


สารบััญ

ภาพรวม นโยบาย และหลักเกณฑ์์
โครงสร้างสำานัักงานัคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุุนั

ยุุทุธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุุนัในัระยุะ 5 ปีี (พ.ศ. 2566 - 2570)

หลักเกณฑ์์การขอรับการส่งเสริมการลงทุุนั

สิทุธิและปีระโยุชนั์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุุนั

รูปีแบบการให้สิทุธิและปีระโยุชนั์ในัปีัจจุบันั

 

การให้สิิทธิิและประโยชน์เพิ�มเติิม
มาตรการเสริมสร้างขีีดความสามารถในการแขี่งขีัน

- สิทุธิและปีระโยุชนั์เพิ�มเติมเพ่�อพัฒนัาความสามารถในัการแข่งขันั

มาตรการส่งเสริมการจััดตั�งสถาบัันพััฒนาบัุคลากรทัักษะสูง

สิทัธิิและประโยชน์เพัิ�มเติมในพั้�นทัี�เป้าหมาย

- นัิคมอุตสาหกรรมหร่อเขตอุตสาหกรรมทุ่�ได้้รับการส่งเสริม

- 20 จังหวัด้ทุ่�ม่รายุได้้ต่อหัวตำ�า

- เขตวิทุยุาศาสตร์และเทุคโนัโลยุ่

กล่�มอุ่ติสิาหกรรมและประเภทกิจการท่�ให้การสิ�งเสิริม
อุตสาหกรรม BCG

อุตสาหกรรมทุ่�ใช้เทุคโนัโลยุ่ขั�นัสูง

อุตสาหกรรมพ่�นัฐานัและอุตสาหกรรมสนัับสนัุนั

อุตสาหกรรมด้ิจิทุัล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบริการทุ่�ม่มูลค่าสูง

 

ขั้ั�นติอุนและวิธิป่ฏิิบัติิในการขั้อุรับการสิ�งเสิริมการลงทน่ 
วิธ่ปีฏิิบัติในัการขอรับการส่งเสริมการลงทุุนั

ขั�นัตอนัและเอกสารปีระกอบการพิจารณาในัการปีฏิิบัติงานัส่งเสริมการลงทุุนั

 

มาติรการพิเศษ
มาตรการส่งเสริมการลงทุุนัในัพ่�นัทุ่�เขตพัฒนัาเศรษฐกิจพิเศษชายุแด้นั (SEZ)

มาตรการส่งเสริมการลงทุุนัในัพ่�นัทุ่�เขตพัฒนัาพิเศษภาคตะวันัออก (EEC)

มาตรการส่งเสริมการลงทุุนัในัพ่�นัทุ่�ระเบ่ยุงเศรษฐกิจพิเศษ (NEC, NeEC, CWEC, SEC)

มาตรการยุกระด้ับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry)

มาตรการส่งเสริมการลงทุุนัเพ่�อพัฒนัาชุมชนัและสังคม

มาตรการสง่เสรมิการลงทุนุัในัพ่�นัทุ่�จงัหวดั้ชายุแด้นัภาคใต ้และมาตรการสง่เสรมิการลงทุนุั

ในัพ่�นัทุ่�โครงการเม่องต้นัแบบในัพ่�นัทุ่�จังหวัด้ชายุแด้นัภาคใต้

 

การปฏิิบัติิหลังได้้รับการสิ�งเสิริม 
ขั�นัตอนัการใช้สิทุธิและปีระโยุชนั์

ขั�นัตอนัการด้ำาเนัินัการและเอกสารปีระกอบหลังได้้รับการส่งเสริม
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คู่ ม่อการขอรับการส่ง เสริมการลงทุุนัน่ั�  สำานัักงานั 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุุนัได้้จัด้ทุำาข้�นัเพ่�อให้ความรู้ 

เบ่�องต้นัในัการขอรับการส่งเสริมการลงทุุนั ข้อมูลในัเล่ม

ปีระกอบด้้วยุ สิทุธิและปีระโยุชนั์ บัญช่ปีระเภทุกิจการ 

ทุ่� ให้การส่งเสริมการลงทุุนัและปีระกาศทุ่� เก่�ยุวข้อง  

รวมทุั� งหลักเกณฑ์์ทุ่�สำาคัญในัการขอรับการส่งเสริม  

ทุั�งน่ั� บัญช่ปีระเภทุกิจการทุ่�ได้้ รับการแก้ไขเพิ�มเติม  

สามารถศ้กษาเพิ�มเติมได้้จาก

คำำานำำา

หร้อสอบัถามขี้อมูลเพัิ�มเติมทัี� 

อ่เมล: head@boi.go.th 

โทุรศัพทุ์: 0 2553 8111 

ไลนั์: @boinews 

เฟซบุ�ก: www.facebook.com/boinews

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทัุน

มกราคม 2566



ภาพรวม นำโยบัาย 
และหลักเกณฑ์์ 

สิำา นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ� ง เ สิ ริ ม 
การลงท่น เป็นสิ�วนราชการระดั้บกรม  
สิังกัด้สิำานักนายกรัฐมนติร่ ม่หน้าท่�และ 
ความรับผิิด้ชอุบในการสิ�งเสิริมการลงท่น 
โด้ยคณะกรรมการสิ�งเสิริมการลงท่น 
เป็นผ้้ิกำาหนด้นโยบายสิ�งเสิริมการลงท่น 
ภายใติ้พระราชบัญญัติิสิ�งเสิริมการลงท่น 
พ.ศ. 2520 และฉบับแก้ไขั้เพิ�มเติิม ฉบับท่� 2  
พ.ศ. 2534 ฉบับท่� 3 พ.ศ. 2544 และ 
ฉบับท่� 4 พ.ศ. 2560



โครงสิร้างสิำานักงานคณะกรรมการสิ�งเสิริมการลงท่น

สิำานักนายกรัฐมนติรี

สิำานักงานคณะกรรมการ 

สิ�งเสิริมการลงท่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุุนั

คณะกรรมการนัโยุบายุเพิ�มข่ด้ความสามารถ

ในัการแข่งขันัของปีระเทุศสำาหรับ 

อุตสาหกรรมเปี้าหมายุ

นโยบาย

กองยุุทุธศาสตร์และแผนังานั

สำานัักงานัเลขาธิการ

กองส่งเสริมการลงทุุนัจากต่างปีระเทุศ

กองเสริมสร้างข่ด้ความสามารถในัการแข่งขันั

กองบริการชาวต่างชาติ
กองความร่วมม่อการลงทุุนัต่างปีระเทุศ

ศูนัยุ์เทุคโนัโลยุ่สารสนัเทุศและการส่�อสาร

กองพัฒนัาผู้ปีระกอบการไทุยุ

กองส่งเสริมการลงทุุนั 

กองติด้ตามและปีระเมินัผลการลงทุุนั

• กองส่งเสริมการลงทุุนั 1 
อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เทุคโนัโลยุ่ช่วภาพ 
และการแพทุยุ์ 

• กองส่งเสริมการลงทุุนั 2 
อุตสาหกรรมทุ่�ใช้เทุคโนัโลยุ่ขั�นัสูง 

• กองส่งเสริมการลงทุุนั 3 
อุตสาหกรรมพ่�นัฐานัและอุตสาหกรรมสนัับสนัุนั 

• กองส่งเสริมการลงทุุนั 4 
อุตสาหกรรมด้ิจิทุัล สร้างสรรค์ และบริการ 
ทุ่�ม่มูลค่าสูง

• กองติด้ตามและปีระเมินัผลการลงทุุนั 1 
 - อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เทุคโนัโลยุ่ช่วภาพ 
และการแพทุยุ์ 
 - อุตสาหกรรมทุ่�ใช้เทุคโนัโลยุ่ขั�นัสูง 

• กองติด้ตามและปีระเมินัผลการลงทุุนั 2 
 - อุตสาหกรรมพ่�นัฐานัและอุตสาหกรรมสนัับสนัุนั 
 - อุตสาหกรรมด้ิจิทุัล สร้างสรรค์ และบริการ 
ทุ่�ม่มูลค่าสูง

ศูนัยุ์เศรษฐกิจการลงทุุนัภาคทุ่� 1 - 7 

• เช่ยุงใหม่

• นัครราชส่มา

• ขอนัแก่นั

• ชลบุร่

• สงขลา

• สุราษฎร์ธานั่

• พิษณุโลก

สำานัักงานัเศรษฐกิจการลงทุุนัต่างปีระเทุศ

ศูนัยุ์บริการลงทุุนั

ศูนัยุ์ปีระสานัการบริการด้้านัการลงทุุนั (OSOS)

• โตเก่ยุว

• โอซากา

• โซล

• ปีักกิ�ง

• กวางโจว

• เซ่�ยุงไฮ้้

• สตอกโฮ้ล์ม

• ไทุเปี

• ซิด้นั่ยุ์

• แฟรงก์เฟิร์ต

• ปีาร่ส

• นัิวยุอร์ก

• ลอสแอนัเจลิส

• มุมไบ

• จาการ์ตา 

• ฮ้านัอยุ
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ขั้อุบขั้�ายงานกอุงสิ�งเสิริมการลงท่น 1 - 4 และ 
กอุงติิด้ติามและประเมินผิลการลงท่น 1 - 2

ศูนัยุ์บริการลงทุุนั 
ศูนัยุ์ปีระสานัการบริการ 

ด้้านัการลงทุุนั (OSOS)

กองพัฒนัา

ผู้ปีระกอบการไทุยุ

บริการให้คำาปีร้กษาและแนัะนัำา  

ในัการขอรับการส่งเสริมการลงทุุนั

บริการให้คำาปีร้กษาและ

ข้อมูลเก่�ยุวกับการด้ำาเนัินัธุรกิจ 

การขอใบอนัุญาตต่างๆ และ

ปีระสานัอำานัวยุความสะด้วกต่างๆ 

ด้้านัการลงทุุนั

พัฒนัาผู้ปีระกอบการไทุยุ  

สร้างเคร่อข่ายุเช่�อมโยุงการลงทุุนั 

และการลงทุุนัไทุยุในัต่างปีระเทุศ

กอุงท่�ให้บริการคำาปรึกษาและแนะแนว

กอุงติิด้ติามและ 
ประเมินผิลการลงท่น 1
พิจารณาการใช้สิทุธิภาษ่เงินัได้้นัิติบุคคล 

และติด้ตามผลการลงทุุนั การเปีิด้

ด้ำาเนัินัการ รวมถ้งงานัแก้ไขโครงการ

ลงทุุนัทุ่�อยุู่ในัความดู้แลของกองส่งเสริม

การลงทุุนั 1 และ 2

งานวิเคราะห์โครงการ
• งานัคำาขอรับการส่งเสริม
• งานัแก้ไขโครงการ (ยุกเว้นั 

จากการตรวจเปีิด้ด้ำาเนัินัการ)
• งานัคุ้มครอง
• ขยุายุเวลานัำาเข้าเคร่�องจักร ครั�งทุ่� 4 

เปี็นัต้นัไปี
• ขยุายุเวลาเปีิด้ด้ำาเนัินัการ 

เพ่ยุงอยุ่างเด้่ยุว ครั�งทุ่� 2 เปี็นัต้นัไปี

งานติิด้ติามและ 
ประเมินผิลการลงท่น

ติด้ตาม e-monitoring / 

และรายุงานัผลการด้ำาเนัินังานัปีระจำาปีี

งานติรวจสิอุบ
เง่�อนัไขเปิีด้ด้ำาเนันิัการ / ISO / Merit / 

ขยุายุเวลาเปีิด้ด้ำาเนัินัการ 
เพ่ยุงอยุ่างเด้่ยุว ครั�งทุ่� 1

ใช้สิทุธิ� ม.31 / หยุุด้กิจการ ยุกเลิก / 
เพิกถอนั

งานสิิทธิิประโยชน์
ด้้านัเคร่�องจักร

ด้้านัวัตถุด้ิบ

ด้้านัทุ่�่ด้ินั

กอุงติิด้ติามและ 
ประเมินผิลการลงท่น 2
พิจารณาการใช้สิทุธิภาษ่เงินัได้้นัิติบุคคล 

และติด้ตามผลการลงทุุนั การเปีิด้

ด้ำาเนัินัการ รวมถ้งงานัแก้ไขโครงการ

ลงทุุนัทุ่�อยุู่ในัความดู้แลของกองส่งเสริม

การลงทุุนั 3 และ 4

กอุงสิ�งเสิริมการลงท่น 1
อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เทุคโนัโลยุ่ช่วภาพ และการแพทุยุ์

เช่นั ยุา เคร่�องม่อแพทุยุ์ และบริการทุางการแพทุยุ์ 

กอุงสิ�งเสิริมการลงท่น 2
อุตสาหกรรมการผลิตทุ่�ใช้เทุคโนัโลยุ่ขั�นัสูง เช่นั อุตสาหกรรมเคร่�องจักร 

และยุานัยุนัต์ เคร่�องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทุรอนัิกส์

กอุงสิ�งเสิริมการลงท่น 3
อตุสาหกรรมพ่�นัฐานัและอตุสาหกรรมสนัับสนันุั เชน่ั อตุสาหกรรมโลหะและวสัดุ้

เคม่และปีิโตรเคม่ และสาธารณูปีโภค

กอุงสิ�งเสิริมการลงท่น 4
อุตสาหกรรมด้ิจิทุัล สร้างสรรค์ และบริการทุ่�ม่มูลค่าสูง

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุุนั 
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ย่ทธิศาสิติร์สิ�งเสิริมการลงท่นในระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 - 2570)
ตามปีระกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุุนั ทุ่� 8/2565 เร่�อง นัโยุบายุและหลักเกณฑ์์การส่งเสริมการลงทุุนั และปีระกาศคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุุนั ทุ่� 9/2565 เร่�อง มาตรการส่งเสริมการลงทุุนัอุตสาหกรรมทุ่�ม่ความสำาคัญต่อการพัฒนัาปีระเทุศ ลงวันัทุ่� 8 ธันัวาคม 2565 

ซ้�งบังคับใช้กับคำาขอทุ่�ยุ่�นัตั�งแต่วันัทุ่� 3 มกราคม 2566

วิสิัยทัศน์ 
“ส่งเสริมการลงทุุนั เพ่�อปีรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจไทุยุไปีสู่เศรษฐกิจใหม่”  

โด้ยุม่เปี้าหมายุหลักทุ่�ต้องการ 

ปีรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจไทุยุให้บรรลุผล  

3 ปีระการ ปีระกอบด้้วยุ

Innovative
เปี็นัเศรษฐกิจทุ่�ขับเคล่�อนัด้้วยุเทุคโนัโลยุ่ นัวัตกรรม และ

ความคิด้สร้างสรรค์

Competitive
เปี็นัเศรษฐกิจทุ่�ม่ข่ด้ความสามารถในัการแข่งขันั

สามารถปีรับตัวได้้เร็ว และสร้างการเติบโตสูง  

Inclusive
เปี็นัเศรษฐกิจทุ่�คำาน้ังถ้งความยุั�งยุ่นัด้้านัสิ�งแวด้ล้อม

และสังคม รวมทุั�งการสร้างโอกาส และลด้ปัีญหา 

ความเหล่�อมลำ�า 
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หลักเกณฑ์์การขั้อุรับการสิ�งเสิริมการลงท่น
1. เพั้�อพััฒนาความสามารถในการแข่ีงขีันขีองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบัริการ โครงการทุ่�ขอรับการส่งเสริม 

การลงทุุนัต้องม่คุณสมบัติ ด้ังนั่� 

1.1 ต้องม่มูลค่าเพิ�มไม่นั้อยุกว่าร้อยุละ 20 ของรายุได้้ ยุกเว้นักิจการเกษตรและอาหาร กิจการอิเล็กทุรอนัิกส์และชิ�นัส่วนั  

และกิจการตัด้โลหะ ต้องม่มูลค่าเพิ�มไม่นั้อยุกว่าร้อยุละ 10 ของรายุได้้ 

1.2 ต้องม่กรรมวิธ่การผลิตหร่อขั�นัตอนัการให้บริการทุ่�ทุันัสมัยุ และเปี็นัไปีตามทุ่�คณะกรรมการเห็นัชอบ

1.3 ต้องใช้เคร่�่องจักรใหม่ หากเปี็นักรณ่ใช้เคร่�องจักรจากต่างปีระเทุศ ม่หลักเกณฑ์์การพิจารณาเปี็นั 3 กรณ่ ด้ังนั่�

1
 กรณีทัั�วไป

สภาพัเคร้�องจัักร ให้ใช้
สามารถนำามาคำานวณ
วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบัุคคลตามมาตรา 31

ยกเว้นอากร
ขีาเขี้า

เง้�อนไขี

ใหม่

เคร่�องจักรใช้แล้วไม่เกินั 5 ปีี จะต้องยุ่�นัใบรับรอง 
ปีระสิทุธิภาพ
เคร่�องจักร ณ วันัทุ่� 
ยุ่�นับัญช่รายุการ
เคร่�องจักร

เคร่�องจักรใช้แล้วเกินั 5 ปีี  
แต่ไม่เกินั 10 ปีี

2
 กรณีย้ายฐานการผลิต

สภาพเคร่�องจักร ให้ใช้
สามารถนัำามาคำานัวณ
วงเงินัยุกเว้นัภาษ่เงินัได้้
นัิติบุคคลตามมาตรา 31

ยุกเว้นัอากร
ขาเข้า

เง่�อนัไข

ใหม่

เคร่�องจักรใช้แล้วไม่เกินั 5 ปีี

จะต้องยุ่�นัใบรับรอง 
ปีระสิทุธิภาพ
เคร่�องจักร ณ วันัทุ่� 
ยุ่�นัคำาขอรับ 
การส่งเสริมและ 
วันัทุ่�ยุ่�นับัญช่ 
รายุการเคร่�องจักร

เคร่�องจักรใช้แล้วเกินั 5 ปีี  
แต่ไม่เกินั 10 ปีี

(สามารถนัำามาคำานัวณ
วงเงินัยุกเว้นัภาษ่เงินัได้้
นัิติบุคคลตามมาตรา 31 
ได้้ร้อยุละ 50 ของมูลค่า
เคร่�องจักรตามบัญช่)

เคร่�องจักรใช้แล้วเกินั 10 ปีี

3
 กรณีอ้�นๆ

สภาพเคร่�องจักร ให้ใช้
สามารถนัำามาคำานัวณ
วงเงินัยุกเว้นัภาษ่เงินัได้้
นัิติบุคคลตามมาตรา 31

ยุกเว้นัอากร
ขาเข้า

เง่�อนัไข

กิจการขนัส่งทุางเร่อ
กิจการขนัส่งทุางอากาศ* 
และแม่พิมพ์  
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2. โครงการทัี�มีเงินลงทัุน (ไม่รวมค่าทัี�ดินและทัุนหมุนเวียน) ตั�งแต่ 10 ล้านับาทุข้�นัไปี ต้องด้ำาเนัินัการให้ได้้รับใบรับรอง 

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานั ISO 9000 หร่อ ISO 14000 หร่อมาตรฐานัสากลอ่�นัทุ่�เทุ่ยุบเทุ่าภายุในั 2 ปีี นัับแต่ 

วันัครบเปีิด้ด้ำาเนัินัการ หากไม่สามารถด้ำาเนัินัการได้้ จะถูกเพิกถอนัสิทุธิและปีระโยุชนั์การยุกเว้นัภาษ่เงินัได้้นัิติบุคคล 1 ปีี

3. การป้องกันผลกระทับัต่อคุณภาพัสิ�งแวดล้อม

3.1 ต้องม่แนัวทุางและมาตรการในัการปี้องกันัและลด้ผลกระทุบต่อคุณภาพสิ�งแวด้ล้อมทุ่�เพ่ยุงพอและม่ปีระสิทุธิภาพ  

สำาหรับโครงการทุ่�อาจก่อให้เกิด้ผลกระทุบต่อคุณภาพสิ�งแวด้ล้อม คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ีนัพิเศษในัเร่�องสถานัทุ่�ตั�ง

และวิธ่จัด้การมลพิษ

3.2 กรณ่กิจการใด้ทุ่�ม่รายุละเอ่ยุด้โครงการ หร่อกิจกรรมต่อเน่ั�อง ทุ่�อยุู่ในัข่ายุตามปีระเภทุและขนัาด้โครงการทุ่�ต้องทุำา

รายุงานัการปีระเมินัผลกระทุบสิ�งแวด้ล้อม ให้โครงการหร่อกิจการนัั�นัต้องปีฏิิบัติตามกฎหมายุว่าด้้วยุสิ�งแวด้ล้อม  

หร่อตามมติคณะรัฐมนัตร่ทุ่�เก่�ยุวข้องนัั�นัๆ ด้้วยุ

3.3 โครงการทุ่�ตั�งในัจังหวัด้ระยุอง ตอ้งปีฏิิบัตติามปีระกาศสำานัักงานัคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุนุัทุ่� ปี.1/2554 เร่�อง นัโยุบายุ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมในัพ่�นัทุ่�จังหวัด้ระยุอง ลงวันัทุ่� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

4. เงินลงทัุนขีั�นตำ�า และความเป็นไปได้ขีองโครงการ

4.1 ต้องม่เงินัลงทุุนัขั�นัตำ�าของแต่ละโครงการไม่นั้อยุกว่า 1 ล้านับาทุ (ไม่รวมค่าทุ่�ด้ินัและทุุนัหมุนัเว่ยุนั) เว้นัแต่ 

กรณ่ทุ่�กำาหนัด้ไว้เปี็นัการเฉพาะในับัญช่ปีระเภทุกิจการทุ่�ให้การส่งเสริมการลงทุุนัตามทุ่�คณะกรรมการปีระกาศกำาหนัด้  

ทุั�งน่ั� สำาหรับปีระเภทุกิจการทุ่�ใช้ฐานัความรู้เป็ีนัปีัจจัยุหลักในัการด้ำาเนัินัธุรกิจ ให้พิจารณาเงินัลงทุุนัขั�นัตำ�า 

จากเงินัเด้่อนับุคลากรต่อปีี ซ้�งจะกำาหนัด้ไว้เปี็นัการเฉพาะในับัญช่ปีระเภทุกิจการทุ่�ให้การส่งเสริมการลงทุุนั 

ตามทุ่�คณะกรรมการปีระกาศกำาหนัด้

4.2 ต้องม่อัตราส่วนัหน่ั�สินัต่อทุุนัจด้ทุะเบ่ยุนัไม่เกินั 3 ต่อ 1 สำาหรับโครงการริเริ�ม ส่วนัโครงการขยุายุจะพิจารณา 

