการนำำ�ซอฟต์์แวร์์ โปรแกรมหรืือ
ระบบสารสนเทศมาใช้้ในระดัับที่่�มีีการ
สารสนเทศที่่�พััฒนา/ปรัับปรุุง โดย
เชื่่�อมโยงภายในองค์์กรอย่่างเป็็นระบบ - ผู้้�ประกอบการในประเทศไทยซึ่่�งได้้รัับการ
(INTEGRATED) และเชื่่�อมโยงภายนอก
องค์์กรบางส่่วน (CONNECTED) หรืือมีี รัับรองจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- ผู้้�ประกอบการในประเทศไทยซึ่่�งไม่่ได้้รัับการ
การเชื่่�อมโยงทั้้�งภายในและภายนอก
รัับรองจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- กรณีีการนำำ�ซอฟต์์แวร์์โปรแกรมหรืือ
ระบบสารสนเทศมาใช้้ในการเชื่่�อมโยง - ผู้้�ประกอบการในต่่างประเทศ
ข้้อมููลระหว่่างระบบของบริิษััทกัับระบบ 2. ค่่าใช้้จ่่ายในการเช่่า/ใช้้บริิการ CLOUD หรืือ DATA CENTER
ออนไลน์์ของภาครััฐ เช่่น เชื่่�อมโยงกัับ
ระบบ NATIONAL E-PAYMENT เป็็นต้้น - ในประเทศไทย
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ - ในต่่างประเทศ
- กรณีีการประยุุกต์์ใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE หรืือ AI)
MACHINE LEARNING การนำำ� BIG
DATA มาใช้้หรืือการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
(DATA ANALYTICS)

1. เงิินลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายใน
- การประยุุกต์์ใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์ (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE หรืือ AI)
- MACHINE LEARNING
- การนำำ� BIG DATA มาใช้้
- การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (DATA ANALYTICS)
2. ค่่าใช้้จ่่ายในการเช่่า/ใช้้บริิการ CLOUD หรืือ DATA CENTER
- ในประเทศไทย
- ในต่่างประเทศ

หมายเหตุุ : มููลค่่าวงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล = ร้้อยละ 50 ของเงิินลงทุุนในการปรัับปรุุงฯ ตามแนวทางในตารางข้้างต้้น

สิิทธิิและประโยชน์์
1.	จะได้้รับั การยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ล 3 ปีี เป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 50 ของเงิินลงทุุนโดยไม่่รวมค่่าที่่ดิ� นิ และทุุนหมุุนเวีียน
ในการปรัับปรุุง ทั้้�งนี้้� ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลจากรายได้้ของกิิจการที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�เดิิม
2. ระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลให้้นัับจากวัันที่่�มีีรายได้้ภายหลัังได้้รัับบััตรส่่งเสริิม
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6. มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิภา
ิ พด้้านการยกระดัับอุุตสาหกรรม 4.0
ผู้้�ยื่่�นขอจะต้้องเสนอแผนการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพเพื่่�อยกระดัับไปสู่่�อุุตสาหกรรม 4.0 ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน
พััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) โดยจะต้้องมีีการลงทุุนปรัับเปลี่่ย� นเครื่่�องจัักรเพื่อ่� ยกระดัับไปสู่่อุ� ตส
ุ าหกรรม
4.0 ตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในด้้านต่่างๆ เช่่น
- ระบบอััตโนมััติิและการเชื่่�อมต่่อระหว่่างอุุปกรณ์์ ( Automation and Network Technology)
- การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและการปฏิิบััติิการที่่�ชาญฉลาด (Smart Operation)
- การนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้บริิหารจััดการในกระบวนการผลิิตและการบริิหารองค์์กร (Digital Technology in
Production and Enterprise Processes) เป็็นต้้น ในสายการผลิิตหรืือการให้้บริิการที่่�มีีอยู่่�เดิิมเพื่่�อปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพ
การนัับมููลค่่าเงิินลงทุุนในการปรัับปรุุงเพื่่�อกำำ�หนดวงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการยกระดัับอุุตสาหกรรม 4.0
เงิินลงทุุน/ค่่าใช้้จ่่าย

นัับเต็็ม
จำำ�นวน

นัับกึ่่�งหนึ่่�ง

1. เงิินลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
2. เงิินลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่าย ซอฟต์์แวร์์ โปรแกรมหรืือระบบสารสนเทศ และการเช่่า/ใช้้บริิการ Cloud หรืือ Data Center
2.1 เงิินลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่าย ซอฟต์์แวร์์ โปรแกรมหรืือระบบสารสนเทศ ที่่�ต้้องทำำ�งานร่่วม
กัับเครื่่�องจัักรหรืืออุุปกรณ์์ เพื่่�อการสั่่�งงานและควบคุุมการทำำ�งาน ตลอดจนการ
สนัับสนุุนระบบการผลิิต
2.2 เงิินลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่าย ซอฟต์์แวร์์ โปรแกรมหรืือระบบสารสนเทศในการบริิหาร
จััดการองค์์กร
- กรณีีพััฒนาหรืือปรัับปรุุงโดยผู้้�ประกอบการในประเทศที่่�ได้้รัับการรัับรองจากหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
- กรณีีที่่�ไม่่ได้้รัับการรัับรองจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องตามที่่�คณะกรรมการให้้ความ
เห็็นชอบ หรืือนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ
2.3	ค่่าใช้้จ่่ายในการเช่่า/ใช้้บริิการ CLOUD หรืือ DATA CENTER
- ในประเทศ
- ในต่่างประเทศ
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เงิินลงทุุน/ค่่าใช้้จ่่าย