ตามความเหมาะสมเปี็นัรายุกรณ่

4.3 โครงการทุ่�ม่เงินัลงทุุนั (ไม่รวมค่าทุ่�ด้ินัและทุุนัหมุนัเว่ยุนั) มากกว่า 2,000 ล้านับาทุ ต้องเสนัอ

รายุงานัการศ้กษาความเปี็นัไปีได้้ของโครงการตามทุ่�คณะกรรมการกำาหนัด้ (รายุละเอ่ยุด้รายุงานั

ศ้กษาความเปี็นัไปีได้้ ตามปีระกาศสำานัักงานัคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุุนั ทุ่� ปี.2/2566  

เร่�อง แนัวทุางการจัด้ทุำารายุงานัการศ้กษาความเปี็นัไปีได้้ของโครงการ ลงวันัทุ่� 10 มกราคม 2566)

หมายเหตุ 
-	 คำำาว่่า	“ย้ายฐานการผลิิต”	หมายถึึง	การย้ายสายการผลิิตบางส่ว่นหรือทั้้�งหมดมาจากต่างประเทั้ศ	โดยเคำรื�องจ้กรน้�นจะต้องเป็นของบริษั้ทั้ 

ในเคำรือหรือบริษั้ทั้ทั้่�ม่คำว่ามเก่�ยว่ข้องก้น
-	 ใบร้บรองประสิทั้ธิิภาพเคำรื�องจ้กร	หมายถึึง	ใบร้บรองจากสถึาบ้นท่ั้�เชืื่�อถืึอได้ในการร้บรองประสิทั้ธิิภาพเคำรื�องจ้กร	ซึ่ึ�งจะต้องม่รายงาน 

การปร้บปรุงซึ่่อมแซึ่มพร้อมก้บการร้บรอง	 โดยม่เอกสารหลิ้กฐานเก่�ยว่ก้บรายลิะเอ่ยดการปร้บปรุงซ่ึ่อมแซึ่มคำรบถึ้ว่น	แลิะในระหว่่าง 
ทั้ำาการตรว่จสอบเคำรื�องจ้กรแลิะอุปกรณ์์น้�น	 ต้องม่การเดินเคำรื�องเพื�อทั้ดสอบคำว่ามสามารถึแลิะหน้าทั้่�ของเคำรื�องจ้กรอย่างคำรบถึ้ว่น 
ตามข้อกำาหนดในการตรว่จสอบ	รว่มทั้้�งม่รายงานผลิกระทั้บต่อสิ�งแว่ดลิ้อม	มาตรฐานคำว่ามปลิอดภ้ย	แลิะการใชื่้พลิ้งงานว่่าย้งอย่่ในเกณ์ฑ์์ 
ทั้่�ยอมร้บได้	โดยจะต้องระบุรายลิะเอ่ยดทั้่�สำาคำ้ญ	6	ประการ	คำือ
1)	 รายลิะเอ่ยดของการปร้บปรุงซึ่่อมแซึ่มแลิะผลิการว่ิเคำราะห์อายุการใชื่้งานทั้่�เหลิืออย่่
2)	 ปีทั้่�ผลิิต
3)	 ผลิของการทั้ดสอบเดินเคำรื�อง
4)	 รายงานการตรว่จสอบผลิกระทั้บต่อสิ�งแว่ดลิ้อม	มาตรฐานคำว่ามปลิอดภ้ย	แลิะการใชื่้พลิ้งงาน
5) การประเมินราคำาทั้่�เหมาะสม	(ทั้้�งน่�	สามารถึยื�นใบร้บรองการประเมินราคำาเคำรื�องจ้กรแยกเพิ�มเติมเป็นอ่กฉบ้บก็ได้)
6)	 รายงานการตรว่จสอบ	ว่้นทั้่�	แลิะสถึานทั้่�ทั้่�ทั้ำาการตรว่จสอบ	

*	 เคำรื�องบินในกิจการขนส่งทั้างอากาศจะต้องม่อายุไม่เกิน	14	ปี	(รายลิะเอ่ยดตามเงื�อนไขประเภทั้กิจการ)
**	 ประกาศทั้่�เก่�ยว่ข้อง	กกทั้.	ทั้่�	ป.2/2557	แลิะ	กกทั้.	ทั้่�	6/2558
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หลักเกณฑ์์การพิจารณาโครงการสิัมปทาน
สำาหรับกิจการทุ่�ได้้รับสัมปีทุานั และกิจการแปีรรูปีรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการจะใช้แนัวทุางการพิจารณาตามมติคณะรัฐมนัตร่ เม่�อวันัทุ่�  

26 พฤษภาคม 2541 และวันัทุ่� 30 พฤศจิกายุนั 2547 ด้ังนั่�

1. โครงการลงทุุนัของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุุนัรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 จะไม่อยุู่ในัข่ายุทุ่�จะได้้รับการส่งเสริม

2. โครงการทุ่�ได้้รับสัมปีทุานัทุ่�เอกชนัด้ำาเนัินัการ โด้ยุจะต้องโอนักรรมสิทุธิ�ให้แก่รัฐ (Build Transfer Operate หร่อ Build 

Operate Transfer) หน่ัวยุงานัของรฐัทุ่�เปีน็ัเจา้ของโครงการด้งักลา่วทุ่�ปีระสงคจ์ะใหผู้ไ้ด้ร้บัสัมปีทุานัได้ร้บัสิทุธแิละปีระโยุชนั์  

การส่งเสริมการลงทุุนั ต้องเสนัอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนัออกปีระกาศเชิญชวนัเอกชนัเข้าร่วมปีระมูล และ

ในัขั�นัการปีระมูล ต้องม่ปีระกาศระบุโด้ยุชัด้เจนัว่าเอกชนัจะได้้รับสิทุธิและปีระโยุชนั์ใด้บ้าง โด้ยุในัหลักการคณะกรรมการ

จะไม่ให้การส่งเสริมกรณ่เอกชนัต้องจ่ายุผลตอบแทุนัให้แก่รัฐในัการรับสัมปีทุานั เว้นัแต่เปี็นัผลตอบแทุนัทุ่�สมเหตุสมผล 

กับการลงทุุนัทุ่�รัฐใช้ไปีในัโครงการนัั�นั

 ทุั�งนั่� โครงการทุ่�ต้องเสนัอให้คณะกรรมการอนัุมัติหลักการนัั�นั ต้องปีฏิิบัติตามแนัวทุางปีฏิิบัติทุ่�สำานัักงานัปีระกาศกำาหนัด้ 

และต้องเปี็นัไปีตามเง่�อนัไข ด้ังนั่�

(1) เปี็นัโครงการสัมปีทุานัทุ่�เอกชนัด้ำาเนัินัการ โด้ยุจะต้องโอนักรรมสิทุธิ�ให้แก่รัฐ (Build Transfer Operate หร่อ Build 

Operate Transfer) 

(2) เปี็นัการคัด้เล่อกเอกชนัด้้วยุวิธ่การปีระมูล และ

(3) เปีน็ักิจการทุ่�เก่�ยุวกบัโครงสร้างพ่�นัฐานัและบริการสาธารณะ และอยุูใ่นับญัช่ปีระเภทุกจิการทุ่�ใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนุั 

 หากไมเ่ปีน็ัไปีตามเง่�อนัไขขอ้ใด้ขอ้หน้ั�ง คณะกรรมการจะพิจารณาใหก้ารสง่เสริมตามหลักเกณฑ์ท์ุั�วไปี โด้ยุไมต่อ้งขออนุัมตัิ

หลักการก่อนัยุ่�นัขอรับการส่งเสริม

3. โครงการของรัฐทุ่�ให้เอกชนัลงทุุนัและเปี็นัเจ้าของ (Build Own Operate) รวมทุั�งให้เอกชนัเช่าหร่อบริหาร โด้ยุ 

จ่ายุผลตอบแทุนัให้รัฐในัลักษณะค่าเช่า คณะกรรมการจะพิจารณาให้การส่งเสริมตามหลักเกณฑ์์ทุั�วไปี

4. การแปีรรูปีจากรัฐวิสาหกิจเปี็นับริษัทุจำากัด้ตามพระราชบัญญัติทุุนัรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 หากต้องการขยุายุงานั จะขอรับ

การส่งเสริมได้้เฉพาะส่วนัทุ่�ลงทุุนัเพิ�ม โด้ยุจะได้้รับสิทุธิและปีระโยุชนั์ตามหลักเกณฑ์์ทุั�วไปี

หลักเกณฑ์์การถืือุห่้นขั้อุงติ�างชาติิ
คณะกรรมการกำาหนัด้หลักเกณฑ์์การถ่อหุ้นัของต่างชาติสำาหรับโครงการทุ่�ขอรับการส่งเสริมการลงทุุนั ด้ังนั่�

1. โครงการลงทุุนัในักิจการตามทุ่�ปีรากฏิในับัญช่หน้ั�ง ทุ้ายุพระราชบัญญัติการปีระกอบธุรกิจของคนัต่างด้้าว พ.ศ. 2542  

ต้องม่ผู้ม่สัญชาติไทุยุถ่อหุ้นัรวมกันัไม่นั้อยุกว่าร้อยุละ 51 ของทุุนัจด้ทุะเบ่ยุนั

2. โครงการลงทุุนัในักิจการตามทุ่�ปีรากฏิในับัญช่สองและบัญช่สาม ทุ้ายุพระราชบัญญัติการปีระกอบธุรกิจของคนัต่างด้้าว 

พ.ศ. 2542 อนัุญาตให้ต่างชาติถ่อหุ้นัข้างมากหร่อทุั�งสิ�นัได้้ เว้นัแต่กรณ่ทุ่�ม่กฎหมายุอ่�นักำาหนัด้ไว้เปี็นัการเฉพาะ

3. เม่�อมเ่หตผุลอันัสมควร  คณะกรรมการอาจกำาหนัด้สดั้สว่นัการถ่อหุน้ัของตา่งชาตเิปีน็ัการเฉพาะสำาหรบักจิการทุ่�ใหก้ารสง่เสรมิ 

การลงทุุนับางปีระเภทุ
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สิิทธิิและประโยชน์ติามพระราชบัญญัติิสิ�งเสิริมการลงท่น
ในัการได้้รับการส่งเสริมการลงทุุนั ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุุนัจะต้องปีฏิิบัติตามเง่�อนัไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุุนัทุ่�ระบุ 

ในับัตรส่งเสริมการลงทุุนั โด้ยุจะได้้รับสิทุธิและปีระโยุชนั์ซ้�งสรุปีได้้ด้ังนั่�

สิทุธิและปีระโยุชนั์ทุางภาษ่อากร สิทุธิและปีระโยุชนั์ทุ่�ไม่เก่�ยุวกับภาษ่อากร

• ยุกเว้นั/ลด้หยุ่อนัอากรขาเข้าสำาหรับเคร่�องจักร (มาตรา 28/29)
• ลด้หยุ่อนัอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุด้ิบหร่อวัสดุ้จำาเปี็นั (มาตรา 30)
• ยุกเว้นัอากรขาเข้าสำาหรับของทุ่�นัำาเข้ามาเพ่�อใช้ในัการวิจัยุและพัฒนัา 

(มาตรา 30/1)
• ยุกเว้นัภาษ่เงินัได้้นัิติบุคคลและเงินัปีันัผล (มาตรา 31 31/1 และ 34)
• ลด้หยุ่อนัภาษ่เงินัได้้นัิติบุคคลร้อยุละ 50 (มาตรา 35 (1))
• ให้หักค่าขนัส่ง ค่าไฟฟ้าและค่านัำ�าปีระปีาเปี็นัสองเทุ่า (มาตรา 35 (2))
• ให้หักค่าติด้ตั�งหร่อก่อสร้างสิ�งอำานัวยุความสะด้วกไม่เกินัร้อยุละ 25  

ของเงินัลงทุุนั (มาตรา 35 (3))
• ยุกเว้นัอากรขาเข้าวตัถดุ้บิหร่อวัสด้จุำาเปีน็ัสำาหรับการผลิตเพ่�อการส่งออก 

(มาตรา 36)

• อนัุญาตให้นัำาคนัต่างด้้าวเข้ามาเพ่�อศ้กษา
ลู่ทุางการลงทุุนั (มาตรา 24)

• อนัุญาตให้นัำาช่างฝีีม่อและผู้ชำานัาญการ 
เขา้มาทุำางานัในักจิการทุ่�ได้้รบัการสง่เสรมิ 
การลงทุุนั (มาตรา 25 และ 26)

• อนัุญาตให้ถ่อกรรมสิทุธิ�ทุ่�ด้ินั (มาตรา 27)
• อนัุญาตให้ส่งออกซ้�งเงินัตราต่างปีระเทุศ 

(มาตรา 37)
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รููปแบบการูให้้สิิทธิิและปรูะโยชน์์ใน์ปัจจุบัน์

สิิทธิิและปรูะโยชน์์พื้้�น์ฐาน์
ได้้รูับยกเว้้น์ภาษีีเงิิน์ได้้น์ิติิบุคคลสิูงิสิุด้ 13 ปี

อุุตสาหกรรม BCG

• เกษีติรู อาห้ารู และ

เทคโน์โลยีชีว้ภาพื้

• การูแพื้ทย์

อุุตสาหกรรมพื้้�นฐาน

และอุุตสาหกรรมสนับสนุน

• โลห้ะและว้ัสิดุ้

• เคมีีและปิโติรูเคมีี

• สิาธิารูณููปโภค

อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล  

สร้างสรรค์์

และบริการทั่�ม่มูลค์่าสูง

• ด้ิจิทัล

• สิรู้างิสิรูรูค์ 

• บรูิการูที�มีีมีูลค่าสิูงิ

สิิทธิิและปรูะโยชน์์เพื้่�มีเติิมีเพื้่�อเสิรูิมีสิรู้างิขีีด้คว้ามีสิามีารูถใน์การูแขี่งิขีัน์

1)	 ด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรม

•	 การวิิจััยและพััฒนา	(R&D)

•	 ค่่าธรรมเนียมการใช้้สิิทธิเทค่โนโลยีที�พััฒนาในประเทศ

•	 การออกแบบผลิตภััณฑ์์และบรรจัุภััณฑ์์

•	 การสินับสินุนองค์่กรด้้านวิิทยาศาสิตร์และเทค่โนโลยี	 เช้่น	สิถาบันการศึกษา	ศูนย์อบรมเฉพัาะทาง	

สิถาบันวิิจััย	หน่วิยงานรัฐ	รวิมทั�งกองทุนด้้านต่างๆ	เช้่น	ด้้านการพััฒนาเทค่โนโลยีและนวิัตกรรม	ด้้าน

การพััฒนาบุค่ลากร	เป็นต้น	ตามที�ค่ณะกรรมการเห็นช้อบ

2)	 ด้้านพััฒนาทรัพัยีากรมนุษยี์

•	 การฝึึกอบรมด้้านเทค่โนโลยีขั้ั�นสิูง

•	 การจััด้ฝึึกอบรมหรือฝึึกการทํางานเพัื�อพััฒนาทักษะเทค่โนโลยีและนวัิตกรรมให้กับนักศึกษาที�อยู่ระหว่ิาง

การศึกษาในด้้านวิิทยาศาสิตร์และเทค่โนโลยี

3)	 ด้้านพััฒนาศัักยีภาพัผู้้้ประกอบการ

•	 การพััฒนา	Local	Supplier	ในประเทศ

(รายละเอียด้เพัิ�มเติมในหน้า	17	-	19)

สิิทธิิและปรูะโยชน์์เพื้่�มีเติิมีติามีพื้่�น์ที�

•	 20	จัังหวิัด้ที�มีรายได้้ต่อหัวิตํ�า	(รายละเอียด้เพัิ�มเติมในหน้า	26	-	27)

•	 นิค่ม/เขั้ตอุตสิาหกรรม	(รายละเอียด้เพัิ�มเติมในหน้า	24	-	25)

•	 เขั้ตวิิทยาศาสิตร์และเทค่โนโลยี	เช้่น	อุทยานวิิทยาศาสิตร์	เมืองนวิัตกรรมอาหาร	อุทยานรังสิรรค่์นวิัตกรรม

อวิกาศ	เป็นต้น	(รายละเอียด้เพัิ�มเติมในหน้า	28	-	29)	

•	 เขั้ตพััฒนาพัิเศษภัาค่ตะวิันออก	(EEC)	(รายละเอียด้เพัิ�มเติมในหน้า	146	-	149)	

•	 ระเบียงเศรษฐกิจัพัิเศษ	4	ภัาค่	(NEC,	NeEC,	CWEC,	SEC)	(รายละเอียด้เพัิ�มเติมในหน้า	150	-	153)	

•	 เขั้ตพััฒนาเศรษฐกิจัพัิเศษ	(SEZ)	(รายละเอียด้เพัิ�มเติมในหน้า	142	-	145)

•	 พัื�นที�จัังหวิัด้ช้ายแด้นภัาค่ใต้	และเมืองต้นแบบในพัื�นที�จัังหวิัด้ช้ายแด้นภัาค่ใต้	 

(รายละเอียด้เพัิ�มเติมในหน้า	170	-	175)	

สิิทธิิและปรูะโยชน์์ติามีมีาติรูการูเฉพื้าะ

•	 มาตรการยกระด้ับอุตสิาหกรรม	(Smart	and	Sustainable	Industry)	

 (รายละเอียด้เพัิ�มเติมในหน้า	154	-	166) 

•	 มาตรการสิ่งเสิริมการลงทุนเพัื�อพััฒนาชุ้มช้นและสิังค่ม	(รายละเอียด้เพัิ�มเติมในหน้า	167	-	169)

รายละเอียด้สิิทธิประโยช้น์พัื�นฐานขั้องแต่ละประเภัทกิจัการในหน้า	32	-	136

สิิทธิิและปรูะโยชน์์เพื้ิ�มีเติิมี

อุุตสาหกรรมทั่�ใช้้  

เทัค์โนโลยี่ขั้ั�นสูง 

• เครู่�องิจักรูและยาน์ยน์ติ์

• เครู่�องิใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรูอน์ิกสิ์

+
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ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

ยกเวนอากร
นำเขาเครื่องจักร

ยกเวนอากร
ของนำเขาเพื่อวิจัย

ยกเวนอากร
วัตถุดิบผลิตเพื่อสงออก

สิทธิและประโยชนอื่นๆ
ที่ไมใชภาษี 

A1

A2

A3

A4

B

A1+

กลุมกิจการ

8 ป
ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

5 ป

3 ป

—

10 - 13 ป
ไมกำหนดวงเงิน

สิิทธิิและปรูะโยชน์์พื้้�น์ฐาน์ 

สิิทธิิและปรูะโยชน์์สิำาห้รูับว้ิสิาห้กิจขีน์าด้กลางิและขีน์าด้ย่อมี (SMEs)
คุณูสิมีบัติิโครูงิการู SMEs ที�จะขีอรูับการูสิ่งิเสิรูิมี

จัะต้องเขั้้าขั้่ายประเภัทกิจัการในบัญช้ีประเภัทกิจัการตามประกาศค่ณะกรรมการสิ่งเสิริมการลงทุน	ที�	9/2565	 เรื�อง	มาตรการ

สิ่งเสิริมการลงทุนอุตสิาหกรรมที�มีค่วิามสิําคั่ญต่อการพััฒนาประเทศ	ลงวิันที�	8	 ธันวิาค่ม	2565	ยกเวิ้นประเภัทกิจัการ	8.1	 

กิจัการพััฒนาซอฟต์แวิร์	แพัลตฟอร์มเพัื�อให้บริการด้ิจัิทัล	หรือด้ิจัิทัลค่อนเทนต์ที�ไม่เขั้้าขั้่ายที�ขั้อรับการสิ่งเสิริมภัายใต้มาตรการนี�ได้้	

เงิ่�อน์ไขี

1.	 ต้องมีเงินลงทุนขั้ั�นตํ�าขั้องแต่ละโค่รงการไม่น้อยกวิ่า	500,000	บาท	โด้ยไม่รวิมค่่าที�ด้ินและทุนหมุนเวิียน

2.	 ตอ้งมบีคุ่ค่ลธรรมด้าสิญัช้าตไิทยถอืหุน้ไมน่อ้ยกวิา่รอ้ยละ	51	ขั้องทนุจัด้ทะเบยีน	ทั�งนี�	กรรมการผูม้อีํานาจัลงนามมากกวิา่

กึ�งหนึ�งจัะต้องเป็นบุค่ค่ลธรรมด้าสิัญช้าติไทย

3.	 ต้องมีอัตราสิ่วินหนี�สิินต่อทุนไม่เกิน	4	ต่อ	1

4.	 อนญุาตใหนํ้าเค่รื�องจักัรใช้้แลว้ิในประเทศมาใช้้ในโค่รงการที�ขั้อรบัการสิง่เสิรมิได้	้มมีลูค่า่ไมเ่กนิ	10	ลา้นบาท	โด้ยจัะค่ํานวิณ

ราค่าเค่รื�องจัักรใช้้แล้วิในประเทศ	โด้ยใช้้มูลค่่าตามบัญช้ี	และต้องลงทุนใหม่ในเค่รื�องจัักรหลักเป็นสัิด้ส่ิวินไม่น้อยกว่ิา 

รอ้ยละ	50	ขั้องมลูค่า่เค่รื�องจักัรที�ใช้้ในโค่รงการ	ทั�งนี�	หากตั�งโค่รงการในเขั้ตพัฒันาเศรษฐกจิัพัเิศษช้ายแด้น	ตอ้งลงทนุใหม่ 

ในเค่รื�องจัักรหลักเป็นสิัด้สิ่วินไม่น้อยกวิ่า	1	ใน	4	ขั้องมูลค่่าเค่รื�องจัักรที�ใช้้ในโค่รงการ

	ประกาศัที�เกี�ยีวัข้้อง

•	 ประกาศค่ณะกรรมการสิ่งเสิริมการลงทุน	ที�	16/2565	เรื�อง	มาตรการสิ่งเสิริมการลงทุน

	 สิําหรับวิิสิาหกิจัขั้นาด้กลางและขั้นาด้ย่อม	(SMEs)	ลงวิันที�	8	ธันวิาค่ม	2565	

•	 ประกาศและค่ําช้ี�แจังสิํานักงานค่ณะกรรมการสิ่งเสิริมการลงทุนที�เกี�ยวิขั้้อง

5.	 เมื�อรวิมกิจัการทั�งหมด้ทั�งที�ได้้รับการสิ่งเสิริมและไม่ได้้รับการสิ่งเสิริมแล้วิ	ผู้ขั้อรับการสิ่งเสิริมต้องมีรายได้้ขั้องกิจัการ 

รวิมกันแล้วิไม่เกิน	500	ล้านบาทต่อปี	ในช้่วิง	3	ปีแรก	นับแต่วิันที�เริ�มมีรายได้้จัากการประกอบกิจัการที�ได้้รับการสิ่งเสิริม

สิิทธิิและปรูะโยชน์์

1.	 ให้ได้้รับยกเวิ้นอากรขั้าเขั้้าสิําหรับเค่รื�องจัักร	

2.	 ใหไ้ด้ร้บัยกเวิน้ภัาษเีงนิได้น้ติบิคุ่ค่ลสิําหรบัประเภัทกจิัการที�ได้ร้บัสิทิธแิละประโยช้นย์กเวิน้ภัาษเีงนิได้น้ติบิคุ่ค่ล	เปน็สิดั้สิว่ิน

ร้อยละ	200	ขั้องเงินลงทุน	โด้ยไม่รวิมค่่าที�ด้ินและทุนหมุนเวิียน	

3.	 สิิทธิและประโยช้น์อื�นให้ได้้รับตามหลักเกณฑ์์ขั้องประกาศค่ณะกรรมการสิ่งเสิริมการลงทุน	ที�	8/2565	เรื�อง	นโยบายและ

หลักเกณฑ์์การสิ่งเสิริมการลงทุน	ลงวิันที�	8	ธันวิาค่ม	2565

	 สิิทธิและประโยช้น์อื�นๆ	ที�ไม่ใช้่ภัาษี	ได้้แก่	การถือกรรมสิิทธิ�ที�ด้ิน	การนําเขั้้าช้่างฝึีมือและผู้ช้ํานาญการ	วิีซ่าและใบอนุญาตทํางาน	

การนําเขั้้าค่นต่างด้้าวิเพัื�อศึกษาลู่ทางการลงทุน	และการสิ่งออกเงินตราต่างประเทศ	(ดู้รายละเอียด้หน้า	11)
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การให้สิทัธิิและประโยช้นำ์ 
เพิ�มเติม 



2.1 
มาตรการเสริมสร้างขีีดความสามารถ 
ในการแขี่งขีัน
ให้้ได้้รัับสิิทธิิและปรัะโยชน์์เพิ่ิ�มเติิมเพิ่่�อเพิ่ิ�มขีีด้ความสิามารัถใน์การัแขี่งขีัน์ โด้ยมีรัายละเอียด้ ด้ังน์ี�

ประเภทเงิินลงิทุน/ค่่าใช้้จ่่ายท่�สามารถนับรวมกัันได้้ 3 ด้้าน ด้ังน์ี�

* รัะยะเวลายกเว้น์ภาษีีเงิน์ได้้นิ์ติิบุคคลเพิ่ิ�มเติิม รัวมแล้วไม่เกิน์ 8 ปี ยกเว้น์ปรัะเภทกิจการักลุ่ม A+ A1 และ A2 รัะยะเวลายกเว้น์ภาษีีเงิน์ได้้นิ์ติิบุคคล 

เพิ่ิ�มเติิม รัวมแล้วไม่เกิน์ 13 ปี

1. ด้านเทคโนโลยีีและนวัตกรรม

• การัวิจัยและพิ่ัฒน์า (R&D)(1)

• ค่าธิรัรัมเน์ียมการัใช้สิิทธิิเทคโน์โลยีที�พิ่ัฒน์าใน์ปรัะเทศ

• การัออกแบบผลิติภัณฑ์์และบรัรัจุภัณฑ์์

• การัสินั์บสินุ์น์องค์กรัด้้าน์วิทยาศาสิติร์ัและเทคโน์โลยี เช่น์  

สิถาบัน์การัศึกษีา ศูน์ย์ฝึึกอบรัมเฉพิ่าะทาง สิถาบัน์วิจัย  

ห้น์่วยงาน์รััฐ รัวมทั�งกองทุน์ด้้าน์ติ่างๆ เช่น์ ด้้าน์การัพิ่ัฒน์า

เทคโน์โลยีและน์วัติกรัรัมด้้าน์การัพิ่ัฒน์าบุคลากรั เป็น์ต้ิน์ 

ติามที�คณะกรัรัมการัเห้็น์ชอบ

สิทธิิและประโยีชน์ที�ได้รับเพิ่ิ�มเติม

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่่ายี

ต่อยีอดขีายีรวมใน 3 ปีแรก

≥ ร้อยีละ 1 / ≥ 200 MB

≥ ร้อยีละ 2 / ≥ 400 MB

≥ ร้อยีละ 3 / ≥ 600 MB

≥ ร้อยีละ 4 / ≥ 800 MB

≥ ร้อยีละ 5 / ≥ 1,000 MB

ระยีะเวลายีกเว้น 

ภาษีีเงินได้นิติบุคคลเพิ่่�มเติม*

1 ปี

 2 ปี

  3 ปี

   4 ปี

    5 ปี

วงเงินยีกเว้นภาษีีเงินได้

นิติบุคคลเพิ่่�มเติม

200% 
ขีองเงินลงทุน/ค่าใช้จ่่ายี

2. ด้านพิ่ัฒนาทรัพิ่ยีากรมนุษียี์

• การัฝึึกอบรัมด้้าน์เทคโน์โลยีขีั�น์สิูง

• การัจัด้ฝึึกอบรัมห้ร่ัอฝึึกการัทำางาน์เพิ่่�อพัิ่ฒน์า

ทักษีะเทคโน์โลยีและน์วัติกรัรัมให้้กับน์ักศึกษีา 

ที�อยู่รัะห้ว่างการัศึกษีาใน์ด้้าน์วิทยาศาสิติร์ัและ

เทคโน์โลยี

3. ด้านพิ่ัฒนาศัักยีภาพิ่ผู้้้ประกอบการ

• การัพิ่ัฒน์า Local Supplier ใน์ปรัะเทศ

(1) กรัณีมีการัลงทุน์ห้ร่ัอมีค่าใช้จ่ายด้้าน์การัวิจัยและพิ่ัฒน์า (R&D) ไม่น้์อยกว่ารั้อยละ 1 ขีองยอด้ขีายรัวมใน์ 3 ปีแรัก ห้ร่ัอไม่น์้อยกว่า 200 ล้าน์บาท  

แล้วแติ่มูลค่าใด้ติำ�ากว่า ให้้ได้้รัับการัยกเว้น์ภาษีีเงิน์ได้้น์ิติิบุคคลโด้ยไม่กำาห้น์ด้วงเงิน์ภาษีีเงิน์ได้้น์ิติิบุคคล และรัะยะเวลายกเว้น์ภาษีีเงิน์ได้้น์ิติิบุคคลเพิ่ิ�มเติิม 

รัวมแล้วไม่เกิน์ 13 ปี

กรณีีมีการลงทุน/ค่าใช้จ่่ายี

ด้าน R&D ≥ ร้อยีละ 1

สามารถได้รับระยีะเวลา 

ยีกเว้นภาษีีเงินได้ฯ
ส้งสุด 13 ปี

ยีกเว้นภาษีีเงินได้ฯ

ไม่่กำำ�หนดวงเงิน
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A1

A2

A3

A4

B

A1+

กลุมกิจการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สิทธิและประโยชนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขัน

8 ป
ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

5 ป

3 ป

—

10 - 13 ป
ไมกำหนดวงเงิน

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม

1 - 5 ป

1 - 5 ป

1 - 5 ป

1 - 5 ป

1 - 5 ป

9 - 13 ป

9 - 13 ป

6 - 10 ป

4 - 8 ป

1 - 5 ป

1 - 3 ป 11 - 13 ป

รวม

ประกาศที่่�เก่�ยวข้้อง

1.	 ประกาศคณะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทุุน	 ทุ่�	10/2565	 เร่�อง	มาตรการเส่ริมส่ร้าง 

ขี่ดความส่ามารถในการแขี่งขีัน	ลงวันทุ่�	8	ธัันวาคม	2565

2.	 ประกาศและคำาชี้่�แจงอ่�นๆ	ทุ่�เก่�ยวขี้อง

สิิทธิิและประโยชน์์ท่�ได้้รับเพิ่ิ�มเติิม

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย

18 19



2.2 มาตรการส่่งเส่ริมการจััดตั�งส่ถาบัันพััฒนา
บัุคลากรทัักษะสู่ง

นิยามการลงทัุน

โครงการเดิิม หมายถึึง 

• โครงการที่่�ดำำาเนิินิการอย่�แล้้ว ไม�ว�าจะได้ำรับการส่�งเส่ริมการล้งทุี่นิหรือไม�ก็ตาม โดำยประเภที่กิจการของโครงการ 

ที่่�ดำำาเนิินิการอย่�เดำิมนัิ�นิจะต้องเป็นิประเภที่กิจการที่่�เข้าข�ายให้การส่�งเส่ริมที่่�ใช้้บังคับอย่�ในิขณะยื�นิขอรับการส่�งเส่ริม  

ตามมาตรการนิ่� ยกเว้นิประเภที่กิจการดำังต�อไปนิ่�

10.1.2 กิจการศู่นิย์กล้างธุุรกิจระหว�างประเที่ศู (International Business Center: IBC)

10.7.1 กิจการส่ถึานิฝึึกฝึนิวิช้าช้่พ

10.7.2 กิจการส่ถึานิศูึกษาหรือส่ถึาบันิอุดำมศูึกษาที่่�ม่ศูักยภาพส่่ง

• หากโครงการเดิำมเป็นิโครงการที่่� เคยได้ำรับการส่�งเส่ริม จะส่ามารถึยื�นิขอรับการส่�งเส่ริมภายใต้มาตรการน่ิ�ไดำ้  

เมื�อส่ิที่ธุิประโยช้นิ์ภาษ่เงินิไดำ้นิิติบุคคล้ส่ิ�นิสุ่ดำล้งแล้้ว หรือเป็นิโครงการที่่�ไม�ไดำ้รับยกเว้นิภาษ่เงินิไดำ้นิิติบุคคล้ โดำยจะต้องม่

ประเภที่ที่่�ให้การส่�งเส่ริมในิขณะที่่�ยื�นิขอรับการส่�งเส่ริม ยกเว้นิบางประเภที่กิจการที่่�ไม�เข้าข�ายที่่�ส่ามารถึยื�นิขอไดำ้

โครงการใหม่	 หมายถึึง โครงการล้งทีุ่นิใหม�ที่่�ขอรับการส่�งเส่ริมในิกิจการส่ถึานิฝึึกฝึนิวิช้าช่้พ แล้ะ/หรือกิจการส่ถึานิศูึกษา 

 ตามที่่�คณะกรรมการกำาหนิดำ โดำยเป็นินิิตบิคุคล้เดำมิหรือนิิตบิคุคล้ใหม� ซึ่ึ�งกลุ้�มเจ้าของผู้่ป้ระกอบการของโครงการเดำมิถึอืหุน้ิ 

 ที่ั�งส่ิ�นิ 

เง่�อนไข

1. ต้องล้งทีุ่นิโครงการใหม�ในิการจัดำตั�งส่ถึานิศูึกษาหรือส่ถึาบันิฝึึกอบรม เพื�อพัฒนิาที่รัพยากรมนิุษย์ในิส่าขาวิที่ยาศูาส่ตร์ 

เที่คโนิโล้ย่ วิศูวกรรมแล้ะคณิตศูาส่ตร์ (STEM) ระดำับส่่ง ไม�นิ้อยกว�า 1 ล้้านิบาที่ (โดำยไม�รวมค�าที่่�ดำินิแล้ะทีุ่นิหมุนิเว่ยนิ) 

2. ต้องยื�นิขอรับการส่�งเส่ริมโครงการเดำิม เมื�อโครงการใหม�ล้งทีุ่นิแล้้วเส่ร็จพร้อมเปิดำดำำาเนิินิการ

3. ต้องยื�นิขอรับการส่�งเส่ริมโครงการใหม� พร้อมหนิังส่ือแจ้งยืนิยันิขอรับส่ิที่ธุิประโยช้นิ์ของโครงการเดำิม 

ส่ิทัธิิและประโยชน์
โครงการเดิิม	

• ไดำ้รับยกเว้นิภาษ่เงินิไดำ้นิิติบุคคล้เป็นิระยะเวล้า 5 ปี ส่ัดำส่�วนิไม�เกินิร้อยล้ะ 100 ของเงินิล้งทีุ่นิในิโครงการใหม� (โดำยไม�รวม

ค�าที่่�ดำินิแล้ะทีุ่นิหมุนิเว่ยนิ) ในิการจัดำตั�งส่ถึานิศูึกษาหรือส่ถึาบันิฝึึกอบรม

• ส่ิที่ธุิแล้ะประโยช้นิ์ที่่�มิใช้�ภาษ่อากร

โครงการใหม่

• ไดำ้รับยกเว้นิอากรขาเข้าเครื�องจักร

• ส่ิที่ธุิแล้ะประโยช้นิ์ที่่�มิใช้�ภาษ่อากร
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ประกาศที่่�เก่�ยวข้้อง

1. ประกาศูคณะกรรมการส่�งเส่ริมการล้งทีุ่นิ ที่่� 11/2565 เรื�อง มาตรการส่นิับส่นิุนิ 

การจัดำตั�งส่ถึาบันิพัฒนิาบุคล้ากรที่ักษะส่่ง ล้งวันิที่่� 8 ธุันิวาคม 2565 

2. ประกาศูส่ำานิักงานิคณะกรรมการส่�งเส่ริมการล้งทีุ่นิ ที่่� ป.4/2565 เรื�อง ประเภที่

กิจการที่่�ไม�ให้ส่ิที่ธุิแล้ะประโยช้น์ิตามประกาศูคณะกรรมการส่�งเส่ริมการล้งทุี่นิ  

ที่่� 11/2565, 12/2565, 13/2565, 14/2565, 15/2565 แล้ะ 17/2565 ล้งวันิที่่�  

16 ธุันิวาคม 2565 

3. ประกาศูแล้ะคำาช้่�แจงอื�นิๆ ที่่�เก่�ยวข้อง

บริษัทแม

ยกวนภาษีเงินได 5 ป
ในวงเงิน 100% 

ของเงินลงทุนตั้งสถาบัน

เงินลงทุน ≥ 1 ลานบาท
เพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือ

สถาบันฝกอบรมบุคลากรทักษะสูง

สงเสริมใหบริษัทเอกชนจัดตั้งสถาบันการศึกษา/ 
สถาบันฝกอบรมดานเทคโนโลยีขั้นสูง

โดยใหสิทธิประโยชนกับบริษัทแมผูลงทุน

สถาบันการศึกษา
สถาบันฝกอบรม

ยกเวน
อากรขาเขาเครื่องจักร

Non-tax

A B
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กัมพูชา

มาเลเซ�ย

เว�ยดนาม

สปป. ลาว

เมียนมา

กรุงเทพมหานคร

1

2

17

18

19

20

3

411

5

6

8

9 12
13

14

15

15

10

ทาเร�อ
นํ้าลึก

ทาอากาศยาน
ในประเทศ

ทาอากาศยาน
ระหวางประเทศ

นิคม/เขต
อุตสาหกรรม

ทาเร�อ

7

จัังหวััดที่่�มี่รายได้ต่่อหัวัต่ำ�า  
20 จัังหวััด ได้้แก่่ 
1) ก่าฬสิินธุ์์� 2) ชััยภููมิิ 3) นครพนมิ 4) น่าน 5) บึึงก่าฬ 6) บึ์รีรัมิย�  

7) พัทลุ์ง 8) แพร่ 9) มิหาสิารคามิ 10) มิ์ก่ด้าหาร 11) แมิ่ฮ่่องสิอน  

12) ยโสิธุ์ร 13) ร้อยเอ็ด้ 14) ศรีสิะเก่ษ 15) สิก่ลุนคร 16) สิระแก่้ว  

17) สิริ์นทร� 18) หนองบึวัลุำาภู ู19) อบ์ึลุราชัธุ์านี แลุะ 20) อำานาจเจรญิ 

นิิคมี/เขต่อุต่สาหกรรมีที่่�ได้รับส่งเสริมี 
หาก่ตั้ั�งสิถานประก่อบึก่ารในนิคมิอ์ตั้สิาหก่รรมิหรือเขตั้อ์ตั้สิาหก่รรมิ 

ที�ได้รั้บึสิง่เสิรมิิ จะได้รั้บึสิทิธิุ์แลุะประโยชัน�ยก่เวน้ภูาษเีงนิได้นิ้ตั้บิึค์คลุ

เพิ�มิอีก่ 1 ปี

จัังหวััดในิพื้้�นิที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจัพื้ิเศษ 4 ภาค 
NEC, NeEC, CWEC, SEC 16 จังหวัด้ ได้้แก่่ เชัียงราย 

เชัียงใหมิ่ ลุำาพูน ลุำาปาง นครราชัสิีมิา ขอนแก่่น อ์ด้รธุ์านี หนองคาย 

พระนครศรีอย์ธุ์ยา นครปฐมิ สิ์พรรบึ์รี ก่าญจนบึ์รี ช์ัมิพร ระนอง 

สิ์ราษฎร�ธุ์านี แลุะนครศรีธุ์รรมิราชั 

เขต่พื้ัฒนิาเศรษฐกิจัพื้ิเศษ 
90 ตั้ำาบึลุ ใน 23 อำาเภูอ ของ 10 จังหวัด้ ได้้แก่่ เชัียงราย นครพนมิ

ตั้าก่ ก่าญจนบึ์รี หนองคาย มิ์ก่ด้าหาร สิระแก่้ว ตั้ราด้ สิงขลุา แลุะ

นราธุ์ิวาสิ

จัังหวััดชายแดนิภาคใต่้
ได้้แก่่ นราธิุ์วาสิ ปัตั้ตั้านี ยะลุา สิตัู้ลุ แลุะ 4 อำาเภูอของสิงขลุา  

ได้้แก่่ จะนะ นาทวี เทพา แลุะสิะบึ้าย้อย

เมีืองต่้นิแบบในิพื้้�นิที่่�จัังหวััดชายแดนิภาคใต่้ 
ได้แ้ก่ ่อำาเภูอหนองจกิ่ ปตัั้ตั้านี อำาเภูอเบึตั้ง ยะลุา อำาเภูอสิไ์หงโก่-ลุก่ 

นราธุ์ิวาสิ แลุะอำาเภูอจะนะ สิงขลุา

แผนิที่่�ประเที่ศไที่ย

2.3 สิที่ธิิและประโยชนิ์เพื้ิ�มีเต่ิมีในิพื้ื�นิที่่�เป้าหมีาย
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A1

A2

A3

A4

B

A1+

กลุมกิจการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สิทธิและประโยชนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

8 ป
ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

5 ป

3 ป

—

10 - 13 ป
ไมกำหนดวงเงิน

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม

—

—

—

—

—

8 ป
ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

6 ป

4 ป

—

1 ป 11 - 13 ป
ไมกำหนดวงเงิน

รวม

หมายเหตุุ: ไม่รวมถึึงประเภทกิิจกิารท่�ม่เง่�อนไขบัังคัับัว่าตุ้องตุั�งในนิคัมอุตุสาหกิรรมหร่อเขตุอุตุสาหกิรรมท่�ได้้รับักิารส่งเสริม

 นิิคมอุุตสาหกรรมหรือุเขตอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รับการส่งเสริม
	 หากตั้้�งสถานประกอบการในนิคมอุตั้สาหกรรมหรือเขตั้อุตั้สาหกรรมที่่�ได้้ร้บการส่งเสริม	 ให้ได้้ร้บการยกเว้้นภาษี่ 

เงินได้้นิตั้ิบุคคลเพิ่ิ�มเตั้ิมอ่ก	1	ปี	
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A1

A2

A3

A4

B

A1+

กลุมกิจการ ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

สิทธิและประโยชนเพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสูภูมิภาค

8 ป
ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

5 ป

3 ป

—

10 - 13 ป
ไมกำหนดวงเงิน

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเพิ่มเติม

—

—

—

—

—

—

3 ป

3 ป

3 ป

8 ป ไมกำหนดวงเงิน
+ลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคล 50% 5 ป

8 ป
+ลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคล 50% 5 ป

8 ป

6 ป

3 ป

3 ป 13 ป
ไมกำหนดวงเงิน

รวมลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

50% 5 ป

50%

หักคาใชจาย*

*	 -	หัักค่่าขนส่่ง	ไฟฟ้า	และประปาได้้	2	เท่่า	เป็นเวลา	10	ปี

	 -	หัักค่่าติิด้ติั�งหัรือก่อส่ร้างส่ิ�งอำานวยค่วามส่ะด้วกได้้	25%	ของเงินลงทุ่น

 20 จัังหวััดท่ี่�ม่ีรายได้ต่่อหัวัต่ำ�า ได้้แก่่ ก่าฬสิินธ์ุ์� ชััยภููมิิ นครพนมิ น่าน บึึงก่าฬ บึ์รีรัมิย�  

 พัทลุ์ง แพร่ มิหาสิารคามิ มิ์ก่ด้าหาร แมิ่ฮ่่องสิอน ยโสิธุ์ร ร้อยเอ็ด้ ศรีสิะเก่ษ สิก่ลุนคร สิระแก่้ว สิ์รินทร� หนองบึัวลุำาภูู  

 อ์บึลุราชัธุ์านี แลุะอำานาจเจริญ

 หาก่ตั้ั�งสิถานประก่อบึก่ารในพ้�นที� 20 จังหวัด้ที�มิีรายได้้ตั้่อหัวตั้ำ�า ให้ได้้รับึก่ารยก่เว้นภูาษีเงินได้้นิตั้ิบึ์คคลุเพิ�มิเตั้ิมิอีก่ 3 ปี 

โด้ยระยะเวลุายก่เว้นภูาษีเงินได้้นิตั้ิบึ์คคลุเพิ�มิเตั้ิมิ รวมิแลุ้วไมิ่เก่ิน 8 ปี ยกเว้้นประเภูทก่ิจก่ารก่ลุ์่มิ A1 แลุะ A2 ให้ได้้รับึ

ก่ารลุด้หย่อนภูาษีเงินได้้นิตั้ิบึ์คคลุ 50% เพิ�มิเตั้ิมิอีก่ 5 ปี นับึจาก่ก่ารยก่เว้นภูาษีเงินได้้นิตั้ิบึ์คคลุสิิ�นสิ์ด้ลุง
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กลุมกิจการพัฒนาเทคโนโลยีเปาหมาย

• กิจการพัฒนาเทคโนโลยีช�วภาพ (Biotechnology)