นัับเต็็ม
จำำ�นวน

นัับกึ่่�งหนึ่่�ง

2.4 เงิินลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายในการประยุุกต์์ใช้้ปััญญาประดิิิ�ษฐ์์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE
หรืือ AI) MACHINE LEARNING การนำำ� BIG DATA มาใช้้หรืือการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
(DATA ANALYTICS)
สิิทธิิและประโยชน์์
1. ยกเว้้นอากรขาเข้้าเครื่่�องจัักร
2. ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล 3 ปีี เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 100 ของเงิินลงทุุนโดยไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียนในการ
ปรัับปรุุง ทั้้�งนี้้� ให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลจากรายได้้ของกิิจการที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�เดิิม
3. ระยะเวลายกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ให้้นัับจากวัันที่่�มีีรายได้้ภายหลัังได้้รัับบััตรส่่งเสริิม

ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 1/2564 เรื่่�อง  มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ ลงวัันที่่� 13 มกราคม 2564
2. ประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� ป.1/2564 เรื่่�อง ประเภทกิิิ�จการที่่่��ไม่่ให้้สิิิ�ทธิิิ�และประโยชน์์ตามประกาศ
คณะกรรมการส่่งเสริิิ�มการลงทุุน ที่่่�� 1/2564 และ ที่่่�� 2/2564 ลงวััั�นที่่่�� 8 มีีี�นาคม2564
3. ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 4/2564 เรื่่�อง มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการใช้้เทคโนโลยีี ลงวัันที่่� 19 มีีนาคม 2564
4. ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่� 23/2564 เรื่่�อง การปรัับปรุุงมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ ลงวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2564
5. ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่� 25/2564 เรื่่�อง มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการยกระดัับไปสู่่�อุุตสาหกรรม
4.0  ลงวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2564
6. ประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุุ�น ที่่� ป.1/2565 เรื่่่��อง ประเภทกิิจการที่่่��ไม่่ให้้สิิทธิิและประโยชน์์ตามประกาศ
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุุ�น ที่่� 4/2564 ลงวัันที่่� 20 มกราคม 2565
7. ประกาศและคำำ�ชี้้�แจงสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย
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ส่่วนที่่� 2 ขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบััติิในการขอรัับ
การส่่งเสริิมการลงทุุน
เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานของสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน เป็็นไปอย่่างรวดเร็็วและ
มีีประสิิทธิิภาพ อัันเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน จึึงได้้กำำ�หนด
วิิธีีปฏิิบััติิในการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน ไว้้ตามระเบีียบสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิม
การลงทุุน ฉบัับที่่� 1/2553 เรื่่�อง กำำ�หนดเวลาในการปฏิิบััติิงานส่่งเสริิมการลงทุุน และคำำ�สั่่�ง
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ที่่� 3/2562 ลงวัันที่่� 30 กัันยายน 2562 เรื่่�อง การมอบอำำ�นาจให้้
สำำ�นัักงานกระทำำ�การแทน
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วิิธีีปฏิิบััติิในการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
่นคำขอรับ
2 ยืการส
1 ศึกษาขอมูล
งเสร�มการลงทุน
นักลงทุนที่สนใจขอรับการสงเสริมการลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเบื้องตนไดที่
1. บีโอไอสวนกลาง ภูมิภาค หรือสำนักงานตางประเทศ
2. www.boi.go.th

ผูขอรับการสงเสริมการลงทุนที่ประกอบกิจการตามประเภทที่
บีโอไอใหการสงเสริมการลงทุน ตองยื่นคำขอออนไลนเทานั้น

โดยยื่นผานระบบ e-Investment Promotion
ทาง www.boi.go.th

ยกเวน
- การขอรับการสงเสริมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
- การขอรับการสงเสริมเพื่อรับโอนกิจการ
- การขอรับการสงเสริมตามมาตรการเศรษฐกิจ
ฐานราก

www.boi.go.th

3

4

ช�้แจงโครงการ

นัดหมายเจาหนาที่บีโอไอผูรับผิดชอบโครงการเพื่อชี้แจง
โครงการ ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแตวันยื่นคำขอ