• กิจการพัฒนา Nanotechnology

• กิจการพัฒนา Advanced Materials Technology 

กลุมกิจการเปาหมายทั�วไป

• กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส

• กิจการว�จัยและพัฒนา

• กิจการเทคโนโลยีช�วภาพ (Biotechnology)

• กิจการบร�การออกแบบทางว�ศวกรรม

• กิจการบร�การทดสอบทางว�ทยาศาสตร

• กิจการบร�การสอบเทียบมาตรฐาน

• กิจการสถานฝกฝนว�ชาช�พ

อุทยานว�ทยาศาสตร

(ปทุมธานี เช�ยงใหม ขอนแกน สงขลา) 

 Food Innopolis (13 แหงทั�วประเทศ)

  Space Krenovation Park

  โดย GISTDA

  เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพ�เศษ

  ภาคตะวันออก EECi

 สถาบันว�จัยว�ทยาศาสตรฯ (วว.) 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเช�ย (AIT)

เขตว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวน 21 แหง
ยกเวนภาษ�เง�นได 

เพ��มเติมจากเกณฑปกติ

ลดหยอนภาษ�เง�นได ระยะเวลา

5 ป 50%

สิทธิและประโยชน

2 ป 
ไมจํากัดวงเง�นฯ

เพ��มเติมจากเกณฑปกติ

ประเภทกิจการเปาหมาย

ทั�งนี้ กําหนดประเภทกิจการเปาหมายเพ��มเติมในเมืองนวัตกรรมอาหาร ดังนี้ 

- กิจการปรับปรุงพันธุพ�ชหร�อสัตว (ที่ไมเขาขายกิจการเทคโนโลยีช�วภาพ) 

- กิจการบร�การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเช�งสรางสรรค

  เขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

รายละเอีียดแต่่ละพื้้�นที่ี� สามารถศึึกษาเพื้่�มเต่่มได้ที่ี�

 ประกาศที่่�เก่�ยวข้้อง

1. ประกาศึคณะกรรมการส่งเสร่มการลงทีุ่น ที่ี� 22/2565 เร้�อีง มาต่รการส่งเสร่มการลงทีุ่น

ในพื้้�นที่ี�เขต่วิ่ที่ยาศึาสต่ร์และเที่คโนโลยี ลงวิันที่ี� 8 ธัันวิาคม 2565 

2. ประกาศึและคำาชี้ี�แจงอี้�นๆ ที่ี�เกี�ยวิข้อีง
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กลุ่่�มอุ่ตสาหกรรมแลุ่ะ
ประเภทกิจการท่�ให้การส�งเสริม



อุุตสาหกรรม BCG 
กอุงส่งเสริมการลงทุุน 1

1

ประเภทกิิจกิารท่�ได้้รับกิารแกิ้ไขเพิ่ิ�มเติิม สามารถศึึกิษาเพิ่ิ�มเติิมได้้จากิ 

อุุตสาหกรรมเกษตรและอุาหาร
1.1	 กิิิิจกิิารเกิิษตรต้้นนำ�า	 เช่่น	กิิารปลููกิิไม้้เศรษฐกิิิจแลูะพืืช่พืลัูงงาน	กิิารขยาย 

พืันธุ์์�สััตว์�หรือเลู้�ยงสััตว์�	ประม้งนำ�าลูึกิิ	เป็นต้น

1.2	 กิิจิกิิารเกิิษตรแปรรูป	เช่่น	แป้ง	นำ�าม้นัหรอืไขม้นัจากิิพืชื่หรือสัตัว์�	กิิารฟอกิิหนัง 

หรือแต่งหนังสััตว์�	ผลูิตภััณฑ์�จากิิยางธุ์รรม้ช่าติ	กิิารผลิูตหรือถนอม้อาหาร	 

เครื�องดื่ื�ม้	 วั์ตถ์เจือปนอาหาร	สัิ�งปร์งแต่งอาหาร	ผลูิตภััณฑ์�เสัริม้อาหาร	 

กิิารผลิูตอาหารแห่งอนาคต	กิิารผลิูตอาหารสััตว์�	กิิารผลิูตเชื่�อเพืลูิงหรือ

แอลูกิิอฮอลู�จากิิผลูผลิูตทางกิิารเกิิษตร	ผลูิตภััณฑ์�จากิิสัารสักัิิดื่จากิิธุ์รรม้ช่าติ

หรือสัม้์นไพืร	เป็นต้น

1.3	 กิิิจกิิารเกิิษตรสัม้ัยใหม้่	 เช่่น	กิิารปรับปร์งพืันธ์ุ์�พืืช่หรือสััตว์�	กิิารผลูิตหรือ 

ให้บริกิิารระบบเกิิษตรสัม้ัยใหม้่	โรงงานผลูิตพืืช่	เป็นต้น	

1.4	 กิิจิกิิารสันบัสันน์อต์สัาหกิิรรม้เกิิษตร	แลูะอาหาร	เช่่น	กิิารผลูติป์�ย	กิิารอบพืชื่ 

แลูะไซโลู	กิิารคัดื่ค์ณภัาพืแลูะเก็ิิบรักิิษาผลิูตผลูทางกิิารเกิิษตร	ห้องเย็นหรือ 

ขนสั่งห้องเย็น	ศูนย�กิิลูางกิิารค้าสัินค้าเกิิษตร	เป็นต้น

อุุตสาหกรรมเทุคโนโลยีีชีีวภาพ
1.5	 กิิจิกิิารผลิูตผลิูตภัณัฑ์�จากิิเทคโนโลูยช้่ว้์ภัาพื	เช่่น	พืลูาสัติกิิช้่ว์ภัาพื	เคม้ช้้่ว์ภัาพื	

เทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื	เป็นต้น

1.6	 กิิิจกิิารพืัฒนาเทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื

อุุตสาหกรรมการแพทุยี์
2.1	 กิิจิกิิารผลูติผลูติภัณัฑ์�ทางกิิารแพืทย�	เช่่น	Non-Woven	Fabric	หรอืผลูติภัณัฑ์�

สั์ขอนาม้ัย	เครื�องม้ือแพืทย�	ยา	เป็นต้น

2.2		 กิิิจกิิารบริกิิารทางกิิารแพืทย�แลูะบริกิิารสัาธุ์ารณสั์ข	 เช่่น	สัถานพืยาบาลู	 

กิิารบริกิิารสัาธุ์ารณสั์ข	กิิิจกิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิ	เป็นต้น

หน้า

32

หน้า

41

หน้า

43
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อุุตสาหกรรม BCG

กอุงส่งเสริมการลงทุุน 1
หมวด 1 อุุตสาหกรรมการเกษตร อุาหาร และเทุคโนโลยีีชีีวภาพ

ประเภัทกิิิจกิิาร เงื�อนไข
กิิลู์่ม้กิิิจกิิาร
แลูะสัิทธุ์ิ
ประโยช่น�

อุุตสาหกรรมเกษตรและอุาหาร

1.1	 กิิิจกิิารเกิิษตรต้นนำ�า

1.1.1	 กิิิจกิิารปลููกิิไม้้เศรษฐกิิิจ	แลูะพืืช่พืลูังงาน

1.1.1.1	 กิิิจกิิารปลููกิิไม้้เศรษฐกิิิจ

1.1.1.2	 กิิิจกิิารปลููกิิพืืช่พืลูังงาน

1.	 ต้องม้้พืื�นท้�ติดื่กิิันไม้่น้อยกิิว์่า	50	ไร่

2.	 ต้องได้ื่ รับหนังสืัอรับรองกิิารขึ�นทะเบ้ยนท้�ดื่ิน 

เป็นสัว์นป่าจากิิกิิรม้ป่าไม้้หรือหน่ว์ยงานท้�กิิรม้ป่าไม้้ 

ม้อบหม้าย	กิิอ่นกิิารใช่ส้ัทิธุ์แิลูะประโยช่น�ยกิิเว์น้ภัาษ้

เงินไดื่้นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องไดื่้รับหนังสัือรับรอง 

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

3.	 ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานด้ื่านกิิารจัดื่กิิารป่าไม้้ 

ท้�เหม้าะสัม้	 เช่่น	Forest	Stewardship	Council	

(FSC),	Programme	for	the	Endorsement	of	Forest	

Certification	(PEFC)	หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	

เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.	 ต้องม้้พืื�นท้�ติดื่กิิันไม้่น้อยกิิว์่า	50	ไร่	

2.	 ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานด้ื่านกิิารจัดื่กิิาร 

กิิารปลููกิิท้�เหม้าะสัม้	 เช่่น	 Forest	Stewardship	

Council	(FSC),	Programme	for	the	Endorsement	

of	Forest	Certification	(PEFC)	หรือม้าตรฐานอื�น 

ท้�เท้ยบเท่า	เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

A1

A1

1.1.2	 กิิิจกิิารขยายพืันธุ์์�สััตว์�หรือเลู้�ยงสััตว์� 1.	 ต้องม้้กิิารขยายพืันธุ์์�สััตว์�ในโครงกิิาร	

2.	 ต้องใช่้เทคโนโลูย้ท้�ทันสัม้ัย	เช่่น	โรงเรือนระบบปิดื่	

ระบบระบายอากิิาศ	ระบบกิิารให้นำ�าแลูะอาหาร

อัตโนม้ัติ	 ระบบป้องกัิินพืาหะนำาโรคเข้าสัู่ฟาร�ม้	

แลูะระบบป้องกิิันแลูะลูดื่ผลูกิิระทบต่อสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้	

เป็นต้น	

3.	 ต้องม้้ระบบกิิารตรว์จสัอบย้อนกิิลัูบ	(Traceability)	

หรือระบบกิิารตรว์จสัอบย้อนกิิลูับท้� เท้ยบเท่า 

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ

A3
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4.	 ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานด้ื่านกิิารจัดื่กิิาร 

กิิารเลู้�ยงสััตว์�	 เช่่น	Good	Agricultural	Practice	

(GAP)	 หรือม้าตรฐานอื�นท้� เท้ยบเท่า	 เป็นต้น	 

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.1.3	 กิิิจกิิารฆ่่าแลูะช่ำาแหลูะสััตว์� 1.	 ต้องม้้กิิรรม้วิ์ธุ้์กิิารผลิูตท้�ทันสัม้ัย	เช่่น	ระบบทำาให้ 

สััตว์�สัลูบ	ราว์แขว์นสััตว์�	ห้องเย็น	ระบบลูดื่อ์ณหภัูม้ิ	

แลูะกิิารตรว์จสัอบสัิ�งปลูอม้ปน	เป็นต้น	

2.	 ต้องม้้ระบบกิิารตรว์จสัอบย้อนกิิลัูบ	(Traceability)	

หรือระบบกิิารตรว์จสัอบย้อนกิิลูับท้� เท้ยบเท่า 

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ

3.	 ต้องได้ื่รับกิิารรับรองม้าตรฐานสัำาหรับโรงฆ่่าสััตว์�	

เช่่น	Good	Manufacturing	Practice	(GMP)	หรือ 

ม้าตรฐานอื�นท้� เท้ยบเท่า	 เป็นต้น	 กิิ่อนว์ันครบ 

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

A3

1.1.4	 กิิิจกิิารประม้งนำ�าลูึกิิ ต้องได้ื่รับใบอน์ญาตทำากิิารประม้งนอกิิน่านนำ�าไทย 

จากิิกิิรม้ประม้ง	 ก่ิิอนกิิารใช้่สัิทธุ์ิแลูะประโยช่น�ยกิิเว้์น 

ภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	 จะต้องไดื่้รับใบอน์ญาต 

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A3

1.2	กิิิจกิิารเกิิษตรแปรรูป

1.2.1	 กิิิจกิิารผลูิตแป้งจากิิพืืช่

1.2.1.1	 กิิิจกิิารผลิูตแป้งอินทร้ย�	(Organic	

Starch	or	Organic	Flour)

ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานเกิิษตรอินทร้ย�	 เช่่น	

International	Federation	of	Organic	Agriculture	

Movements	(IFOAM),	Canada	Organic	Regime	

(COR),	The	National	Organic	Program	(NOP)	

หรือม้าตรฐานอื�นท้� เท้ยบเท่า	 เป็นต้น	 กิิ่อนว์ันครบ 

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2

1.2.1.2	 กิิิจกิิารผลูิตแป้งแปรรูป	(Modified	

S ta rch)	 หรือแป้ งจากิิพืืช่ท้� ม้้

ค์ณสัม้บัติพืิเศษ

A3

1.2.1.3	 กิิจิกิิารผลิูตแปง้ดื่บิ	(Native	Starch	

or	Native	Flour)

1.	 ต้องใช้่เทคโนโลูย้ท้�เป็นม้ิตรต่อสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้	 เช่่น	

กิิารนำานำ�ากิิลูับม้าใช่้ใหม้่	 กิิารคว์บค์ม้ม้ลูภัาว์ะ 

ทางอากิิาศ	เป็นต้น

2.	 ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานดื่้านสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้	เช่่น	

ISO	14000	หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	 เป็นต้น	 

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A4
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1.2.2	 กิิจิกิิารผลูตินำ�าม้นัหรอืไขม้นัจากิิพืชื่หรอืสัตัว์� A3

1.2.3	 กิิจิกิิารฟอกิิหนังสัตัว์�	หรอืแต่งสัำาเรจ็หนงัสัตัว์� 1.	 ต้องใช้่เทคโนโลูย้ท้�เป็นม้ิตรต่อสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้	 เช่่น	 

ลูดื่กิิารใช่ส้ัารเคม้	้หรือนำาเอนไซม้�	หรือตวั์เรง่ช้่ว์ภัาพื	

(Biological	Catalyst)	ม้าใช่้ทดื่แทนกิิารใช่้สัารเคม้้	

เป็นต้น

2.	 เฉพืาะกิิิจกิิารฟอกิิหนั งสััตว์� 	 ต้องตั� ง ในนิคม้ 

หรือเขตอ์ตสัาหกิิรรม้ท้� ไดื่้รับกิิารสั่งเสัริม้หรือ 

ในเขตประกิิอบกิิารอ์ตสัาหกิิรรม้ฟอกิิหนัง	 ซึ�ง 

เป็นเขตประกิิอบกิิารอ์ตสัาหกิิรรม้	ตาม้ม้าตรา	30	

ของกิิฎหม้ายว่์าดื่ว้์ยโรงงาน	แลูะในกิิรณ้ขยายกิิิจกิิาร

หรือกิิารขอรับกิิารสั่งเสัริม้ตาม้ม้าตรกิิารยกิิระดัื่บ

อ์ตสัาหกิิรรม้	(Smart	and	Sustainable	Industry)	

จะอน์ญาตให้ตั�งในพืื�นท้�สัถานประกิิอบกิิารเดิื่ม้ไดื่้	

โดื่ยจะต้องม้้ม้าตรกิิารลูดื่ผลูกิิระทบต่อสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้

A3

1.2.4	 กิิิจกิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�จากิิยางธุ์รรม้ช่าติ	

1.2.4.1	 กิิิ จ กิิ า ร ผ ลิู ต ผ ลิู ต ภัั ณ ฑ์� จ า กิิ 

ยางธุ์รรม้ช่าติ	

1.	 ไม่้ให้ส่ังเสัริม้กิิารผลูติยางรดัื่ของ	ลูกูิิโป่ง	แลูะแหว์นยาง

2.	 ต้องม้้ปริม้าณกิิารใช่้ยางธุ์รรม้ช่าติเป็นว์ัตถ์ดื่ิบ 

ไม้่น้อยกิิว่์าร้อยลูะ	51	ของปริม้าณกิิารใช่้ว์ัตถ์ดื่ิบ 

ในโครงกิิาร

A2

1.2.4.2	 กิิิจกิิารแปรรูปยางขั�นต้น A4

1.2.5	 กิิิจกิิารผลิูตหรือถนอม้อาหาร	 เครื�องดื่ื�ม้	 

ว์ตัถเ์จอืปนอาหาร	(Food	Additive)	สัิ�งปร์งแต่ง 

อาหาร	(Food	Ingredient)	หรือผลูิตภััณฑ์�

เสัริม้อาหาร	(Dietary	Supplement)	ท้�ใช่้

เทคโนโลูย้ท้�ทันสัม้ัย

ไม่้ให้ส่ังเสัรมิ้กิิารผลูตินำ�าตาลูทราย	นำ�าผลูไม้้เจอืจาง	เครื�องดื่ื�ม้ 

เกิิลูือแร่	 เครื�องดืื่�ม้ให้พืลัูงงาน	 เครื�องดืื่�ม้แอลูกิิอฮอลู�	 

นำ�าบริโภัค	นำ�าโซดื่าทั�งท้�ม้ก้ิิารแตง่กิิลูิ�นรสัแลูะไม่้แตง่กิิลูิ�นรสั	 

นำ�าอัดื่ลูม้	นำ�าดื่ื�ม้ผสัม้ว์ิตาม้ิน	แลูะนำ�าดื่ื�ม้ท้�ม้้สั่ว์นผสัม้ 

ของสัิ�งปร์งแต่งอื�นๆ	

A3

	 1.2.6.	กิิจิกิิารผลิูตอาหารแหง่อนาคต	(Future	Food)

1.2.6.1	 กิิิจกิิารผลูิตอาหารท้�ม้้คำากิิลู่าว์อ้าง

ทางสั์ขภัาพื	(Health	Claim)	

1.	 ไม้่ให้สั่งเสัริม้กิิารผลูิตนำ�าตาลูทราย	นำ�าผลูไม้้เจือจาง	

เครื�องดื่ื�ม้เกิิลูือแร่	 เครื�องดื่ื�ม้ให้พืลูังงาน	เครื�องดื่ื�ม้

แอลูกิิอฮอลู�	นำ�าบรโิภัค	นำ�าโซดื่าทั�งท้�ม้ก้ิิารแต่งกิิลูิ�นรสั 

แลูะไม่้แตง่กิิลูิ�นรสั	นำ�าอดัื่ลูม้	นำ�าดื่ื�ม้ผสัม้วิ์ตาม้นิ	แลูะ

นำ�าดื่ื�ม้ท้�ม้้สั่ว์นผสัม้ของสัิ�งปร์งแต่งอื�นๆ

2.	 ต้องไดื่้รับกิิารประเมิ้นกิิารกิิลู่าว์อ้างทางสั์ขภัาพื 

จากิิสัำานักิิงานคณะกิิรรม้กิิารอาหารแลูะยา	หรือ

หน่ว์ยงานอื�นท้�เท้ยบเท่า	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2
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1.2.6.2	 กิิิจกิิารผลูิตอาหารใหม้่	(Novel	

Food)

1.2.6.3	 กิิจิกิิารผลิูตอาหารอินทร้ย�	(Organic	 

Food)

1.	 ไม้่ให้สั่งเสัริม้กิิารผลูิตนำ�าตาลูทราย	นำ�าผลูไม้้เจือจาง	

เครื�องดื่ื�ม้เกิิลูือแร่	 เครื�องดื่ื�ม้ให้พืลูังงาน	เครื�องดื่ื�ม้

แอลูกิิอฮอลู�	นำ�าบรโิภัค	นำ�าโซดื่าทั�งท้�ม้ก้ิิารแต่งกิิลูิ�นรสั 

แลูะไม่้แตง่กิิลูิ�นรสั	นำ�าอดัื่ลูม้	นำ�าดื่ื�ม้ผสัม้วิ์ตาม้นิ	แลูะ

นำ�าดื่ื�ม้ท้�ม้้สั่ว์นผสัม้ของสัิ�งปร์งแต่งอื�นๆ

2.	 ต้องได้ื่รับกิิารขึ�นทะเบ้ยนอาหารใหม่้จากิิสัำานักิิงาน	

คณะกิิรรม้กิิารอาหารแลูะยา	หรือหน่ว์ยงานอื�น 

ท้�เท้ยบเท่า	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.	 ไม้่ให้สั่งเสัริม้กิิารผลูิตนำ�าตาลูทราย	นำ�าผลูไม้้เจือจาง		

เครื�องดื่ื�ม้เกิิลูือแร่	 เครื�องดื่ื�ม้ให้พืลูังงาน	เครื�องดื่ื�ม้	

แอลูกิิอฮอลู�	นำ�าบรโิภัค	นำ�าโซดื่าทั�งท้�ม้ก้ิิารแต่งกิิลูิ�นรสั 

แลูะไม่้แตง่กิิลูิ�นรสั	นำ�าอดัื่ลูม้	นำ�าดื่ื�ม้ผสัม้วิ์ตาม้นิ	แลูะ

นำ�าดื่ื�ม้ท้�ม้้สั่ว์นผสัม้ของสัิ�งปร์งแต่งอื�นๆ			

A2

A2

2.	 ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานเกิิษตรอินทร้ย�	 เช่่น		

International	Federation	of	Organic	Agriculture	

Movements	(IFOAM),	Canada	Organic	Regime	

(COR),	The	National	Organic	Program	(NOP)	

หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	 เป็นต้น	ก่ิิอนวั์นครบ 

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.2.6.4	 กิิิจกิิารผลูิตอาหารทางกิิารแพืทย�	

(Medical	Food)

1.	 ไม้่ให้สั่งเสัริม้กิิารผลูิตนำ�าตาลูทราย	นำ�าผลูไม้้เจือจาง	

เครื�องดื่ื�ม้เกิิลูือแร่	 เครื�องดื่ื�ม้ให้พืลูังงาน	เครื�องดื่ื�ม้

แอลูกิิอฮอลู�	นำ�าบรโิภัค	นำ�าโซดื่าทั�งท้�ม้ก้ิิารแต่งกิิลูิ�นรสั 

แลูะไม่้แตง่กิิลูิ�นรสั	นำ�าอดัื่ลูม้	นำ�าดื่ื�ม้ผสัม้วิ์ตาม้นิ	แลูะ

นำ�าดื่ื�ม้ท้�ม้้สั่ว์นผสัม้ของสัิ�งปร์งแต่งอื�นๆ

2.	 ต้องไดื่้รับกิิารขึ�นทะเบ้ยนอาหารทางกิิารแพืทย� 

จากิิสัำานักิิงานคณะกิิรรม้กิิารอาหารแลูะยา	หรือ

หน่ว์ยงานอื�นท้�เท้ยบเท่า	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2

1.2.7	 กิิิจกิิารผลูิตนำ�าตาลูทราย 1.	 ต้องไดื่้รับคว์าม้เห็นช่อบแผนกิิารเตร้ยม้ปริม้าณอ้อย

เข้าสัู่โรงงานจากิิสัำานักิิงานคณะกิิรรม้กิิารอ้อยแลูะ

นำ�าตาลูทราย	กิิ่อนยื�นขอรับกิิารสั่งเสัริม้

2.	 ต้องไดื่้ รับรองม้าตรฐานดื่้านสัิ� งแว์ดื่ลู้อม้	 เช่่น	 

ISO	14000	หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	 เป็นต้น	 

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A4
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ประเภทกิิจกิาร เงื่่�อนไข
กิลุ่่�มกิิจกิาร
แลุ่ะสิิทธิิ
ประโยชน์

3.	 กิำาหนดวงื่เงิื่นสิำาหรบักิารใชส้ิทิธิิแลุ่ะประโยชนย์กิเวน้

ภาษีีเงื่ินได้นิติิบ่คคลุ่โดยคำานวณจากิเงื่ินลุ่งื่ท่น 

ด้านเคร่�องื่จักิรติามหลุ่ักิเกิณฑ์์ของื่มาติรกิาร 

ยกิระดับอ่ติสิาหกิรรม	(Smart	and	Sustainable	

Industry)	ด้านกิารปรับเปลุ่ี�ยนเคร่�องื่จักิรแลุ่ะระบบ 

อัติโนมัติิ	ด้านกิารใช้พลุ่ังื่งื่านทดแทนหร่อกิารลุ่ด 

ผลุ่กิระทบติ�อสิิ�งื่แวดลุ้่อม	แลุ่ะด้านกิารยกิระดับ 

ไปสิ่�อ่ติสิาหกิรรม	4.0	ติามที�คณะกิรรมกิารเห็นชอบ	

(รายละเอีียดการคำำานวณเงิินลงิทุุนด้านเคำร่�อีงิจัักร 

ตามหลักเกณฑ์์ขอีงิมาตรการยกระดับอุีตสาหกรรม 

ในหน้า 157 - 161)

4.	 ทั� งื่กิรณีกิารลุ่งื่ท่นใหม�แลุ่ะกิรณีขยายกิิจกิาร 

ไม�สิามารถขอรับสิิท ธิิแลุ่ะประโยชน์ เพิ�ม เ ติิม 

ด้านภาษีีเงื่ินได้นิติิบ่คคลุ่ติามมาติรกิารอ่�นๆ	ได้

1.2.8	 กิิจกิารผลิุ่ติอาหารสิัติ ว์ห ร่อสิ�วนผสิม 

อาหารสิัติว์

1.2.8.1	 กิิ จ กิ า รผ ลิุ่ติอาหา รประกิอบ 

กิารรักิษีาโรคสิำาหรับสิัติว์เลุ่ี�ยงื่

1.	 ติ้องื่ได้รับกิารข้�นทะเบียนอาหารสัิติว์ควบค่มเฉพาะ

ประเภทอาหารสัิติว์เลุ่ี�ยงื่	 ชนิดอาหารประกิอบ 

กิารรักิษีาโรคสิำาหรับสิัติว์เลุ่ี�ยงื่	หร่อมาติรฐานอ่�น 

ที�เทียบเท�า	กิ�อนวันครบเปิดดำาเนินกิาร

A2

2.	 ติ้ อ งื่ ไ ด้ รั บ ร อ งื่ม าติ ร ฐ าน ร ะบบกิา ร จั ดกิ า ร 

ความปลุ่อดภัยของื่อาหาร	 เช�น	 ISO	22000	หร่อ

มาติรฐานที�	Global	Food	Safety	Initiative	(GFSI)	

ยอมรับ	เป็นติ้น	กิ�อนวันครบเปิดดำาเนินกิาร

1.2.8.2	 กิิ จกิ า รผลุ่ิ ติ อ าหา รสิั ติ ว์ ห ร่ อ 

สิ� วนผสิมอาหารสิั ติ ว์ ที� ไ ด้ รั บ 

กิารรบัรองื่มาติรฐานความปลุ่อดภัย 

ทางื่อาหาร

ติ้องื่ได้รับรองื่มาติรฐานระบบกิารจัดกิารความปลุ่อดภัย

ของื่อาหาร	เช�น	ISO	22000	หร่อมาติรฐานที�	Global	Food	

Safety	Initiative	(GFSI)	ยอมรับ	เป็นติ้น	กิ�อนวันครบ 

เปิดดำาเนินกิาร

A3

1.2.8.3	 กิิ จกิ า รผลุ่ิ ติ อ าหา รสิั ติ ว์ ห ร่ อ 

สิ� วนผสิมอาหารสิั ติ ว์ ที� ไ ด้ รั บ 

กิารรับรองื่มาติรฐานสิากิลุ่

ติ้องื่ได้รับรองื่มาติรฐานสิากิลุ่	เช�น	Hazard	Analysis	

and	Critical	Control	Points	(HACCP)	หร่อ	Good	

Manufacturing	Practice	(GMP)	เป็นติ้น	กิ�อนวันครบ

เปิดดำาเนินกิาร

A4

1.2.8.4	 กิิ จกิ า รผลุ่ิ ติ อ าหา รสิั ติ ว์ ห ร่ อ 

สิ�วนผสิมอาหารสิัติว์	กิรณีอ่�นๆ

B
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1.2.9	 กิิิจกิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�หรือบรรจ์ภััณฑ์� 

จากิิผลูผลูิตทางกิิารเกิิษตร	ผลูพืลูอยไดื่้	 

หรอืเศษว์สััดื่ท์างกิิารเกิิษตร	หรอืผลิูตภัณัฑ์� 

จากิิว์ัตถ์ ดิื่บท้�ม้าจากิิผลูพืลูอยได้ื่หรือ 

เศษว์ัสัดื่์	หรือของเสั้ยจากิิกิิารเกิิษตร

A3

1.2.10	กิิิจกิิารผลูิตเ ชื่�อ เพืลูิงหรือแอลูกิิอฮอลู� 

ทางเภัสััช่กิิรรม้	(Pharmaceutical	Grade)	

จากิิผลูผลูิตกิิารเกิิษตร	รว์ม้ทั�งเชื่�อเพืลูิง

จากิิเศษว์ัสัดื่์	หรือของเสั้ยท้�ไดื่้จากิิผลูผลูิต 

ทางกิิารเกิิษตร

1.2.10.1	 กิิจิกิิารผลูติเชื่�อเพืลูงิหรือแอลูกิิอฮอลู� 

ทางเภัสััช่กิิรรม้	(Pharmaceutical	

Grade)	จากิิผลูผลูติทางกิิารเกิิษตร

1.2.10.2	กิิิจกิิารผลูิตเชื่�อเพืลูิงจากิิเศษว์ัสัดื่ ์

หรือของ เสั้ ยท้� ไ ด้ื่จากิิผลูผลิูต 

ทางกิิารเกิิษตร

ต้องเป็นกิิารผลูิตเชื่�อเพืลูิงจากิิเศษว์ัสัดื่์หรือของเสั้ย 

ท้�ไดื่้จากิิผลูผลูิตทางกิิารเกิิษตร	เช่่น	Biomass	to	Liquid	 

(BTL)	 ก๊ิิาซช้่ว์ภัาพืจากิินำ�าเสั้ย	ไบโอดื่้เซลูจากิินำ�าม้ันพืืช่ 

ใช่้แลู้ว์	เป็นต้น

A2

A2

1.2.10.3	กิิิจกิิารผลูิตเช่ื�อเพืลูิงช่้ว์ม้ว์ลูอัดื่ A3

1.2.11	กิิิ จ กิิ า ร ผ ลูิ ต สั า ร สั กิิั ดื่ จ า กิิ ว์ั ต ถ์ ดื่ิ บ 

ทางธุ์รรม้ช่าติหรือผลูิตภััณฑ์�จากิิสัารสักิิัดื่

จากิิวั์ตถ์ดื่ิบจากิิธุ์รรม้ช่าติ	หรือผลิูตภััณฑ์�

สัม้์นไพืร

1.2.11.1	กิิิจกิิารผลูิตสัารสักิิัดื่จากิิว์ัตถ์ดื่ิบ	

ทางธุ์รรม้ช่าติท้� ใ ช้่ เทคโนโลูย้ 

กิิารสั กัิิดื่ ขั� น สูั งห รื อกิิา รผ ลิูต

ผลูติภััณฑ์�จากิิสัารสักิิดัื่จากิิว์ตัถด์ื่บิ

ทางธุ์รรม้ช่าติท้� ใ ช้่ เทคโนโลูย้ 

กิิ า ร สั กิิั ดื่ ขั� น สัู ง ท้� ต่ อ เ นื� อ ง 

ในโครงกิิารเดื่้ยว์กิิัน

กิิารผลูติผลูติภัณัฑ์�จากิิสัารสักิิดัื่จากิิว์ตัถด์ื่บิทางธุ์รรม้ช่าติ 

ท้�ตอ่เนื�องในโครงกิิาร	ตอ้งไดื่ร้บักิิารขึ�นทะเบย้นผลูติภััณฑ์�

สัม์้นไพืรหรือเท้ยบเท่าตาม้กิิฎหม้ายว์่าดื่้ว์ยผลูิตภััณฑ์�

สัม้์นไพืร	จากิิสัำานักิิงานคณะกิิรรม้กิิารอาหารแลูะยา 

หรือหน่ว์ยงานอื�นท้� เท้ยบเท่า	 กิิ่อนกิิารใช่้สัิทธุ์ิแลูะ 

ประโยช่น�ยกิิเว์้นภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องไดื่้รับ

กิิารขึ�นทะเบ้ยนกิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2

1.2.11.2	กิิิจกิิารผลูิตสัารสักิิัดื่จากิิว์ัตถ์ดื่ิบ

ท า ง ธุ์ ร รม้ช่ าติ ห รื อ กิิ า รผลูิ ต

ผลูติภัณัฑ์�จากิิสัารสักิิดัื่จากิิว์ตัถด์ื่บิ

ทางธุ์รรม้ช่าตทิ้�ตอ่เนื�องในโครงกิิาร

เดื่้ยว์กิิัน

กิิารผลูติผลูติภัณัฑ์�จากิิสัารสักิิดัื่จากิิว์ตัถด์ื่บิทางธุ์รรม้ช่าติ 

ท้�ตอ่เนื�องในโครงกิิาร	ตอ้งไดื่ร้บักิิารขึ�นทะเบย้นผลูติภััณฑ์�

สัม์้นไพืรหรือเท้ยบเท่าตาม้กิิฎหม้ายว์่าดื่้ว์ยผลูิตภััณฑ์�

สัม้์นไพืร	จากิิสัำานักิิงานคณะกิิรรม้กิิารอาหารแลูะยา	 

หรือหน่ว์ยงานอื�นท้� เท้ยบเท่า	 กิิ่อนกิิารใช้่สัิทธุ์ิแลูะ

A3
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1.2.11.3	กิิจิกิิารผลิูตผลิูตภััณฑ์�จากิิสัารสักัิิดื่ 

จากิิวั์ตถ์ดิื่บทางธุ์รรม้ช่าติหรือ

ผลูิตภััณฑ์�สัม์้นไพืรท้�ไม้่ม้้ขั�นตอน

กิิารผลูิตสัารสักิิัดื่จากิิว์ัตถ์ดื่ิบ 

ทางธุ์รรม้ช่าติ

ประโยช่น�ยกิิเว์้นภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องไดื่้รับ

กิิารขึ�นทะเบ้ยนกิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.	 ต้องได้ื่รับกิิารขึ�นทะเบ้ยนผลิูตภััณฑ์�สัม้์นไพืรหรือ

เท้ยบเท่าตาม้กิิฎหม้ายว่์าดื่้ว์ยผลิูตภััณฑ์�สัม้์นไพืร	

จากิิสัำานักิิงานคณะกิิรรม้กิิารอาหารแลูะยา	หรือ

หน่ว์ยงานอื�นท้� เท้ยบเท่า	 ก่ิิอนกิิารใช้่สัิทธิุ์แลูะ

ประโยช่น�ยกิิเว้์นภัาษ้เงินได้ื่นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้อง

ไดื่้รับกิิารขึ�นทะเบ้ยนกิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

2.	 ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานสัำาหรับสัถานท้�ผลูิต

ผลูิตภััณฑ์�สัม้์นไพืร	 เช่่น	Good	Manufacturing	

Practice	(GMP)	หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	

เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A3

1.3	 กิิิจกิิารเกิิษตรสัม้ัยใหม้่

1.3.1	 กิิิ จ กิิ า ร ป รั บป ร์ ง พืั น ธ์ุ์� พืื ช่ 	 ห รื อ สัั ต ว์�	 

(ท้�ไม้่เข้าข่ายกิิิจกิิารเทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื)

1.3.2	 กิิิจกิิารผลูิตหรือให้บริกิิารเครื�องจักิิรกิิลู	

อ์ปกิิรณ�ทางกิิารเกิิษตรสัม้ัยใหม้่	แลูะระบบ

เกิิษตรสัม้ัยใหม้่

สัำาหรับกิิารปรบัปรง์พัืนธุ์์�พืชื่ท้�ม้ค้ว์าม้ออ่นไหว์ตาม้นโยบาย

กิิระทรว์งเกิิษตรแลูะสัหกิิรณ�ต้องม้้ผู้ม้้สััญช่าติไทยถือห์้น 

ไม้่น้อยกิิว์่าร้อยลูะ	51	ของท์นจดื่ทะเบ้ยน

A3

1.3.2.1	 กิิิ จ กิิ า ร ผ ลูิ ต ห รื อ ใ ห้ บ ริ กิิ า ร 

เครื�องจกัิิรกิิลู	อป์กิิรณ�ทางกิิารเกิิษตร 

สัม้ยัใหม่้	แลูะระบบเกิิษตรสัม้ยัใหม่้	 

ท้� ม้้ กิิ า รออกิิแบบระบบ	 ห รือ

ซอฟต�แว์ร�	หรือแพืลูตฟอร�ม้	แลูะ 

ผลูิ ต เค รื� อ งจั กิิ รกิิลู	 อ์ ปกิิรณ� 

ในโครงกิิาร

1.	 ต้องผลิูตระบบเกิิษตรสัมั้ยใหม่้	เช่่น	ระบบตรว์จจับ 

หรือติดื่ตาม้สัภัาพืต่างๆ	 ระบบคว์บค์ม้กิิารใช้่

ทรัพืยากิิรท้�เกิิ้�ยว์ข้อง	(นำ�า	ป์�ย	เว์ช่ภััณฑ์�	แลูะระบบ

โรงเรือนอัจฉริยะ)	เป็นต้น

2.	 ต้องม้้ขั�นตอนกิิารออกิิแบบระบบ	หรือซอฟต�แว์ร�	 

หรือแพืลูตฟอร�ม้	 ท้� ใช่้ ในกิิารบริหารจัดื่กิิาร 

ทรพัืยากิิรท้�เกิิ้�ยว์ข้องในลัูกิิษณะ	System	Integration	

ท้�ดื่ำาเนินกิิารเอง	โดื่ยจะต้องม้้กิิารเกิิ็บข้อมู้ลู	แปลูผลู	

แลูะว์เิคราะห�ข้อม้ลูู	ทั�งน้�	หากิิไม้ม่้ก้ิิารดื่ำาเนนิกิิารเอง	 

จะต้องเป็นกิิารว่์าจ้างผู้พัืฒนาระบบในประเทศ	 

โดื่ยจะต้องม้้ค่าใช้่จ่ายในกิิารว่์าจ้างไม้่น้อยกิิว่์า	 

10	ลู้านบาท	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

3.	 ต้องผลิูตเครื�องจักิิรกิิลู	 อ์ปกิิรณ�สัำาหรับระบบ 

เกิิษตรสัม้ัยใหม้่	 โดื่ยม้้ขั�นตอนกิิารขึ�นรูปชิ่�นส่ัว์น	 

กิิารประกิิอบ	แลูะ/หรือกิิารออกิิแบบทางวิ์ศว์กิิรรม้	

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ

A1
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4.	 ตอ้งม้ค้า่ใช่จ้า่ยเงนิเดื่อืนของบค์ลูากิิรด้ื่านกิิารพัืฒนา

เทคโนโลูย้สัารสันเทศแลูะวิ์ศว์กิิรรม้ไม่้น้อยกิิว่์า	

1,500,000	บาทต่อปี	โดื่ยต้องเป็นกิิารจ้างงานใหม่้	

หรือม้้เงินลูงท์น	(ไม้่รว์ม้ค่าท้�ดื่ิน	ท์นหม้์นเว์้ยน	แลูะ 

ค่ายานพืาหนะ)	ไม้่น้อยกิิว์่า	1	ลู้านบาท

1.3.2.2	 กิิิ จ กิิ า ร ผ ลูิ ต ห รื อ ใ ห้ บ ริ กิิ า ร

เครื�องจกัิิรกิิลู	อป์กิิรณ�ทางกิิารเกิิษตร 

สัม้ยัใหม่้	แลูะระบบเกิิษตรสัม้ยัใหม่้	 

ท้� ม้้ กิิ า รออกิิแบบระบบ	 ห รือ

ซอฟต� แว์ร� 	 หรื อแพืลูตฟอร�ม้ 

แต่ไม่้ม้้กิิารผลิูตเครื�องจักิิรกิิลู 

อป์กิิรณ�ในโครงกิิาร	

1.	 ต้องผลิูตระบบเกิิษตรสัมั้ยใหม่้	เช่่น	ระบบตรว์จจับ 

หรือติดื่ตาม้สัภัาพืต่างๆ	 ระบบคว์บค์ม้กิิารใช้่

ทรัพืยากิิรท้�เกิิ้�ยว์ข้อง	(นำ�า	ป์�ย	เว์ช่ภััณฑ์�	แลูะระบบ

โรงเรือนอัจฉริยะ)	เป็นต้น

2.	 ต้องม้้ขั�นตอนกิิารออกิิแบบระบบ	หรือซอฟต�แว์ร�	 

หรือแพืลูตฟอร�ม้	 ท้� ใช่้ ในกิิารบริหารจัดื่กิิาร 

ทรพัืยากิิรท้�เกิิ้�ยว์ข้องในลัูกิิษณะ	System	Integration	

ท้�ดื่ำาเนินกิิารเอง	โดื่ยจะต้องม้้กิิารเกิิ็บข้อมู้ลู	แปลูผลู	

แลูะว์เิคราะห�ข้อม้ลูู	ทั�งน้�	หากิิไม้ม่้ก้ิิารดื่ำาเนนิกิิารเอง 

จะต้องเป็นกิิารว่์าจ้างผู้พัืฒนาระบบในประเทศ	 

โดื่ยจะต้องม้้ค่าใช้่จ่ายในกิิารว่์าจ้างไม้่น้อยกิิว่์า	 

10	 ลู้านบาท	 ก่ิิอนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	 โดื่ย 

ค่าใช้่จ่ายในกิิารว่์าจ้างผู้พัืฒนาระบบในประเทศ 

ให้นับรว์ม้เป็นว์งเงินยกิิเว์้นภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลูไดื่้

3.	 ตอ้งม้ก้ิิารจดัื่หาเครื�องจกัิิร	อป์กิิรณ�จากิิผูป้ระกิิอบกิิาร 

รายอื�น	 หรือว์่าจ้างผู้ประกิิอบกิิารรายอื�นผลูิต	 

แลู้ว์นำาม้าประกิิอบในลัูกิิษณะ	System	Integration	

เป็นระบบเกิิษตรสัม้ัยใหม้่	

4.	 ตอ้งม้ค้า่ใช่จ้า่ยเงนิเดื่อืนของบค์ลูากิิรด้ื่านกิิารพัืฒนา

เทคโนโลูย้สัารสันเทศแลูะวิ์ศว์กิิรรม้ไม่้น้อยกิิว่์า	

1,500,000	บาทต่อปี	โดื่ยต้องเป็นกิิารจ้างงานใหม่้	

หรือม้้เงินลูงท์น	(ไม้่รว์ม้ค่าท้�ดื่ิน	ท์นหม้์นเว์้ยน	แลูะ

ค่ายานพืาหนะ)	ไม้่น้อยกิิว์่า	1	ลู้านบาท

A2

1.3.2.3	 กิิิจกิิารให้บริกิิารระบบเกิิษตร 

สัม้ัยใหม้่

ต้องเป็นกิิารให้บริกิิารระบบเกิิษตรสัม้ัยใหม้่	เช่่น	ระบบ	

ตรว์จจับหรือติดื่ตาม้สัภัาพืต่างๆ	ระบบคว์บค์ม้กิิารใช้่	 

ทรัพืยากิิรท้�เก้ิิ�ยว์ข้อง	(นำ�า	ป์�ย	 เว์ช่ภััณฑ์�	 แลูะระบบ 

โรงเรือนอัจฉริยะ)	เป็นต้น	ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ

A4

1.3.3	 กิิิจกิิารโรงงานผลูิตพืืช่	(Plant	Factory) ต้องม้้กิิารปลููกิิพืืช่ภัายในอาคารท้�ออกิิแบบม้าเฉพืาะ 

ในระบบปิดื่	 แลูะต้องม้้กิิาร ติดื่ ตั� ง ระบบคว์บค์ม้ 

สัภัาพืแว์ดื่ลู้อม้ในกิิารปลููกิิพืืช่	ทั�งทางกิิายภัาพืแลูะ 

กิิารคว์บคม์้สัภัาพืแว์ดื่ลู้อม้ทางช้่ว์ภัาพื	ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิาร 

เห็นช่อบ

A3
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1.4	 กิิิจกิิารสันับสัน์นอ์ตสัาหกิิรรม้เกิิษตรแลูะอาหาร

1.4.1	 กิิิ จ กิิ า รผ ลิู ตป์� ย ช้่ ว์ ภั าพื 	 ป์� ย อิ นท ร้ ย�	 

ป์�ยอินทร้ย�เคม้้นาโน	 แลูะสัารช้่ว์ภััณฑ์�	

ป้องกิิันกิิำาจัดื่ศัตรูพืืช่

1.	 ผลูิตภััณฑ์�ป์� ย ช้่ ว์ภัาพื	 แลูะป์� ย อินท ร้ย� 	 แลูะ 

ป์�ยอินทร้ย� เคม้้นาโน	 ต้องดื่ำาเนินกิิารให้ไดื่้ รับ 

กิิารขึ�นทะเบ้ยนแลูะใบอน์ญาตผลูิตป์�ยเพืื�อกิิารค้า 

จากิิกิิรม้วิ์ช่ากิิารเกิิษตร	 ก่ิิอนกิิารใช้่สิัทธุ์ิแลูะ 

ประโยช่น�ยกิิเว้์นภัาษ้เงินได้ื่นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้อง