ว�เคราะหโครงการ

เจาหนาที่บีโอไอดำเนินการวิเคราะหโครงการโดยใชระยะเวลา
การพิจารณาตามขนาดการลงทุน

ลงทุนไมเกิน

ลงทุนไมเกิน

พิจารณาภายใน

พิจารณาภายใน

ลงทุนมากกวา

200 2,000 2,000
40 60
90
ลาน
บาท
วัน

นับตั้งแตวันที่
เอกสารครบถวน

5

6

แจงผลการพ�จารณา
บีโอไอดำเนินการแจงผลการพิจารณา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่รับรองรายงานการประชุม

ขอรับบัตรสงเสร�ม

วัน

นับตั้งแตวันที่
เอกสารครบถวน

ลาน
บาท

พิจารณาภายใน

วัน

นับตั้งแตวันที่
เอกสารครบถวน

ตอบรับมติ
การสงเสร�มการลงทุน
ผูขอรับการสงเสริมการลงทุนตอบรับการสงเสริม ภายใน 1 เดือน
นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงมติ โดยใช
ชองทางตอบรับได 2 ชองทาง
1. กรอกแบบฟอรมผานระบบ e-Investment
Promotion ทาง www.boi.go.th
1 Month
2. ยื่นแบบตอบรับมติการสงเสริมการ
ลงทุน (F GA CT 07) ที่กลุมบัตร
สงเสริม สำนักงานบีโอไอสวนกลาง

Result

7

ลาน
บาท

ผูไดรับการสงเสริมการลงทุนยื่นขอรับบัตรสงเสริมพรอม
หลักฐานประกอบการพิจารณา ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต
วันที่ยื่นแบบตอบรับมติใหการสงเสริมโดยสามารถยื่นผาน
2 ชองทาง
1. กรอกแบบฟอรมผานระบบ e-Investment Promotion
ทาง www.boi.go.th
2. กรอกแบบฟอรมประกอบการขอรับ
บัตรสงเสริม (F GA CT 08)
พรอมยื่นเอกสารหลักฐาน
ประกอบการออกบัตร

8

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

ออกบัตรสงเสร�ม
บีโอไอดำเนินการออกบัตรสงเสริม ภายใน
10 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานไดรับ
แบบฟอรมขอรับบัตรสงเสริมและหลักฐาน
ครบถวน
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ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการตามโครงการและ
การใช้้สิิทธิิและประโยชน์์
ว�ธีปฏิบัติ

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม

รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

มาตรา 24 การขออนุญาตใหคนตางดาวเขามาเพื่อศึกษาลูทาง
การลงทุน หรือกระทำการที่เปนประโยชนตอการลงทุน หรือ
อยูระหวางการพิจารณาใหไดรับการสงเสริม หรือรอบัตรสงเสริม
- ยื่นแบบคำขออนุญาตเพื่อนำเขาคนตางดาวมาปฏิบัติงาน
พรอมแนบเอกสารตามแบบแสดงรายการที่ตองยื่นกรณีตางๆ
ของงานชางฝมือฯ (F FR TR 01 และ F FR TR 09-08)
ยื่นเรื่องขอนำเขาคนตางดาวซึ่ง
เปนชางฝมือผูชำนาญการมาปฏิบัติงาน

ชางฝมือและผูชำนาญการ

มาตรา 25 การขออนุญาตใหคนตางดาวเขามาปฏิบัติงาน
หลังไดรับการสงเสริมฯ
- ยื่นแบบฟอรมขอตกลงการขออนุญาตนำเขาคนตางดาวเขามา
ในราชอาณาจักรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงานชางฝมือ
(Single Window, Visa and Work Permit System) พรอม
ขอรับ Username และ Password
- ยื่นคำรองขออนุมัติตำแหนงคนตางดาวผานระบบ
Single Window, Visa and Work Permit System
- ยื่นคำรองขอบรรจุตางดาวและครอบครัวใหเขามาในประเทศ
ผานระบบ Single Window, Visa and Work Permit System
- และคำรองอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม

ว�ธีปฏิบัติ

ยื่นขออนุมัติใชสิทธิและประโยชนที่ดิน
ตามมาตรา 27
(ภายหลังไดรับบัตรสงเสริมแลว)

ยื่นขออนุญาตใชสิทธิและประโยชนที่ดิน
ตามระบบการขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ออนไลน (E-LAND)
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รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

กองสงเสริมการลงทุน 1-4

ที่ดิน

เคร�่องจักร

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
และหนวยราชการที่เกี่ยวของ

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม

ว�ธีปฏิบัติ

ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

ยื่นแบบขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
(Machinery’s Master List)
โดยผานระบบ eMT

ขออนุมัตินำเขาเครื่องจักร
(ภายใน 30 เดือน นับตั้งแต
วันที่ออกบัตรสงเสริมฯ)

ยื่นขออนุมัติสั่งปลอยเครื่องจักร
(F IN MI ) ผานระบบ eMT

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

- กองสงเสริมการลงทุน 1-4
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค
(ใชเวลาพิจารณา ภายใน 60 วันทำการ)