ไดื่้รับกิิารขึ�นทะเบ้ยนแลูะใบอน์ญาตก่ิิอนวั์นครบ 

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

2.	 ผ ลิูตภััณฑ์�สัาร ช้่ว์ภััณฑ์�ป้ อง กัิินกิิำาจัดื่ศัต รูพืื ช่	 

ต้องดื่ำา เ นินกิิารใ ห้ไดื่้ รับกิิาร ขึ�นทะเบ้ยนแลูะ 

ใบรับแจ้งกิิารดื่ำาเนินกิิารเกิิ้�ยว์กิิับวั์ตถ์อันตราย 

ช่นิดื่ท้�	2	 จากิิกิิรม้ว์ิช่ากิิารเกิิษตร	 กิิ่อนกิิารใช่้ 

สัิทธิุ์แลูะประโยช่น�ยกิิเว์้นภัาษ้เ งินได้ื่นิติบ์คคลู	 

ทั�งน้�	จะต้องได้ื่รับกิิารขึ�นทะเบ้ยน	แลูะใบรับแจ้ง 

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A3

1.4.2	 กิิิจกิิารอบพืืช่แลูะไซโลู B

1.4.3	 กิิิจกิิารคัดื่ค์ณภัาพื	แลูะเกิิ็บรักิิษาผลูิตผลู

แลูะผลูิตภััณฑ์�ทางกิิารเกิิษตร

1.4.3.1	 กิิิ จ กิิ า ร คั ดื่ ค์ ณ ภั า พื 	 แ ลู ะ 

เกิิ็บรักิิษาผลูิตผลู	แลูะผลูิตภััณฑ์�

ทางกิิารเกิิษตร	ท้�ใช่้เทคโนโลูย้

ขั�นสัูง

ต้องใช่้เทคโนโลูย้ขั�นสูัง	 เช่่น	กิิารใช่้ระบบเซ็นเซอร� 

ตรว์จสัอบเ นื� อ ในผลูไม้้ 	 กิิารใ ช้่คลูื� นคว์าม้ถ้� ว์ิ ทย ์

ในกิิารกิิำาจดัื่แม้ลูง	กิิารใช่	้Nuclear	Magnetic	Resonance	

แลูะกิิารใช่้ระบบเอกิิซเรย�	เป็นต้น

A2

1.4.3.2	 กิิิ จ กิิ า ร คั ดื่ ค์ ณ ภั า พื 	 แ ลู ะ 

เกิิ็บรักิิษาผลูิตผลู	แลูะผลูิตภััณฑ์�

ทางกิิารเกิิษตร	ท้�ใช่้เทคโนโลูย้

ทันสัม้ัย

1.	 ต้ อ ง ใ ช่้ เ ท ค โ น โ ลู ย้ ท้� ทั น สัม้ั ย 	 เ ช่่ น 	 กิิ า ร ใ ช้่ 

เครื�องคัดื่แยกิิสั้เม้ลู็ดื่พืืช่	กิิารอบไอนำ�าฆ่่าไข่แม้ลูงว์ัน 

ผลู ไม้้ 	 กิิ า ร เ คลูื อบผิ ว์ เ ม้ลู็ ดื่พืื ช่ 	 กิิ า รบ ร รจ์ 

ในบรรยากิิาศดัื่ดื่แปลูง	(Modified	Atmosphere	

Packaging:	MAP)	กิิารบรรจ์ในบรรยากิิาศคว์บค์ม้	

(Controlled	Atmosphere	Packaging:	CAP)	 

กิิารเก็ิิบรักิิษาในห้องเย็น	(Cold	Storage)	แลูะ 

กิิารแช่่เยือกิิแข็ง	(Freezing)	เป็นต้น

2.	 ไม้่ให้กิิารสั่งเสัริม้กิิารคัดื่ค์ณภัาพืข้าว์

A3

1.4.3.3	 กิิิจกิิารคัดื่ค์ณภัาพื	แลูะเกิิ็บรักิิษา

ผลูิตภััณฑ์�ข้าว์ท้� ใช่้ เทคโนโลูย้ 

ท้�ทันสัม้ัย

B

1.4.4	 กิิิจกิิารห้องเย็น	หรือกิิิจกิิารห้องเย็นแลูะ

ขนสั่งห้องเย็น
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1.4.4.1	 กิิิ จกิิารห้ อ ง เย็ น 	 ห รือกิิิ จกิิาร 

ห้องเย็นแลูะขนสั่งห้องเย็น	กิิรณ้

ใช่้สัารทำาคว์าม้เย็นธุ์รรม้ช่าติ	

(Natural	Refrigerants)

ต้องใช่้สัารทำาคว์าม้เย็นธุ์รรม้ช่าติ	 โดื่ยอน์ญาตให้ใช่้

แอม้โม้เน้ยไดื่้ในสััดื่สั่ว์นไม้่เกิิินร้อยลูะ	49	ของปริม้าณ 

กิิารใช่้สัารทำาคว์าม้เย็นในระบบ

A4

1.4.4.2	 กิิจิกิิารหอ้งเยน็	หรอืกิิจิกิิารหอ้งเยน็

แลูะขนสั่งห้องเย็น	กิิรณ้อื�นๆ

ต้องใช่้สัารทำาคว์าม้เย็นท้�ม้้ผลูกิิระทบต่อสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้น้อย	 

โดื่ยจะพืิจารณาจากิิตัว์ช้่�ว์ัดื่ท้�เกิิ้�ยว์ข้อง	 เช่่น	Global	

Warming	Potential	(GWP)	เป็นต้น

B

1.4.5	 กิิิจกิิารศูนย�กิิลูางกิิารค้าสัินค้าเกิิษตร 1.	 ต้องม้้ท้�ดื่ินไม้่น้อยกิิว์่า	50	ไร่

2.	 ต้องม้้พืื�นท้�สัำาหรับประกิิอบกิิิจกิิาร	 แลูะบริกิิาร 

เกิิ้�ยว์กัิิบสัินค้าเกิิษตร	 ไม้่น้อยกิิว่์าร้อยลูะ	60	 

ของพืื�นท้�ทั�งหม้ดื่	โดื่ยต้องจัดื่ให้ม้้พืื�นท้�สัำาหรับแสัดื่ง	

หรือซื�อขายสัินค้าเกิิษตร	ศูนย�ประมู้ลูสัินค้า	ห้องเย็น	 

แลูะคลูังสัินค้า

4.	 ต้องม้้กิิารให้บริกิิารตรว์จสัอบ	คัดื่ค์ณภัาพื	แลูะ 

ตรว์จสัารพืิษตกิิค้าง

A3

1.4.6	 กิิิจกิิารศูนย�กิิารค้าผลูิตผลูทางกิิารเกิิษตร

ระบบดื่ิจิทัลู

1.	 ต้องม้้ผู้ม้้สััญช่าติไทยถือห์้นไม้่น้อยกิิว่์าร้อยลูะ	51	 

ของท์นจดื่ทะเบ้ยน	

2.	 ต้องม้้แพืลูตฟอร�ม้สัำาหรับให้บริกิิารเกิิษตรกิิร 

แลูะผู้ประกิิอบกิิาร	 รว์ม้ทั�งม้้ระบบกิิารติดื่ตาม้ 

แลูะคว์บค์ม้ค์ณภัาพืผลูผลิูตทางกิิารเกิิษตร	 โดื่ย 

ต้องม้้กิิระบว์นกิิารพืัฒนาหรือว์่าจ้างผู้อื�นในประเทศ

เพืื�อพัืฒนาซอฟต�แว์ร�หรือแพืลูตฟอร�ม้ท้�ใช่ใ้นโครงกิิาร

3.	 ตอ้งเป็นกิิารจำาหนา่ยผลิูตผลูทางกิิารเกิิษตรในรูปแบบ	

B2B	(Business-to-Business)	เท่านั�น	

4.	 ต้องม้้ระบบกิิารตรว์จสัอบย้อนกิิลัูบ	(Traceability)	

หรือระบบกิิารตรว์จสัอบย้อนกิิลูับท้� เท้ยบเท่า	 

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ	แลูะม้้กิิระบว์นกิิาร

ตรว์จค์ณภัาพื	เช่่น	ห้องปฏิบิตักิิิารเพืื�อทดื่สัอบคณ์ภัาพื	

เป็นต้น

A3

อุุตสาหกรรมเทุคโนโลยีีชีีวภาพ

1.5	 กิิิจกิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�จากิิเทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื

1.5.1	 กิิิจกิิารผลิูตพืลูาสัติกิิช้่ว์ภัาพืหรือผลูิตภััณฑ์�

จากิิพืลูาสัติกิิช่้ว์ภัาพื	(Bioplastics)
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1.5.1.1	 กิิิ จกิิารผลูิตพืลูาสัติกิิ ช้่ ว์ภัาพื

หรือกิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�พืลูาสัติกิิ	

ช้่ว์ภัาพืท้�ขึ�นรปูตอ่เนื�องในโครงกิิาร

เดื่้ยว์กิิัน

ต้องไดื่้กิิารรับรองม้าตรฐานพืลูาสัติกิิฐานช้่ว์ภัาพื	 เช่่น	

ม้อกิิ.	2734,	ISO	16620	หรอืม้าตรฐานสัากิิลูอื�นท้�เทย้บเทา่	 

เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2

1.5.1.2	 กิิิจกิิารผลิูตผลูิตภััณฑ์�พืลูาสัติกิิ

ช่้ว์ภัาพื

1.	 ต้องไดื่้กิิารรับรองม้าตรฐานพืลูาสัติกิิฐานช้่ว์ภัาพื	 

เช่่น	ม้อกิิ.	2734,	ISO	16620	หรือม้าตรฐานสัากิิลูอื�น 

ท้�เท้ยบเท่า	เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

2.	 ต้องม้้กิิระบว์นกิิารขึ�นรูปจากิิพืลูาสัติกิิช่้ว์ภัาพื

A3

1.5.2	 กิิิ จ กิิ า ร ผ ลิู ต ผ ลิู ต ภัั ณฑ์� เ ค ม้้ ช้่ ว์ ภั า พื	

(Biochemicals)

1.	 ต้องใช่้ว์ัตถ์ดื่ิบท้�ม้าจากิิผลูผลิูตทางกิิารเกิิษตร	

ผลิูตภััณฑ์�แปรรูปจากิิกิิารเกิิษตร	 วั์สัดื่์ ช้่ว์ม้ว์ลู	 

เศษหรือผลูพืลูอยไดื่้จากิิอ์ตสัาหกิิรรม้แปรรูป

กิิารเกิิษตรไม้่น้อยกิิว์่าร้อยลูะ	51	โดื่ยนำ�าหนักิิ

2.	 ไม้่ให้กิิารสั่งเสัริม้โครงกิิารท้�ม้้ เฉพืาะกิิารผสัม้ 

หรือเจือจาง

A2

3.	 ต้องได้ื่รับกิิารรับรองม้าตรฐานหรือกิิารทดื่สัอบ

ค์ณสัม้บัติกิิารย่อยสัลูายทางช่้ว์ภัาพืไดื่้	(Ready	

Biodegradability)	ตาม้ม้าตรฐานสัากิิลู	 เช่่น	

OECD	Guidelines	for	the	Testing	of	Chemical,	

Tes t	No.	301 :	Ready	B iodegradabi l i t y	 

เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.5.3	 กิิิจกิิารเทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื	(Biotechnology)

1.5.3.1	 กิิิจกิิารกิิารปรับปร์งพืันธ์ุ์�พืืช่	สััตว์�	

แลูะจล์ูนิทร้ย�ท้�ใช่เ้ทคโนโลูยช้้่ว์ภัาพื

1.5.3.2	 กิิิจกิิารผลูิตสัารเว์ช่ภััณฑ์�ท้� ใช่้

เทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื

1.5.3.3	 กิิิ จกิิา รผลูิ ต ช์่ดื่ตรว์จ วิ์นิ จฉั ย

ทางกิิารแพืทย�	กิิารเกิิษตร	อาหาร	

แลูะสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้ท้�ใช่้เทคโนโลูย้

ช่้ว์ภัาพื

1.5.3.4	 กิิิ จ กิิ า ร ผ ลิู ต สั า ร ช้่ ว์ โ ม้ เ ลู กิิ์ ลู 

แลูะสัารออกิิฤทธิุ์� ช้่ ว์ภัาพืท้� ใ ช้่ 

เซลูลู�จ์ ลิูนท ร้ย� 	 เซลูลู�พืืช่แลูะ 

เซลูลู�สััตว์�ในกิิารผลูิต

1.5.3.5	 กิิิจกิิารผลูิตว์ัตถ์ดื่ิบ	 แลูะ/หรือ

ว์ัสัดื่์จำาเป็นท้�ใช่้เพืื�อกิิารว์ิจัยแลูะ

พืัฒนา	กิิารทดื่ลูอง	กิิารทดื่สัอบ	

กิิารคว์บค์ม้ค์ณภัาพื	 สัำาหรับ 

กิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�ช่้ว์ภัาพื

A1

A1

A1

A1

A1
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1.6	 กิิิจกิิารพืัฒนาเทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื	(Biotechnology) 1.	 ต้องม้้ ขั�นตอนกิิารพืัฒนาเทคโนโลูย้ เป้าหม้าย 

ท้�ใช่้เป็นฐานในกิิระบว์นกิิารผลูิตหรือให้บริกิิาร 

ในอ์ตสัาหกิิรรม้เป้าหม้าย	ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิาร 

เห็นช่อบ

2.	 ต้ อ งม้้ กิิารถ่ ายทอดื่ เทคโน โลูย้ 	 โดื่ย ร่ ว์ม้ มื้อ 

กิิับสัถาบันกิิารศึกิิษาหรือสัถาบันว์ิจัยตาม้รูปแบบ 

ท้�คณะกิิรรม้กิิารกิิำาหนดื่	เช่่น	Technology	Research	

Consortium	เป็นต้น

A1+

(10	ปี 

ไม้่กิิำาหนดื่

ว์งเงินยกิิเว์้น

ภัาษ้เงินไดื่้ 

นิติบ์คคลู

หมวด 2 อุุตสาหกรรมการแพทุยี์
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แลูะสัิทธุ์ิ
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อุุตสาหกรรมการแพทุยี์

2.1	 กิิิจกิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�ทางกิิารแพืทย�

2.1.1	 กิิิจกิิารผลิูต	Non-woven	Fabric	หรือ

ผลูิตภััณฑ์�สั์ขอนาม้ัย	(Hygienic	Products)	

จากิิ	Non-woven	Fabric

2.1.1.1	 กิิิจกิิารผลูิต	Non-woven	Fabric A3

2.1.1.2	 กิิิจกิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�สั์ขอนาม้ัย	

(Hyg ien ic	P roduct s ) 	 จากิิ	 

Non-woven	Fabric

A4

2.1.2	 กิิิจกิิารผลูิตเครื�องม้ือแพืทย�

2.1.2.1	 กิิิ จ กิิ า รผ ลิูต เค รื� อ งม้ื อ แพืทย� 

ท้�จัดื่อยู่ในประเภัทคว์าม้เสั้�ยงสัูง

หรือเทคโนโลูย้สัูง

A2

2.1.2.2	 กิิิ จ กิิ า รผ ลิูต เค รื� อ งม้ื อ แพืทย� 

ช่นิดื่อื�นๆ

ไม้่ให้กิิารสั่งเสัริม้กิิารผลิูตเครื�องมื้อแพืทย�จากิิผ้า 

หรือเสั้นใยช่นิดื่ต่างๆ

A3

2.1.2.3	 กิิิจกิิารผลูิตเครื�องม้ือแพืทย�จากิิผ้า

หรือเสั้นใยช่นิดื่ต่างๆ

2.1.2.4	กิิิจกิิารผลูิตช่ิ�นสั่ว์นเครื�องม้ือแพืทย�

1.	 ต้องเป็นกิิารผลูิตเครื�องม้ือแพืทย�จากิิผ้าหรือเสั้นใย

ช่นิดื่ต่างๆ	เช่่น	เสัื�อกิิาว์น�	ผ้าคลู์ม้	หม้ว์กิิ	ผ้าปิดื่ปากิิ

แลูะจมู้กิิ	ผ้ากิิ๊อซ	แลูะสัำาลู้	เป็นต้น

2.	 กิิ ร ณ้กิิา รผ ลิูตผ้ า กิิ๊ อซห รื อสัำา ลู้ 	 ต้ อ ง เ ริ� ม้ต้ น 

จากิิผ้าฝ้้ายดื่ิบ	หรือใยฝ้้าย

ต้องไดื่้กิิารรับรองม้าตรฐาน	 ISO	13485	หรือม้าตรฐาน

เครื�องม้อืแพืทย�อื�นท้�เทย้บเทา่	ก่ิิอนว์นัครบเปดิื่ดื่ำาเนนิกิิาร

A4

A4

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย

43



ประเภัทกิิิจกิิาร เงื�อนไข
กิิลู์่ม้กิิิจกิิาร
แลูะสัิทธุ์ิ
ประโยช่น�

2.1.3	 กิิจิกิิารผลิูตสัารออกิิฤทธิุ์�สัำาคญัในยา	(Active	 

Pharmaceutical	Ingredients)

ตอ้งเปน็กิิารผลิูตสัารออกิิฤทธิุ์�	หรอืวั์ตถด์ื่บิทางเภัสัชั่กิิรรม้	

(Active	Pharmaceutical	Ingredients:	APIs)

A2

2.1.4	 กิิิจกิิารผลูิตยา

2.1.4.1	 กิิิจกิิารผลูิตยาม้์่งเป้า 1.	 ต้องเป็นกิิารผลูิตยาในกิิลู์่ม้บัญช้่ยาม้์่งเป้าท้�ประกิิาศ

โดื่ยกิิระทรว์งสัาธุ์ารณสัข์	ณ	วั์นท้�ยื�นขอรับกิิารส่ังเสัริม้

2.	 ต้องได้ื่รับกิิารรับรองม้าตรฐานสัถานท้�ผลิูต	Good	

Manufacturing	Practice	(GMP)	ตาม้แนว์ทาง	

Pharmaceutical	Inspection	Co-operation	

Scheme	(PIC/S)	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2

2.1.4.2	 กิิิจกิิารผลูิตยาแผนปัจจ์บัน ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานสัถานท้�ผลูิต	Good	

Manufacturing	Practice	(GMP)	 ตาม้แนว์ทาง	

Pharmaceutical	Inspection	Co-operation	Scheme	

(PIC/S)	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A3

2.2	 กิิจิกิิารบริกิิารทางกิิารแพืทย�แลูะบริกิิารสัาธุ์ารณสัข์

2.2.1	 กิิิจกิิารสัถานพืยาบาลู

2.2.1.1	 กิิิจกิิารศูนย�กิิารแพืทย�เฉพืาะทาง 1.	 ต้องเป็นศูนย�กิิารแพืทย�เฉพืาะทางสัาขาขาดื่แคลูน	

ไดื่้แกิิ่	ดื่้านหัว์ใจ	(โรคหลูอดื่เลูือดื่หัว์ใจ	ผ่าตัดื่	หัว์ใจ

แลูะหัว์ใจลู้ม้เหลูว์)	 ด้ื่านม้ะเร็ง	(เคม้้บำาบัดื่	แลูะ

รงัสัวิ้์ทยา)	ดื่า้นไต	(ศูนย�ไตเทย้ม้)	ด้ื่านกิิายภัาพืบำาบดัื่	

แลูะดื่้านจิตเว์ช่

2.	 ต้องม้แ้ผนกิิารจดัื่หาบค์ลูากิิรทางกิิารแพืทย�ท้�เหม้าะสัม้	

3.	 ต้องม้เ้ครื�องมื้อแลูะอป์กิิรณ�ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเหน็ช่อบ	

4.	 ต้องได้ื่รบัใบอน์ญาตให้ประกิิอบกิิิจกิิารสัถานพืยาบาลู 

กิิ่อนกิิารใช้่สิัทธิุ์แลูะประโยช่น�ยกิิเว์้นภัาษ้เงินได้ื่

นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องไดื่้รับใบอน์ญาตกิิ่อนว์ันครบ

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

5.	 ต้องปฏิิ บัติตาม้กิิฎระเบ้ยบ ว่์าดื่้ ว์ยม้าตรฐาน 

กิิารประกิิอบวิ์ช่าช้่พืหรือม้าตรฐานกิิระทรว์ง 

สัาธุ์ารณสั์ขอื�นๆ	ท้�เกิิ้�ยว์ข้อง	

6.	 ต้องพืจิารณาถงึกิิารกิิระจายกิิารให้บรกิิิารแลูะกิิารเข้าถงึ 

ของประช่าช่น

7.	 อน์ญาตให้ใช้่เครื�องมื้อแลูะอ์ปกิิรณ�ต่างๆ	กัิิบผู้ป่ว์ย 

หรือผู้ท้� เข้ารับบริกิิารในดื่้านอื�นๆ	ท้�ไม้่เกิิ้�ยว์กัิิบ 

โครงกิิารโดื่ยตรงได้ื่	แต่ไม้ใ่หน้ำารายได้ื่ม้ารว์ม้คำานว์ณ

เป็นรายไดื่้ของโครงกิิารท้�เข้าข่ายไดื่้รับสัิทธุ์ิแลูะ

ประโยช่น�ดื่้านภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลู

A2
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2.2.1.2	 กิิิจกิิารโรงพืยาบาลูผู้สัูงอาย์ 1.	 ต้องม้แ้ผนกิิารจดัื่หาบค์ลูากิิรทางกิิารแพืทย�ท้�เหม้าะสัม้

2.	 ต้องม้้ เค รื�องม้ือแลูะอ์ปกิิรณ�ในกิิารให้บริกิิาร 

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ

3.	 ต้องม้้จำานว์นเต้ยงรับผู้ป่ว์ยไว์้ค้างคืนตั�งแต่	31	เต้ยง	

ขึ�นไป

4.	 ตอ้งไดื่ร้บัใบอน์ญาตใหป้ระกิิอบกิิจิกิิารสัถานพืยาบาลู

ประเภัทโรงพืยาบาลูเฉพืาะผู้ป่ว์ย	หรือโรงพืยาบาลู 

ผู้ สูังอาย์ ก่ิิอนกิิารใช้่สิัทธุ์ิแลูะประโยช่น�ยกิิเว้์น 

ภัาษ้เงินได้ื่นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องได้ื่รับใบอน์ญาต

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

5.	 ต้องปฏิิ บัติตาม้กิิฎระเบ้ยบ ว่์าดื่้ ว์ยม้าตรฐาน 

กิิารประกิิอบวิ์ช่าช้่พืหรือม้าตรฐานกิิระทรว์ง 

สัาธุ์ารณสั์ขอื�นๆ	ท้�เกิิ้�ยว์ข้อง

6.	 ต้องม้้หน่ว์ยบริกิิารแลูะระบบสันับสัน์นกิิารให้บริกิิาร

สัำาหรับโรงพืยาบาลูผู้สูังอาย์	ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิาร

เห็นช่อบกิิ่อนว์ันเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

7.	 อน์ญาตให้ใช้่เครื�องมื้อแลูะอ์ปกิิรณ�ต่างๆ	กัิิบผู้ป่ว์ย

หรือผู้ท้�เข้ารับบริกิิารท้�อาย์ตำ�ากิิว์่า	60	ปีไดื่้	แต่ไม้่ให้ 

นำารายไดื่้ม้ารว์ม้คำานว์ณเป็นรายได้ื่ของโครงกิิาร 

ท้�เข้าข่ายไดื่้รับยกิิเว์้นภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลู

A3

2.2.1.3	 กิิิจกิิารศูนย�กิิารแพืทย�แผนไทย	

หรือกิิารแพืทย�แผนไทยประย์กิิต�

1.	 ตอ้งไดื่ร้บัใบอน์ญาตใหป้ระกิิอบกิิจิกิิารสัถานพืยาบาลู

กิิ่อนกิิารใช้่สิัทธิุ์แลูะประโยช่น�ยกิิเว์้นภัาษ้เงินได้ื่

นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องไดื่้รับใบอน์ญาตกิิ่อนว์ันครบ

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

2.	 ต้องปฏิิ บัติตาม้กิิฎระเบ้ยบ ว่์าดื่้ ว์ยม้าตรฐาน 

กิิารประกิิอบวิ์ช่าช้่พืหรือม้าตรฐานกิิระทรว์ง 

สัาธุ์ารณสั์ขอื�นๆ	ท้�เกิิ้�ยว์ข้อง

A3

2.2.1.4	 กิิิจกิิารโรงพืยาบาลู 1.	 ต้องม้้จำานว์นเต้ยงรับผู้ป่ว์ยไว์้ค้างคืนตั�งแต่	31	เต้ยง	

ขึ�นไป	

2.	 ต้องม้้ เค รื�องม้ือแลูะอ์ปกิิรณ�ในกิิารให้บริกิิาร 

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ

3.	 ตอ้งไดื่ร้บัใบอน์ญาตใหป้ระกิิอบกิิจิกิิารสัถานพืยาบาลู

กิิ่อนกิิารใช้่สิัทธิุ์แลูะประโยช่น�ยกิิเว์้นภัาษ้เงินได้ื่

นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องไดื่้รับใบอน์ญาตกิิ่อนว์ันครบ

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A4
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4.	 ต้องปฏิิ บัติตาม้กิิฎระเบ้ยบ ว่์าดื่้ ว์ยม้าตรฐาน 

กิิารประกิิอบวิ์ช่าช้่พืหรือม้าตรฐานกิิระทรว์ง 

สัาธุ์ารณสั์ขอื�นๆ	ท้�เกิิ้�ยว์ข้อง

2.2.2	 กิิิจกิิารบริกิิารสัาธุ์ารณสั์ข	

2.2.2.1	 กิิิจกิิารศูนย�ดูื่แลูผู้ สูังอาย์	 หรือ 

ผู้ม้้ภัาว์ะพืึ�งพืิง

1.	 ต้องม้้บ์คคลูผู้ม้้สััญช่าติไทยถือห์้นไม่้น้อยกิิว์่า 

ร้อยลูะ	51	ของท์นจดื่ทะเบ้ยน

2.	 ต้องเป็นกิิิจกิิารดืู่แลูผู้สัูงอาย์หรือผู้ม้้ภัาว์ะพืึ�งพิืง	 

ตาม้กิิฎหม้ายว์่าดื่้ว์ยสัถานประกิิอบกิิารเพืื�อสั์ขภัาพื	

3.	 ต้องม้้จำานว์นเต้ยงรับผู้ป่ว์ยไว์้ค้างคืนตั�งแต่	31	เต้ยง	

ขึ�นไป	

4.	 ตอ้งม้ข้อบขา่ยกิิารใหบ้รกิิิารดื่แูลูแลูะประคบัประคอง

ผู้สูังอาย์หรือผู้ม้้ภัาว์ะพืึ�งพืิงโดื่ยม้้กิิารพืักิิค้างคืนแลูะ

ต้องม้้กิิารจัดื่กิิิจกิิรรม้ดืู่แลูสั่งเสัริม้	แลูะฟ้�นฟูสั์ขภัาพื

แกิิ่ผู้สัูงอาย์หรือผู้ม้้ภัาว์ะพืึ�งพืิง

A4

5.	 ต้องได้ื่รับอน์ญาตให้ประกิิอบกิิิจกิิารสัถานพืยาบาลู

เพืื�อสั์ขภัาพื	ก่ิิอนกิิารใช้่สิัทธิุ์แลูะประโยช่น�ยกิิเว้์น 

ภัาษ้เงินได้ื่นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องได้ื่รับใบอน์ญาต

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

2.2.2.2	 กิิิจกิิารศูนย�ฟ้�นฟูสั์ขภัาพื 1.	 ต้องม้้เงินลูงท์น	(ไม้่รว์ม้ค่าท้�ดื่ินแลูะท์นหม้์นเว้์ยน)	 

ไม้่น้อยกิิว์่า	30	ลู้านบาท	

2.	 ต้องใช้่ เทคโนโลูย้ทางกิิารแพืทย�ในกิิารบำาบัดื่	 

แลูะฟ้�นฟูสั์ขภัาพื	 ทั�งน้� 	 ต้องไม้่ เป็นกิิารบำาบัดื่ 

ผู้ติดื่ยาเสัพืติดื่ให้โทษ	

3.	 ต้องม้้กิิารจัดื่โปรแกิิรม้กิิารฟ้�นฟูสั์ขภัาพืแบบต่อเนื�อง	

แลูะม้้กิิารพืักิิค้างคืนสัำาหรับผู้ม้าใช่้บริกิิาร

B

2.3	 กิิิจกิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิ	(Clinical	Research)	

2.3.1	 กิิิ จกิิารสั นับสั น์นแลูะบ ริหารจั ดื่กิิาร 

กิิารวิ์จัยทางคลิูนิกิิ	(Contract	Research	

Organization)

1.	 ต้องม้้แผนกิิารดื่ำาเนินกิิารเพืื�อสันับสัน์นแลูะรองรับ 

กิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิ	(Clinical	Research)	ดื่ังน้�

1.1	 กิิารบริหารจัดื่กิิารงานว์ิจัยทางคลูินิกิิ	

1.2	 กิิารกิิำากิิับดืู่แลูกิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิ	เช่่น

-	 กิิารบริหารจัดื่กิิารสัิ�งสั่งตรว์จแลูะห้องเกิิ็บ 

สัิ�งสั่งตรว์จ

-	 กิิารบริหารจัดื่กิิารผลูิตภััณฑ์�ท้�ทำากิิารวิ์จัย 

ทางคลูินิกิิ

-	 กิิารบริหารจัดื่กิิารเพืื�อกิิารจัดื่เกิิ็บเอกิิสัาร 

หรือข้อมู้ลูท้�ใช่้ในงานว์ิจัยทางคลูินิกิิ

A1

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย

46

02
 |

 อุ
ุต

ส
าห

ก
รร

ม
ก

าร
แพ

ทุ
ยี

์



ประเภัทกิิิจกิิาร เงื�อนไข
กิิลู์่ม้กิิิจกิิาร
แลูะสัิทธุ์ิ
ประโยช่น�

-	 กิิารบริหารจัดื่กิิารของเส้ัยท้�เกิิิดื่จากิิกิิารวิ์จัย

ทางคลูินิกิิ

-	 กิิารบริหารจัดื่กิิารเว์ช่ระเบ้ยนสัำาหรับ 

กิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิ

-	 กิิารบริหารจดัื่กิิารอาสัาสัม้คัรท้�ใช่ใ้นกิิารวิ์จยั

ทางคลูินิกิิ	

-	 กิิารจัดื่หาหรอืให้บรกิิิารอาคารสัถานท้�สัำาหรบั 

กิิารว์จิยัทางคลิูนิกิิ	เช่่น	หอ้งตรว์จผูป่้ว์ยนอกิิ	

แลูะผู้ป่ว์ยใน	ห้องทดื่สัอบ	เป็นต้น	

2.	 ต้องม้้บ์คลูากิิรไทยปฏิิบัติงานในสั่ว์นเกิิ้�ยว์ข้อง 

กิิับกิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิ	 เช่่น	Clinical	Research	 

Associate	(CRA)	 เป็นต้น	 ท้�ผ่านกิิารอบรม้ 

ตาม้แนว์ทางกิิารปฏิิบัติกิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิท้�ดื่้	 

(Good	Clinical	Practice:	GCP)	 ของ	 ICH	

(International	Conference	on	Harmonization)	

หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	 ก่ิิอนกิิารใช้่สัิทธิุ์แลูะ 

ประโยช่น�ยกิิเว้์นภัาษ้เงินได้ื่นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้อง 

ไดื่้รับกิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

3.	 ต้ อ งม้้ ค่ า ใ ช้่ จ่ า ย เ งิ น เดื่ื อนของบ์ คลูากิิร ไทย 

ดื่้านกิิารบริหารจัดื่กิิารทางคลิูนิกิิเฉพืาะในโครงกิิาร

ท้�ขอรับกิิารสั่งเสัริม้ไม้่น้อยกิิว์่า	1,500,000	บาทต่อปี	

โดื่ยต้องเป็นกิิารจ้างใหม่้	ทั�งน้�	ค่าใช้่จ่ายเงินเดื่ือน

ของบ์คลูากิิรไทย	จะต้องเป็นไปตาม้หลูักิิเกิิณฑ์� 

ท้�คณะกิิรรม้กิิารเหน็ช่อบ	โดื่ยคำานว์ณเฉพืาะโครงกิิาร

ท้�ขอรับกิิารสั่งเสัริม้	

4.	 ตอ้งม้ค้ว์าม้รว่์ม้ม้อืกิิบัองค�กิิรดื่า้นกิิารว์จิยัหรอืบรกิิิาร

ดื่้านสัาธุ์ารณสั์ข	หรือสัถาบันกิิารศึกิิษาในประเทศ	

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารให้คว์าม้เห็นช่อบ

2.3.2	 ศนูย�กิิารวิ์จัยทางคลูนิกิิิ	(Clinical	Research	

Center)	

1.	 ต้องม้้ขอบข่ายธุ์์รกิิิจไม้่น้อยกิิว์่าหนึ�งข้อ	ดื่ังน้�

-	 กิิารวิ์จัยทางคลูินิกิิเพืื�อศึกิิษาคว์าม้ปลูอดื่ภััย

ของผลูิตภััณฑ์�ในสััตว์�ทดื่ลูอง	(Preclinical	

Research)

-	 กิิารวิ์จัยทางคลูินิกิิเพืื�อศึกิิษาคว์าม้ปลูอดื่ภััย 

ของผลูิตภััณฑ์�ในม้น์ษย�	(Clinical	Research)

-	 กิิารศึกิิษาช้่ว์ประสัิทธุ์ิผลูแลูะช้่ว์สัม้มู้ลูของ 

ผลิูตภััณฑ์�สั์ขภัาพื	(Bioavailabil ity	and	

Bioequivalence	Studies)

A1

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย

47

1



ประเภัทกิิิจกิิาร เงื�อนไข
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2.	 กิิรณ้กิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิในม้น์ษย�ต้องดื่ำาเนินกิิาร	 

ไม้่น้อยกิิว์่า	1	ระยะ	ตาม้ท้�กิิำาหนดื่	ดื่ังน้�

-	 กิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิระยะท้�	1	(Phase	I:	Safety	

and	Dosage)	เป็นกิิารศึกิิษาคว์าม้ปลูอดื่ภััย

ในกิิลู์่ม้อาสัาสัม้ัคร

-	 กิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิระยะท้�	2	(Phase	II:	Efficacy	

and	Side	Effects)	เป็นกิิารศึกิิษาประสัิทธุ์ิภัาพื

แลูะภัาว์ะแทรกิิซ้อน

-	 กิิารว์ิจยัทางคลิูนกิิิระยะท้�	3	(Phase	III:	Efficacy	

and	Monitoring	of	Adverse	Reaction)	

เป็นกิิารศึกิิษาประสิัทธุ์ิภัาพืแลูะติดื่ตาม้อากิิาร

ไม่้พึืงประสังค�

-	 กิิารวิ์จัยทางคลูินิกิิระยะท้� 	4	(Phase	IV:	 

Post-marketing	Surveillance)	เป็นกิิารศึกิิษา

เพืื�อสัังเกิิตผลูในระยะยาว์	

3.	 ต้องเสันอรายลูะเอ้ยดื่เกิิ้�ยว์ข้อง	เช่่น	ข้อมู้ลูนักิิว์ิจัย

โครงสัร้างพืื�นฐานของศนูย�ว์จิยั	กิิารดูื่แลูแลูะค์ม้้ครอง

อาสัาสัม้คัร	เป็นต้น

4.	 ต้องม้้หรือจัดื่หาสัถานท้�แลูะอ์ปกิิรณ�	(Facilities)	 

ท้�เอื�ออำานว์ยต่อกิิารดื่ำาเนินงาน	กิิารว์ิจัยทางคลิูนิกิิ	 

เช่่น	ห้องตรว์จ	ห้องเกิิ็บยา	อ์ปกิิรณ�ทางกิิารแพืทย�	 

ท้�ใช้่ในกิิารว์จิยัทางคลิูนกิิิ	เป็นต้น	

5.	 อน์ญาตให้นำาเครื�องมื้อหรืออ์ปกิิรณ�ทางกิิารแพืทย�	

ท้�ม้้อยู่เดื่ิม้	ม้าใช้่ในโครงกิิารท้�ได้ื่รับกิิารส่ังเสัริม้ได้ื่	 

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเหน็ช่อบ	

6.	 กิิารดื่ำาเนินกิิารว์ิจัยต้องเป็นไปตาม้ม้าตรฐาน 

กิิารปฏิิบัติกิิารว์ิจัยท้�ดื่้ทางคลูินิกิิ	(Good	Clinical	

Practice:	GCP)	หรอืม้าตรฐานอื�นท้�เทย้บเท่า

7.	 ต้อ งม้้ ค่ า ใ ช้่ จ่ าย เ งิ น เ ดืื่ อนของบ์ คลูากิิร ไทย 

ด้ื่านกิิารวิ์จัยทางคลิูนิกิิไม่้น้อยกิิว่์า	1,500,000	 

บาทต่อปี	โดื่ยต้องเป็นกิิารจ้างใหม่้	หรือม้้เงินลูงท์น	

(ไม่้รว์ม้ค่าท้�ดื่ิน	ท์นหม้์นเว้์ยน	แลูะค่ายานพืาหนะ)	

ไม่้น้อยกิิว่์า	1	 ลู้านบาท	ทั�งน้�	 ค่าใช้่จ่ายเงินเดื่ือน 

ของบ์คลูากิิรไทยแลูะ/หรือเงินลูงท์น	 จะต้อง 

เป็นไปตาม้หลัูกิิเกิิณฑ์�ท้�คณะกิิรรม้กิิารกิิำาหนดื่	โดื่ย

คำานว์ณเฉพืาะโครงกิิารท้�ขอรบักิิารส่ังเสัรมิ้
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8.	 ต้องม้้บ์คลูากิิรไทยปฏิิบัติงานในส่ัว์นกิิารว์ิจัย 

ทางคลิูนกิิิแลูะผ่านกิิารอบรม้ตาม้แนว์ทางกิิารปฏิบัิติ

กิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิท้�ดื่้	(Good	Clinical	Practice:	

GCP)	ของ	 ICH	(International	Conference	on	

Harmonization)	หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	แลูะ 

ต้องได้ื่รบัอน์ญาตจากิิคณะกิิรรม้กิิารพิืจารณาจริยธุ์รรม้ 

(Ethics	Committee:	EC)	หรือคณะกิิรรม้กิิารคว์บคม์้ 

สััตว์�ทดื่ลูอง	(Institutional	Animal	Care	and	 

Use	Committee:	IACUC)	 ก่ิิอนกิิารใช้่สัิทธิุ์แลูะ 

ประโยช่น�ยกิิเว้์นภัาษ้เงินได้ื่นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้อง 

ได้ื่รบัก่ิิอนว์นัครบเปิดื่ดื่ำาเนนิกิิาร

9.	 ตอ้งม้ค้ว์าม้รว่์ม้ม้อืกิิบัองค�กิิรดื่า้นกิิารว์จิยัหรอืบรกิิิาร

ดื่้านสัาธุ์ารณสั์ข	หรือสัถาบันกิิารศึกิิษาในประเทศ	

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ
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อุุตสาหกรรมที่่�ใช้้เที่คโนโลยี่ขั้้�นสูง
กอุงส่งเสริมการลงทีุ่น 2

2

อุุตสาหกรรมเคร่�อุงจั้กร 
และระบบอุ้ตโนม้ติ 
3.1	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องจักิร	อุปกิรณ์์	แลิะชิ้ิ�นส่่วน 

แลิะกิารซ่่อมแซ่มเคร่�องจักิรหร่ออุปกิรณ์์	

3.2	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องม่อวิทยาศาส่ตร์

3.3	 กิิจกิารผลิิตเลินส่์ท่�ไม่เข้้าข้่ายเคร่�องม่อแพทย์	

อุุตสาหกรรมยีานยีนต์
3.4	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องยนต์	อุปกิรณ์์	หร่อชิ้ิ�นส่่วน

3.5	 กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนยานพาหนะ

3.6	 กิิจกิารผลิิตยานยนต์ทั�วไป

3.7	 กิิจกิารผลิิตรถจักิรยานยนต์	(ยกิเว้นท่�ม่ความจุ 

กิระบอกิสู่บตำ�ากิว่า	248	ซ่่ซ่่)

3.8	 กิิจกิารผลิิตรถยนต์ไฟฟ้า	Battery	Electric	

Vehicle	(BEV),	Plug-in	Hybrid	Electric	

Vehicle	(PHEV),	Hybrid	Electric	Vehicle	

(HEV)	แลิะแพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า 

แบบแบตเตอร่�	(BEV	Platform)

3.9	 กิิจกิารผลิิตรถจักิรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�

3.10	 กิิจกิารผลิิตรถส่ามลิ้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	 

แลิะแพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถส่ามลิ้อไฟฟ้า 

แบบแบตเตอร่�

3.11	 กิิจกิารผลิิตรถโดยส่ารไฟฟ้าแลิะรถบรรทุกิไฟฟ้า 

แบบแบตเตอร่�	แลิะแพลิตฟอร์มส่ำาหรับ 

รถโดยส่ารไฟฟ้าแลิะรถบรรทุกิไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�

3.12	 กิิจกิารผลิิตรถจักิรยานไฟฟ้า	

3.13	 กิิจกิารผลิิตยานยนต์ไฟฟ้าพลิังงานเซ่ลิลิ์เชิ้่�อเพลิิง	

แลิะอุปกิรณ์์ส่ำาหรับระบบเซ่ลิลิ์เชิ้่�อเพลิิง	

3.14	 กิิจกิารผลิิตเซ่ลิลิ์เชิ้่�อเพลิิงแลิะชิ้ิ�นส่่วน

3.15	 กิิจกิารต่อเร่อหร่อซ่่อมเร่อ

3.16	 กิิจกิารผลิิตแลิะ/หร่อซ่่อมรถไฟ	ชิ้ิ�นส่่วนหร่อ

อุปกิรณ์์ส่ำาหรับระบบราง

3.17	 กิิจกิารส่ถาน่บริกิารอัดประจุไฟฟ้า	แลิะ 

ส่ถาน่บริกิารส่ับเปลิ่�ยนแบตเตอร่�ส่ำาหรับ 

ยานพาหนะไฟฟ้า

อุตุสาหกรรมอุากาศยีานและอุวกาศ
3.18	 กิิจกิารด้านอากิาศยานแลิะอวกิาศ

อุุตสาหกรรมป้้อุงก้นป้ระเที่ศ
3.19	 กิิจกิารผลิิตยานพาหนะแลิะระบบอาวุธเพ่�อ 

กิารป้องกิันประเทศ	แลิะชิ้ิ�นส่่วน	แลิะ/หร่อซ่่อม

3.20	 กิิจกิารผลิิตยานไร้คนข้ับเพ่�อกิารป้องกิันประเทศ	 

แลิะชิ้ิ�นส่่วน	แลิะ/หร่อกิารซ่่อม

3.21	 กิจิกิารผลิติแลิะ/หร่อซ่่อมอาวธุ	แลิะเคร่�องช่ิ้วยฝึึกิ 

เพ่�อกิารป้องกิันประเทศ	แลิะชิ้ิ�นส่่วน

3.22	 กิิจกิารผลิิตแลิะ/หร่อซ่่อมอุปกิรณ์์ชิ้่วยรบ

อุุตสาหกรรมเคร่�อุงใช้้ไฟฟ้าและ
อุิเล็กที่รอุนิกส์
4.1	 กิิจกิารออกิแบบทางอิเลิ็กิทรอนิกิส่์	

4.2	 กิิจกิารผลิิตผลิิตภััณ์ฑ์์อิเลิ็กิทรอนิกิส่์	อุปกิรณ์์

แลิะชิ้ิ�นส่่วน

4.3	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องใชิ้้ไฟฟ้า	อุปกิรณ์์	แลิะชิ้ิ�นส่่วน

53
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ประเภัทกิิจกิาร เง่�อนไข้
กิลิุ่มกิิจกิาร
แลิะส่ิทธิ
ประโยชิ้น์

อุุตสาหกรรมเคร่�อุงจั้กร และระบบอุ้ตโนม้ติ

3.1	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องจักิร	อุปกิรณ์์	แลิะชิิ้�่นส่่วน	แลิะ

กิารซ่่อมแซ่มเคร่�องจักิรหร่ออุปกิรณ์์ท่�ผลิิตเอง

3.1.1	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องจักิร	แลิะ/หร่ออุปกิรณ์์

อัตโนมัติ	(Automation)	ท่�ม่กิารออกิแบบ

ทางวิศวกิรรม

3.1.1.1	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องจักิร	แลิะ/หร่อ	

อุปกิรณ์์อัตโนมัติ	(Automation)	 