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการ ภายใน 3 ชั่วโมง)
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ว�ธีปฏิบัติ

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม
ขออนุมัติรายการวัตถุดิบและวัสดุ
จำเปนและปริมาณสตอคสูงสุด
(เฉพาะมาตรา 36)

ยื่นขออนุมัติการใชสิทธิประโยชนมาตรา 36 F IN RM 13

ขออนุมัตินำเขาวัตถุดิบและวัสดุจำเปน

ยื่นผานระบบ RMTS

รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

- กองสงเสริมการลงทุน 1-4
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค
(ใชเวลาพิจารณาภายใน 15 วันทำการ)

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมง)
ขออนุมัติสูตรการผลิต

ยื่นสูตรการผลิต F IN RM 13
- กองสงเสริมการลงทุน 1-4
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค
(ใชเวลาพิจารณา ภายใน 30 วันทำการ)

วัตถุดิบและวัสดุจำเปน
ขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเปน

ยื่นขออนุมัติ ผานระบบตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเปน
สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมง)

ว�ธีปฏิบัติ

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม
กรณียังไมเปดดำเนินการ

รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

ทุกเดือน ก.พ. รายงานความคืบหนาโครงการตาม
บัตรสงเสริม ผานระบบ e-Monitoring
ทุกเดือน ก.ค. รายงานความคืบหนาโครงการตามบัตรสงเสริม
และ รายงานผลการดำเนินงานประจำปของบริษัท
ผานระบบ e-Monitoring

การรายงานความคืบหนา
โครงการ / ผลการดำเนินงาน
ประจำปของบร�ษัท และการ
ขอเปดดำเนินการ

การยื่นแบบขอใชสิทธิและ
ประโยชนยกเวนภาษ�เง�นได
นิติบุคคล

การเปดดำเนินการ

• ขออนุมัติเปดดำเนินงานเต็มโครงการ
(ภายใน 36 เดือน นับตั้งแตวันที่ออกบัตรสงเสริม)
ยื่นแบบขออนุญาตเปดดำเนินการ
• รายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในบัตรสงเสริม เชน
การขอใชสิทธิและประโยชนตามมาตรา 31 การรายงานผล
ISO เปนตน
ยื่นแบบรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามแตกรณี

กรณีเปดดำเนินการแลว

ทุกเดือน ก.ค. รายงานผลการดำเนินงานประจำปของบริษัท
ผานระบบ e-Monitoring

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม

ว�ธีปฏิบัติ

ยื่นขอใชสิทธิ์ฯผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Tax) เทานั้น

- เตรียมขอมูล เอกสาร เพื่อการขอใชสิทธิ์ฯ
- กรอกขอมูลลงในระบบ e-Tax
- พิมพแบบคำขอใชสิทธิ์ฯออกจากระบบ
- นำสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและใหความเห็น
- กรอกความเห็นของผูสอบบัญชีลงในระบบและแนบ
รายงานความเห็นของผูสอบบัญชี
- สงขอมูลมาในระบบของสำนักงาน

สำ�ำหรับแจก ห้ามจำ�ำหน่าย

- กองติดตามและประเมินผล
การลงทุน 1- 2
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค

รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1- 2
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ขั้้�นตอนและเอกสารประกอบการพิิจารณา
ในการปฏิิบััติิงานส่่งเสริิมการลงทุุน
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการขอรัับการส่่งเสริิม
เอกสารที่่�ต้้องใช้้
ยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนผ่่านระบบสนัับสนุุน
สำำ�หรัับการขอรัับการส่่งเสริิมประเภทกิิจการทั่่�วไป
การลงทุุน โดย login ผ่่านระบบ e-Investment Promotion 1.	หนัังสืือรัับรอง (กรณีีจััดตั้้�งบริิษััทแล้้ว)
2.	บััญชีีรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น (กรณีีจััดตั้้�งบริิษััทแล้้ว)
3. งบการเงิินปีีล่่าสุุด (ถ้้ามีี)
4. ประวััติิและรายละเอีียดธุุรกิิจที่่�ผ่่านมา
5.	รููปถ่่าย และ/หรืือ แค็็ตตาล็็อก
6. เอกสารแนบเพิ่่�มเติิมกรรมวิิธีีการผลิิต
7. เอกสารแนบเพิ่่�มเติิมรายละเอีียดเครื่่�องจัักรหลััก
8. เอกสารแนบเพิ่่�มเติิมรายละเอีียดมาตรการประหยััด
พลัังงาน (ถ้้ามีี)
9. เอกสารอื่่�นๆ ตามประเภทกิิจการซึ่่�งสำำ�นัักงานและ
เจ้้าหน้้าที่่�จะแจ้้งให้้ทราบเป็็นกรณีีไปโดยผ่่านระบบ
e-Investment Promotion
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการหลัังได้้รัับการส่่งเสริิม*
เอกสารที่่�ต้้องใช้้
1. การตอบรัับมติิการให้้การส่่งเสริิม
ไม่่มีีเอกสารประกอบการยื่่�นคำำ�ขอ
1.1	ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมจะต้้องยื่่�นแบบตอบรัับมติิ
(F GA CT 07) ภายในหนึ่่�งเดืือนนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับ
หนัังสืือแจ้้งมติิ
1.2 กรณีีผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมไม่่สามารถส่่งแบบตอบรัับ
มติิได้้ภายในกำำ�หนดเวลา ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิม
สามารถยื่่�นแบบขยายเวลาตอบรัับมติิได้้ 3 ครั้้�ง
ตามระเบีียบสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิม
การลงทุุน ฉบัับที่่� 1/2553 เรื่่�อง กำำ�หนดเวลา
ในการปฏิิบััติิงานส่่งเสริิมการลงทุุน
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ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการหลัังได้้รัับการส่่งเสริิม*
2. การออกบััตรส่่งเสริิม
2.1	ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมจะต้้องยื่่�นแบบประกอบ
การขอรัับบััตรส่่งเสริิม (F GA CT 08) พร้้อม
หลัักฐานประกอบการพิิจารณา ภายใน 6 เดืือน
นัับแต่่วัันที่่�ยื่่�นแบบตอบรัับมติิการให้้การส่่งเสริิม
		ทั้้�งนี้้� สำำ�นัักงานจะดำำ�เนิินการออกบััตรส่่งเสริิม
ให้้แล้้วเสร็็จภายใน 10 วัันทำำ�การ นัับแต่่วัันที่่�
สำำ�นัักงานได้้รัับแบบประกอบการขอรัับบััตรส่่งเสริิม
และหลัักฐานประกอบการพิิจารณาครบถ้้วน
2.2 กรณีีผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมไม่่สามารถยื่่�นแบบ
ประกอบการขอรัับบััตรส่่งเสริิมพร้้อมหลัักฐาน
ประกอบการพิิจารณาได้้ภายในกำำ�หนด ผู้้�ขอรัับ
การส่่งเสริิมสามารถยื่่�นแบบขยายเวลาส่่งเอกสาร
ประกอบการออกบััตรได้้ 3 ครั้้�ง ตามระเบีียบ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ฉบัับที่่�
1/2553 เรื่่�อง กำำ�หนดเวลาในการปฏิิบััติิงาน
ส่่งเสริิมการลงทุุน

เอกสารที่่�ต้้องใช้้
1. แบบประกอบการขอรัับบััตรส่่งเสริิม (F GA CT 08) ที่่�มีี
ข้้อมููลสมบููรณ์์ครบถ้้วน
2.	หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ
3.	หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน (กรณีีมีีการ
เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน)
4.	หนัังสืือรัับรองของสำำ�นัักงานทะเบีียนหุ้้�นส่่วนบริิษััท
5.	บััญชีีรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นและสััญชาติิที่่�สำำ�นัักงานทะเบีียน
หุ้้�นส่่วนรัับรอง
6.	หลัักฐานการนำำ�เงิินต่่างประเทศเข้้ามา (กรณีีเป็็นการ
ลงทุุนจากต่่างประเทศ)
7. แบบกรอกรายการความต้้องการสาธารณููปโภคและ
ความต้้องการทางด้้านแรงงาน (F GA CT 13)

* ศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�กลุ่่�มบััตรส่่งเสริิม สำำ�นัักงานเลขาธิิการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน

การแก้้ไขเอกสารแนบท้้ายบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน

การแก้้ไขเอกสารแนบท้้ายบััตรส่่งเสริิมแล้้วเสร็็จภายใน 1 วัันทำำ�การนัับวัันที่่�เอกสารครบถ้้วน
รายการแก้ไข
เอกสารที่ต้องใช้
1.1 สิทธิและประโยชน์
1. สำำ�เนาหนัังสืืออนุุมััติิจากกองส่่งเสริิมการลงทุุน 1-4
(1)	มาตรา 30 การลดหย่่อนอากรขาเข้้าวััตถุุดิิบฯ
2. บัตรส่งเสริมฉบับจริง
			 (ขยายเวลา)
3. เอกสารอื่่�นๆ ตามประเภทกิิจการ ซึ่่�งสำำ�นัักงานจะแจ้้ง
(2)	มาตรา 31 การยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ให้้ทราบเป็็นกรณีีไป
			 (เพิ่ม / ลดสิทธิและประโยชน์)
(3) ยกเลิิก / เพิิกถอนสิิทธิิและประโยชน์์บางส่่วน
1.2 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
1. สำำ�เนาหนัังสืืออนุุมััติิจากกองส่่งเสริิมการลงทุุน 1-4
(1)	ทุนจดทะเบียน
2. บัตรส่งเสริมฉบับจริง
(2) การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้น
3. เอกสารอื่่�นๆ ตามประเภทกิิจการ ซึ่่�งสำำ�นัักงานจะแจ้้ง
(3) ชนิดผลิตภัณฑ์ / ขนาดของกิจการ
ให้้ทราบเป็็นกรณีีไป
(4)	ที่ตั้งโรงงาน สถานประกอบการ
(5) ลด / เพิ่มกำ�ำลังการผลิต
หมายเหตุ: กรณีเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโดยต่างชาติ
(6) แก้ไขวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล
จะต้้องแนบหลัักฐานการโอนเงิินจากต่่างประเทศเพิ่่�มเติิม
1.3 เรื่องอื่นๆ ได้แก่
1. หนังสือนำ�ำจากบริษัท
(1)	ที่ตั้งสำ�ำนักงาน
2. สำำ�เนาหนัังสืือรัับรองของสำำ�นัักงานทะเบีียนหุ้้�นส่่วนบริิษััท
(2) ชื่อบริษัท
3. บัตรส่งเสริมฉบับจริง
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ส่่วนที่่� 3 รายละเอีียดรายงาน
การศึึกษาความเป็็นไปได้้
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รายงานการศึึกษาความเป็็นไปได้้
ของโครงการที่่�ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน*
สำำ�หรัับโครงการที่่�มีีขนาดการลงทุุนมากกว่่า 750 ล้้านบาท
(ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)

รายงานการศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงการ (Feasibility Study) ต้้องประกอบด้้วยรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

1. สรุุปโครงการ

สรุุปโครงการโดยย่่อ คืือ ผู้้�ขอฯ ผลิิตภััณฑ์์ที่่�จะผลิิต เงิินลงทุุน ที่่�ตั้้�งโรงงาน จำำ�นวนคนงาน วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ เทคโนโลยีี ฯลฯ

2. ภาพรวมของอุุตสาหกรรม

2.1	ความเชื่่�อมโยงของผลิิตภััณฑ์์ที่่�จะขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนกัับอุุตสาหกรรมอื่่�นที่่�ต่่อเนื่่�อง อธิิบายถึึงสภาพทั่่�วไปของ
อุตสาหกรรมเหล่านี้ทั้งในและต่างประเทศ
2.2	ความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการส่งเสริม
2.2.1 ความต้องการในประเทศ
-	สถิติการนำ�ำเข้าระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
- ปริมาณการผลิตของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับรายอื่น (ถ้ามี)
- อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการส่งเสริมเป็นวัตถุดบิ มีมากน้อยเพียงใดและมีแนวโน้มการขยายตัว ในอนาคต
อย่างใด
- ปริมาณความต้องการและอัตราการขยายตัวในอนาคต
2.2.2 ตลาดส่งออกที่สำ�ำคัญและแนวโน้มการขยายตัวของตลาดเหล่านั้น
2.3	กำ�ำลังผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันในประเทศ
-	ผู้ผลิตทั่วไปโดยไม่ได้รับส่งเสริมมีมากน้อยเพียงใด มีคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตอย่างใด
-	ผู้ผลิตที่ได้รับการส่งเสริมมีกี่ราย กำ�ำลังผลิตเท่าใด และใช้กำ�ำลังผลิตเต็มที่หรือไม่

3. ความเหมาะสมของโครงการ

3.1	ผู้้�ลงทุุน
- อธิบายถึงประสบการณ์ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมของผู้ลงทุนทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศ และผู้บริหารของ
บริษัทและสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนฝ่ายต่างๆ
- การเจรจากับผู้ร่วมลงทุนได้ดำ�ำเนินการถึงขั้นใดแล้ว เช่น อยู่ระหว่างเจรจาขั้นต้น หรือ ได้เซ็นสัญญากันแล้ว
-	หากจะไม่ตั้งบริษัทใหม่ แต่จะใช้บริษัทเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นผู้ลงทุนบริษัทเดิมมีผู้ถือหุ้นอย่างใด ลงทุนในกิจกรรม
ใดบ้าง กำ�ำไรขาดทุนและงบดุลในระยะที่ผ่านมา

* 1. ประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่� 50/2534 ลงวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2534
2. ประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่� ป.1/2551 ลงวัันที่่� 5 พฤศจิิกายน 2551
3. ประกาศคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่� 2/2557 ลงวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2557
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3.2	ด้านการเงิน
- แหล่งที่มาของเงินทุนกล่าวคือ ใช้เงินจากผู้ถือหุ้น (Equity) หรือเงินกู้ (Debt) จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มากน้อยเพียงใด
- เงินลงทุนใช้ในด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร ทุนหมุนเวียน ฯลฯ
- Cash Flow มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value) และผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return-IRR)
กรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล...ปี และกรณีที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
-	สถาบันการเงินได้พจิ ารณาการขอรับเงินกูถ้ งึ ขัน้ ใดแล้ว เชน่ อยรู่ ะหวา่ งศกึ ษาโครงการหรือ อนุมตั ใิ ห้เงินกแู้ กโ่ ครงการ
แล้ว
3.3	ความสามารถในการแข่งขัน
- อากรขาเข้าและภาษีการค้าของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตและของวัตถุดิบหลักเหมาะสมหรือไม่อย่างใด
-	ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยในระดับการผลิตร้อยละ 50,80 และ 100 ของกำ�ำลังการผลิต
- ราคา CIF และต้นทุนการนำ�ำเข้าของผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
- ข้อได้เปรียบในการผลิตสินค้าชนิดนั้นในประเทศไทย
- Sensitivity Analysis กล่าวคือ กระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการ หาสมมติฐานของราคาขายผลิตภัณฑ์
ราคาวัตถุดิบ และอัตราภาษีอากรของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบหลักเปลี่ยนแปลงไป
- ในอนาคตจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้สามารถแข่งขันกับของที่นำ�ำเข้าโดยไม่ต้องพึ่งการ
คุ้มครองจากรัฐได้หรือไม่ และจะใช้เวลานานมากน้อยเพียงใด
3.4	ด้านเทคนิค
- เทคนิคการผลิตที่มีอยู่มีอะไรบ้าง แต่ละเทคนิคมีข้อดีข้อเสียอย่างไร โรงงานในประเทศต่างๆ ใช้เทคนิคอะไร
บ้าง ทำ�ำไมโครงการจึงเลือกเทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง
-	ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเป็นใคร ช่วยเหลือด้านอะไร มีข้อจำ�ำกัดในการให้เทคโนโลยีอย่างไร และคิดค่า
วิชาการเท่าใด
-	มีขั้นตอนการผลิตมากน้อยเพียงพอหรือไม่
- ขนาดของกำ�ำลังผลิตเหมาะสมหรือไม่ โดยเปรยี บเทียบกับขนาดกำ�ำลังผลิตของโรงงานที่ดำ�ำเนินการในประเทศอืน่ ๆ
- แหล่งที่มาและความเพียงพอของวัตถุดิบ รวมทั้งโอกาสที่จะมีการผลิตวัตถุดิบ ในประเทศในอนาคต
-	ที่ตั้งโรงงาน เหตุที่เลือกตั้งโรงงานในจังหวัดนั้น รวมถึงความเพียงพอของน้�้ำำ ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ
- การใช้แรงงานในระดับต่างๆ และแผนการฝึกอบรมคนงาน
3.5	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนการผลิตก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่
-	มาตรการที่จะแก้ไขหรือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รวมทั้งเงินลงทุนในเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายในการ
ดำ�ำเนินการมาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
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3.6 การวิจัยและพัฒนา อธิบายแผนงานที่จะมีการวิจัยและพัฒนา
- ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในด้านการประหยัดการใช้วัตถุดิบและพนักงาน
- ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
- ปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้

4. ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจส่่วนรวม

4.1	รััฐจะสููญเสีียรายได้้มากน้้อยเพีียงไรจากการให้้การส่่งเสริิม
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีเครื่องจักร
- ภาษีอากรวัตถุดิบ
4.2	ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวม
-	มูลค่าเพิ่มภายในประเทศ
- การประหยัดหรือนำ�ำเข้าเงินตราต่างประเทศสุทธิ
- การเพิ่มการว่าจ้างแรงงานในประเทศ
- ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง

5. ความช่่วยเหลืือจากรััฐบาล

5.1	ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องขอรัับการส่่งเสริิมและขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์อะไรบ้้าง
5.2	จำ�ำเป็นจะต้องขอให้ปรับโครงสร้างอัตราภาษีอากรของวัตถุดิบและสินค้าสำ�ำเร็จรูปมากน้อยเพียงใด
5.3	จำ�ำเป็นที่จะต้องขอรับการคุ้มครองเป็นพิเศษจากการแข่งขันจากต่างประเทศหรือจำ�ำกัดจำ�ำนวนผู้ผลิตในประเทศหรือไม่
5.4	ความช่วยเหลือจากรัฐในด้านอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า น้�้ำำ สาธารณูปโภค ฯลฯ
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ศููนย์์เศรษฐกิิจการลงทุุนภาคที่่� 1

เชีียงใหม่่
90 ห้อง 108-110 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส ปาร์ค
ถนนมหิดล ตำ�ำบลหายยา อำ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 0 5329 4100
โทรสาร 0 5329 4199
E-mail: chmai@boi.go.th

ศููนย์์เศรษฐกิิจการลงทุุนภาคที่่� 2
นครราชสีีมา
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 4438 4200
โทรสาร 0 4438 4299
E-mail: korat@boi.go.th

ศููนย์์เศรษฐกิิจการลงทุุนภาคที่่� 3
ขอนแก่่น
177/54 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำ�ำบลในเมือง
อำ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0 4327 1300-2
โทรสาร 0 4327 1303
E-mail: khonkaen@boi.go.th

ศููนย์์เศรษฐกิิจการลงทุุนภาคที่่� 4

ชลบุุรีี
46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท
ตำ�ำบลทุ่งสุขลา อำ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร. 0 3840 4900
โทรสาร 0 3840 4997, 0 3840 4999
E-mail: chonburi@boi.go.th
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ศููนย์์เศรษฐกิิจการลงทุุนภาคที่่� 5

ศููนย์์เศรษฐกิิจการลงทุุนภาคที่่� 7

สงขลา
อาคารไชยยงค์ 7-15 ถนนจุติอุทิศ 1
อำ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
E-mail: songkhla@boi.go.th

พิิษณุุโลก
59/15 อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำ�ำบลในเมือง
อำ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0 5524 8111
โทรสาร 0 5524 8777
E-mail: phitsanulok@boi.go.th

ศููนย์์เศรษฐกิิจการลงทุุนภาคที่่� 6
สุุราษฎร์์ธานีี
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ตำ�ำบลมะขามเตี้ย
อำ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
E-mail: surat@boi.go.th

สำำ�นัักงานในต่่างประเทศ
SHANGHAI

GUANGZHOU

Thailand Board of Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General,
No.18 Wanshan Road, Changning District,
Shanghai 200336 P.R. China
Tel: +86-21-5260-9876,
+86-21-5260-9877
Fax: +86-21-5260-9873
Email: shanghai@boi.go.th

BEIJING

Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section,
Royal Thai Consulate-General, Guangzhou
No.36 Youhe Road, Haizhu District,
Guangzhou 510310 P.R. China
Tel: +86-20-8385-8988 Ext. 220-225,
+86-20-8387-7770 (Direct line)
Fax: +86-20-8387-2700
Email: guangzhou@boi.go.th

Thailand Board of Investment, Beijing Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Embassy,
No.21, Guanghua Road, Chaoyang District,
Beijing, 100600, P.R. China
Tel: +86-10-8531-8755 to 57, +86-10-8531-8753
Fax: +86-10-8531-8758
Email: beijing@boi.go.th
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TAIPEI

Thailand Board of Investment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40
No.5 Xin-Yi Road, Sec.5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
Tel: +886-2-2345-6663
Fax: +886-2-2345-9223
Email: taipei@boi.go.th
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TOKYO

JAKARTA

OSAKA

NEW YORK

Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor,
Fukuda Building West, 2-11-3, Akasaka, Minato-ku,
Tokyo 107-0052 Japan
Tel: +81 (0) 3-3582-1806
Fax: +81 (0) 3-3589-5176
Email: tyo@boi.go.th
Thailand Board of Investment, Osaka Office
Royal Thai Consulate-General,
Bangkok Bank Building, 7th Floor, 1-9-16
Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
Tel: +81 (0) 6-6271-1395
Fax: +81 (0) 6-6271-1394
Email: osaka@boi.go.th

SEOUL

Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Express Tower, 12th Floor, Barrister Rajni Patel Marg,
Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021
Tel: +91-22-2204-1589-90
Fax: +91-22-2282-1525
Email: mumbai@boi.go.th

HANOI

Thailand Board of Investment, Hanoi Office
Royal Thai Embassy
26 Phan Boi Chau Street, Hoan Kiem District,
Hanoi City, Viet Nam
Tel: +84 24 3823 5092-4
Fax: +84 24 3823 5088
Email: hanoi@boi.go.th

Thailand Board of Investment, New York Office
7 World Trade Center, 34th Floor, Suite F,
250 Greenwich Street, New York,
New York 10007, U.S.A.
Tel: +1 (0) 212 422 9009
Fax: +1 (0) 212 422 9119
Email: nyc@boi.go.th
Website: www.thinkasiainvestthailand.com

LOS ANGELES

Thailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,
97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea
Tel: +82-2-319-9998
Fax: +82-2-319-9997
Email: seoul@boi.go.th

MUMBAI

Thailand Board of Investment, Jakarta Office
Royal Thai Embassy
JI.DR.Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.3.3
No.3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Tel: +62 817 9800 203
Email: jkt@boi.go.th

Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General,
611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor,
Los Angeles CA 90004, U.S.A.
Tel: +1 (0)-323-960-1199
Fax: +1 (0)-323-960-1190
Email: boila@boi.go.th

FRANKFURT

Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Investment Section, Royal Thai Consulate-General
Liebfrauenberg 26, 60313 Frankfurt am Main, Federal
Republic of Germany
Tel: +49 (069) 92 91 230
Fax: +49 (069) 92 91 2320
Email: fra@boi.go.th
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SYDNEY

PARIS

Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney,
New South Wales 2000, Australia
Tel: (+61-2) 9252-4884,
(+61-2) 9252-4882
Email: sydney@boi.go.th

Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thaïlande
8, rue Greuze, 75116 Paris, France
Tel: +(33-1) 56 90 26 00
Fax: +(33-1) 56 90 26 02
Email: par@boi.go.th

STOCKHOLM

Thailand Board of Investment, Stockholm Office
th
Östermalmstorg 1, 4 Floor, 114 42 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 463 1158,
+46 8 463 1174
Fax: +46 8 463 1160
Email: stockholm@boi.go.th
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