ท่�มก่ิารออกิแบบทางวศิวกิรรมแลิะ

ม่ข้ั�นตอนกิารพัฒนาแลิะออกิแบบ

ระบบอัตโนมัติ	(Automation	

System	Integration)	 รวมถึง 

ม่ ขั้�นตอนกิารออกิแบบระบบ 

ควบคุมกิารปฏิิบัติงานด้วยระบบ

ส่มองกิลิเอง

1.	 ต้องเป็นระบบหร่อเคร่�องจักิรท่�ม่หน้าท่�กิารทำางาน

ร่วมกัินอย่างต่อเน่�องโดยอัตโนมัติไม่น้อยกิว่า	 

2	หน้าท่�กิารทำางาน

2.	 ต้องม่ข้ั�นตอนกิารทำางาน	ดังน่�

	 2.1	กิารพัฒนาแลิะออกิแบบระบบอัต โนมัติ	 

		 (Automation	System	Integration)

	 2.2	กิารออกิแบบระบบควบคุมกิารปฏิิบัติงาน 

		 ด้วยระบบส่มองกิลิเอง

	 2.3	กิารออกิแบบทางวิศวกิรรมส่ำาหรับตัวเคร่�องจักิร	 

		 อุปกิรณ์์	แลิะชิ้ิ�นส่่วน

A1

3.1.1.2	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องจักิร	แลิะ/หร่อ	

อุปกิรณ์์อัตโนมัติ	(Automation)	 

ท่�มก่ิารออกิแบบทางวศิวกิรรมแลิะ 

ม่ ขั้�นตอนกิารออกิแบบระบบ

ควบคุมกิารปฏิิบัติงานด้วยระบบ

ส่มองกิลิเอง

ต้องม่ข้ั�นตอนกิารทำางาน	ดังน่�

1.	 กิารออกิแบบระบบควบคุมกิารปฏิิบัติงานด้วยระบบ

ส่มองกิลิเอง

2.	 กิารออกิแบบทางวิศวกิรรมส่ำาหรับตัวเคร่�องจักิร	

อุปกิรณ์์	แลิะชิ้ิ�นส่่วน

A2

3.1.2	 กิิจกิารผลิติเคร่�องจกัิร	อปุกิรณ์์	หร่อชิ้ิ�นส่ว่น	

แลิะ/หร่อกิารซ่่อมแซ่มแม่พิมพ์

ต้ อ งม่ ข้ั� นตอนกิาร ขึ้� น รูป ชิิ้� นส่่ วน ท่� ใ ช้ิ้ทำา งานตาม

วัตถุประส่งค์หลิักิข้องเคร่�องจักิรท่�ผลิิต	 แลิะ/หร่อ 

กิารออกิแบบทางวิศวกิรรม

A3

3.1.3	 กิิจกิารประกิอบเคร่�องจักิร	 แลิะ/หร่อ	

อุปกิรณ์์เคร่�องจักิร

ต้องม่ข้ั�นตอนกิารประกิอบตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ A4

3.1.4	 กิิจกิารประกิอบหุ่นยนต์	หร่ออุปกิรณ์์	

อัตโนมัติ	แลิะ/หร่อชิ้ิ�นส่่วน

ต้องม่ข้ั�นตอนกิารประกิอบตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ A3

3.1.5	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องจักิรท่� ม่ความแม่นยำา 

สู่ง	 รวมถึงอุปกิรณ์์แลิะชิิ้�นส่่วน	 แลิะ 

กิารซ่่อมแซ่มเคร่�องจักิร
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3.1.5.1	 กิิ จ กิ า ร ผ ลิิ ต เ ค ร่� อ ง จั กิ ร ท่� ม่ 

ความแม่นยำาสู่ง

1.	 ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วน	แลิะ/หร่อต้องม ่

ข้ั�นตอนกิารประกิอบตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ

2.	 ต้องม่คุณ์ส่มบัติอย่างใดอย่างหนึ�ง	ดังต่อไปน่�

2.1	 ต้องเป็นเคร่�องจักิรท่�ใช้ิ้ในกิระบวนกิารผลิิต

ผลิติภััณ์ฑ์อ์เิลิก็ิทรอนกิิส่ซ์่ึ�งใชิ้	้Microfabrication	

Technology	เชิ้่น	กิระบวนกิารผลิิตวงจรรวม	

(Integrated	Circuit:	IC)	 เซ่มิคอนดักิเตอร์	

(Semiconductor)	ระบบไฟฟา้เคร่�องกิลิจลุิภัาค	

(Microelectromechanical	Systems:	MEMS)	

เป็นต้น

2.2	 เคร่�องจักิรท่�ผลิิตได้ในโครงกิารต้องส่ามารถ

กิำาหนดคา่ความคลิาดเคลิ่�อนในกิารผลิติชิ้ิ�นงาน

ตามค่า	International	Tolerance	Grades	(IT)	

ไม่เกิิน	IT5

A2

3.1.5.2	 กิิจกิารผลิิตอุปกิรณ์์	แลิะชิ้ิ�นส่่วน

ส่ำาหรบัเคร่�องจักิรท่�มค่วามแม่นยำา

สู่ง

1.	 ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วน	แลิะ/หร่อต้องม ่

ข้ั�นตอนกิารประกิอบตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ

2.	 ต้องม่คุณ์ส่มบัติอย่างใดอย่างหนึ�ง	ดังต่อไปน่�

2.1	 ต้ อ ง เ ป็ น ชิ้ิ� น ส่่ ว น 	 ห ร่ ออุ ปกิ ร ณ์์ท่� ใ ชิ้้ ทำา ง าน 

ตามวัตถุประส่งค์หลิักิข้องเคร่�องจักิรตามประเภัท

กิิจกิาร	3.1.5.1

2.2	 เคร่�องจักิรหลิักิท่�ใชิ้้ในโครงกิารต้องส่ามารถ

ผลิิตชิิ้�นงานท่�ม่ค่าความคลิาดเคลิ่�อนตามค่า	

International	Tolerance	Grades	(IT)	ไม่เกิิน 

IT5

A2

3.1.5.3	 กิิจกิารซ่่อมแซ่มเคร่�องจักิรท่� ม่

ความแม่นยำาสู่ง

1.	 ต้องม่กิารซ่่อมแซ่มชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญท่� ใชิ้้ โดยตรง	 

ต่ อกิารทำา งานตามหน้าท่� ข้อง เค ร่� อ ง จักิร ท่� ม ่

ความแม่นยำาสู่ง

2.	 ต้องม่ค่าใช้ิ้จ่ายเงินเด่อนข้องบุคลิากิรด้านกิารซ่่อมแซ่ม

เคร่�องจักิรไม่น้อยกิว่า	1,500,000	 บาทต่อปี	 โดย 

ต้องเป็นกิารจ้างงานใหม่หร่อม่เ งินลิงทุน	(ไม่รวม 

ค่าท่�ดินแลิะทุนหมุนเว่ยน)	ไม่น้อยกิว่า	1	ลิ้านบาท

A3

(ไม่กิำาหนด

วงเงินยกิเว้น

ภัาษี่เงินได้

นิติบุคคลิ)

3.2	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องม่อวิทยาศาส่ตร์

3.2.1	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องม่อวิทยาศาส่ตร์ท่�ใชิ้้

เทคโนโลิย่ชิ้ั�นสู่ง

ต้องเป็นเคร่�องม่อวิทยาศาส่ตร์ท่�ส่ามารถตรวจวัด 

ค่าพารามิเตอร์	 ประมวลิผลิข้้อมูลิ	 แลิะรายงานผลิ 

ในตวัเองได	้หร่อส่ามารถตรวจวดัแลิะควบคุมพารามเิตอร์

โดยอัตโนมัติ

A2

3.2.2	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องม่อวิทยาศาส่ตร์อ่�นๆ A3

2
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3.3	 กิิจกิารผลิิตเลินส่์ท่�ไม่เข้้าข้่ายเคร่�องม่อแพทย์

3.3.1	 กิิจกิารผลิิตเลินส่์ท่� ม่ ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูป 

ต่อเน่�องจากิกิารหลิอมแก้ิวในโครงกิาร

เด่ยวกิัน

ต้องเป็นเลินส์่ท่�ไม่เข้้าข่้ายเคร่�องม่อแพทย์ตามกิฎหมาย 

ว่าด้วยเคร่�องม่อแพทย์

A3

3.3.2	 กิิจกิารผลิิตเลินส่์	เชิ้่น	เลินส่์กิลิ้อง	เป็นต้น ต้องเป็นเลินส์่ท่�ไม่เข้้าข่้ายเคร่�องม่อแพทย์ตามกิฎหมาย

ว่าด้วยเคร่�องม่อแพทย์	แลิะไม่ใชิ้่เลินส่์กิันแดดหร่อเลินส่์

เพ่�อความส่วยงาม	(Cosmetic	Lenses)	กิรอบแว่นตา	

แลิะส่่วนประกิอบ

A4

3.3.3	 กิิจกิารผลิิต เลินส่์กิันแดด	 หร่อเลินส่์ 

เพ่�อความส่วยงาม	(Cosmetic	Lenses)	

กิรอบแว่นตา	แลิะส่่วนประกิอบ

B

อุุตสาหกรรมยีานยีนต์

3.4	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องยนต์	อุปกิรณ์์	หร่อชิ้ิ�นส่่วน

3.4.1	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องยนต์ส่ำาหรับยานยนต์ 1.	 ต้องม่กิารข้ึ�นรูปชิ้ิ�นส่่วนไม่น้อยกิว่า	4	ใน	5	ชิ้ิ�น	ดังน่�	

Cylinder	Head,	Cylinder	Block,	Crankshaft,	

Camshaft	แลิะ	Connecting	Rod

A3

2.	 กิรณ์่กิารประกิอบเคร่�องยนต์ A4

3.4.2	 กิจิกิารผลิติเคร่�องยนต์ส่ำาหรบัรถจกัิรยานยนต์

3.4.2.1	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องยนต์ส่ำาหรับ 

ร ถ จั กิ ร ย านยน ต์ท่� ม่ ค ว าม จุ 

กิระบอกิสู่บตั�งแต่	248	ซ่่ซ่่	ข้ึ�นไป

1.	 กิารผลิิตเคร่�องยนต์ท่�ม่ความจุกิระบอกิสู่บตั�งแต่	 

248	ซ่่ซ่่	ข้ึ�นไป	แต่ตำ�ากิว่า	500	ซ่่ซ่่	ต้องม่กิารข้ึ�นรูป 

ชิ้ิ�นส่่วนในประเทศไทยไม่น้อยกิว่า	4	ใน	6	ชิ้ิ�น	ดังน่�	

Cylinder	Head,	Cylinder	Block,	Crankcase,	

Crankshaft,	Camshaft	แลิะ	Connecting	Rod	 

ไม่ว่าจะดำาเนินกิารโดยตนเอง	หร่อโดยผู้ผลิิตรายอ่�น

2.	 กิารผลิิตเคร่�องยนต์ท่�ม่ความจุกิระบอกิสู่บตั�งแต่	 

500	ซ่ซ่่	่ขึ้�นไป	ตอ้งมก่ิารขึ้�นรปูชิ้ิ�นส่ว่นในประเทศไทย 

ไม่น้อยกิว่า	2	ใน	6	ชิ้ิ�น	ดังน่�	Cylinder	Head,	

Cyl inder	Block,	Crankcase,	Crankshaft,	 

Camshaft	แลิะ	Connecting	Rod	ไมว่า่จะดำาเนนิกิาร 

โดยตนเอง	หร่อโดยผู้ผลิิตรายอ่�น

A3

A3

3.	 กิรณ์่กิารประกิอบเคร่�องยนต์ A4

3.4.2.2	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องยนต์ส่ำาหรับ 

ร ถ จั กิ ร ย านยน ต์ท่� ม่ ค ว าม จุ 

กิระบอกิสู่บตำ�ากิว่า	248	ซ่่ซ่่

1.	 ต้องม่กิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วน	ดังน่�	Cylinder	Head,	

Cyl inder	Block,	Crankcase,	Crankshaft,	 

Camshaft	แลิะ	Connecting	Rod

A3

2.	 กิรณ์่กิารประกิอบเคร่�องยนต์	 A4
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3.4.3	 กิจิกิารผลิติเคร่�องยนตส์่ำาหรบัเคร่�องจกัิรกิลิ 1.	 ต้องม่กิารข้ึ�นรูปชิ้ิ�นส่่วนไม่น้อยกิว่า	2	ใน	6	ชิ้ิ�น	ดังน่�	

Cylinder	Head,	Cylinder	Block,	Crankcase,	

Crankshaft,	Camshaft	แลิะ	Connecting	Rod

A3

2.	 กิรณ์่กิารประกิอบเคร่�องยนต์ A4

3.4.4	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องยนต์อเนกิประส่งค์	หร่อ

อุปกิรณ์์

1.	 ตอ้งมก่ิารขึ้�นรปูชิ้ิ�นส่ว่น	ดังน่�	Cylinder	Head,	Cylinder	

Block,	Crankcase,	Crankshaft,	Camshaft	แลิะ	

Connecting	Rod

A3

2.	 กิรณ์่กิารประกิอบเคร่�องยนต์ A4

3.4.5	 กิิจกิารผลิิตอุปกิรณ์์หร่อชิ้ิ�นส่่วนเคร่�องยนต์	

(Engine	System	Parts)

3.4.5.1	 กิิจกิารผลิิต	Crankshaft

3.4.5.2	 กิิจกิารผลิิต	Camshaft

3.4.5.3	 กิิจกิารผลิิต	Gear

3.4.5.4	 กิิจกิารผลิิต	Turbocharger

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

1.	 กิรณ่์มข่้ั�นตอนกิารข้ึ�นรูปชิ้ิ�นส่ว่นตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร

เห็นชิ้อบ

A3

A3

A3

A3

3.4.5.5	 กิจิกิารผลิติชิ้ิ�นส่ว่น	Turbocharger	

ได้แกิ่	 Turbine	Blade,	Turbine	

Housing	แลิะ	Bearing	Housing

3.4.5.6	 กิิจกิารผลิิต	Cylinder	Head

3.4.5.7	 กิิจกิารผลิิต	Cylinder	Block	แลิะ	

Crankcase

3.4.5.8	 กิิจกิารผลิิต	Connecting	Rod

3.4.5.9	 กิิจกิารผลิิต	Valve

3.4.5.10	กิิจกิารผลิิต	Piston

3.4.5.11	กิิจกิารผลิิต	Starting	Motor	or	

Parts

3.4.5.12	กิิจกิารผลิิต	Alternator	or	Parts

2.	 กิรณ์่กิารประกิอบ	Turbocharger

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4
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3.4.5.13	กิิจกิารผลิิต	Rocker	Arm

3.4.5.14	กิิ จกิา รผลิิ ต 	 Wa s t e 	Ga te	

Actuator

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

A4

A4

3.5	 กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนยานพาหนะ

3.5.1	 กิารผลิิตชิิ้�นส่่วนยานพาหนะท่�ใช้ิ้เทคโนโลิย่

ข้ั�นสู่ง

3.5.1.1	 กิิจกิารผลิิต	Substrate	ส่ำาหรับ	

Catalytic	Converter

3.5.1.2	 กิิจกิารผลิิต	 Electronic	Fuel	

Injection	System

3.5.1.3	 กิิจกิารผลิิต	Transmission

3.5.1.4	 กิิจกิารผลิิต	Electronic	Control	

Unit	(ECU)

A2

A2

A2

A2

3.5.2	 กิิจกิารผลิิตชิิ้�นส่่วนความปลิอดภััย	(Safety	

Parts)

3.5.2.1	 กิิจกิารผลิติระบบ	หร่อส่ว่นประกิอบ 

ข้องเบรกิ	ABS	(Anti-Lock	Brake	

System)	หร่อ	Electronic	Brake	

Force	Distribution	(EBD)

A2

3.5.2.2	 กิิจกิารผลิิตถุงลิมนิรภััย/เข้็มข้ัด

นิรภััย

A4

3.5.2.3	 กิิจกิารผลิิต	Airbag	Inflator,	 

Gas	Generator,	Gas	Generant

A3

3.5.2.4	 กิิจกิารผลิิตชิิ้�นส่่วนถุงลิมนิรภััย	

ได้แก่ิ	 Initiator,	Coolant	Filter	 

แลิะ	Ignitor

3.5.2.5	 กิิจกิารผลิิตชิิ้�นส่่วนเข้็มข้ัดนิรภััย	

ได้แกิ่	Interlock,	Retractor	แลิะ	

Buckle

A4

A4

3.5.3	 กิิจกิารผลิิตอุปกิรณ์์อิเลิ็กิทรอนิกิส่์เพ่�อ 

กิารควบคุมหร่อเพิ�มประส่ิทธิภัาพระบบ

ต่างๆ	ส่ำาหรับยานพาหนะ

3.5.3.1	 กิิจกิารผลิิต	Electronic	Stability	

Control	(ESC)

A2
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3.5.3.2	 กิิจกิารผลิิต	Regenerative	Braking	

System

3.5.3.3	 กิิจกิารผลิิต	Idling	Stop	System

3.5.3.4	 กิิ จ กิ า ร ผ ลิิ ต 	 A u t o n omo u s	

Emergency	Braking	System

3.5.3.5	 กิิจกิารผลิิตอุปกิรณ์์อิเลิ็กิทรอนิกิส่์

อ่�นๆ	ส่ำาหรับยานพาหนะ

ต้องม่กิรรมวิธ่กิารผลิิตตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ

A2

A2

A2

A2

3.5.4	 กิจิกิารผลิติอปุกิรณ์์ส่ำาหรับยานพาหนะไฟฟ้า

3.5.4.1	 กิิจกิารผลิิตแบตเตอร่� 1.	 กิรณ่์ม่ขั้�นตอนกิารผลิิต	Cell	โดยให้ได้รับส่ิทธิแลิะ 

ประโยชิ้น์ลิดหย่อนอากิรข้า เ ข้้ าวัตถุดิบแลิะ 

วสั่ดจุำาเปน็ตามมาตรา	30	ในอตัราร้อยลิะ	90	ส่ำาหรบั 

ชิ้ิ�นส่่วนหร่อวัตถุดิบท่� ไ ม่ม่กิารผลิิตในประเทศ	 

เป็นระยะเวลิา	5	ปี	ทั�งน่�	จะอนุมัติให้คราวลิะ	1	ปี	 

นับจากิวันท่�นำาเข้้าวัตถุดิบครั�งแรกิ

A1

2.	 กิรณ่์นำา	Cell	มาเริ�มผลิติ	เชิ้น่	ผลิติเป็น	Module	หร่อ	

Battery	Pack	เปน็ตน้	โดยใหไ้ดร้บัสิ่ทธิแลิะประโยชิ้น์

ลิดหย่อนอากิรข้าเ ข้้าวัตถุดิบแลิะวัส่ดุจำา เป็น 

ตามมาตรา	30	ในอัตราร้อยลิะ	90	ส่ำาหรับชิิ้�นส่่วน

หร่อวัตถุดิบท่�ไม่ม่กิารผลิิตในประเทศเป็นระยะเวลิา	

5	ปี	ทั�งน่�	จะอนุมัติให้คราวลิะ	1	ปี	นับจากิวันท่� 

นำาเข้้าวัตถุดิบครั�งแรกิ

A2

3.	 กิรณ์่นำา	Module	มาผลิิตเป็น	Battery	Pack A3

3.5.4.2	 กิิจกิารผลิิต	Traction	Motor

3.5.4.3	 กิิจกิารผลิิตระบบปรับอากิาศ 

ด้วยไฟฟ้า	ได้แกิ่	คอมเพรส่เซ่อร์

3.5.4.4	 กิิจกิารผลิิตระบบบริหารจัดกิาร

แบตเตอร่�	(BMS)

3.5.4.5	 กิิจกิารผลิติระบบควบคมุกิารข้บัข้่�

3.5.4.6	 กิิจกิารผลิิต	On-board	Charger

3.5.4.7	 กิิ จ กิ า ร ผลิิ ต อุ ป กิ ร ณ์์ ส่ำา ห รั บ 

อัดประจุไฟฟ้าส่ำาหรับยานพาหนะ

ไฟฟ้า	 เชิ้่น	 เต้ารับ-เต้าเส่่ยบ	

Wallbox	เป็นต้น

3.5.4.8	 กิิจกิารผลิิต	DC/DC	Converter

3.5.4.9	 กิิจกิารผลิิต	Inverter

3.5.4.10	กิิจกิารผลิิต	Portable	Electric	

Vehicle	Charger

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2
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3.5.4.11	กิิจกิารผลิิต	Electrical	Circuit	

Breaker

3.5.4.12	กิิจกิารพฒันาระบบอดัประจไุฟฟา้

อัจฉริยะ	(EV	Smart	Charging	

System)

3.5.4.13	กิิจกิารผลิิตคานหน้า/คานหลิัง

ส่ำาหรับรถโดยส่ารไฟฟ้ าแลิะ 

รถบรรทุกิไฟฟ้า

3.5.4.14	กิิจกิารผลิิตชุิ้ดส่ายไฟแรงดันสู่ง	

(High	Voltage	Harness)

3.5.4.15	กิิจกิารผลิิต	Reduction	Gear

3.5.4.16	กิิจกิารผลิิต	 Battery	Cooling	

System

3.5.4.17	กิิจกิารผลิิต	 Regenerat ive	

Braking	System

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

3.5.5	 กิิจกิารผลิิตยางลิ้อส่ำาหรับยานพาหนะ A2

3.5.6	 กิิจกิารผลิิตชิิ้�นส่่วนระบบเช่ิ้�อเพลิิง	(Fuel	

System	Parts)

3.5.6.1	 กิิจกิารผลิิต	Fuel	Pump

3.5.6.2	 กิิจกิารผลิิต	Injection	Pump

3.5.6.3	 กิิจกิารผลิิต	Injector

ตอ้งมขั่้�นตอนกิารขึ้�นรปูชิ้ิ�นส่ว่นตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเหน็ชิ้อบ

ต้องมขั่้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ

ต้องมขั่้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ

A3

A3

A3

3.5.6.4	 กิิจกิารผลิิต	Fuel	Pipe/Tube A4

3.5.7	 กิิจกิารผลิิต ชิิ้� นส่่ วนระบบส่่ งกิำาลิั ง	 

(Transmission	System	Parts)

1.	 กิรณ์่ม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร

เห็นชิ้อบ

A3

2.	 กิรณ์่กิารประกิอบตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ A4

3.5.8	 กิิจกิารผลิติระบบเบรกิ	แลิะชิ้ิ�นส่ว่น	(Brake 

System	&	Parts)

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร

เห็นชิ้อบ

A4

3.5.9	 กิิจกิารผลิิตชิิ้�นส่่วนระบบกัินส่ะเท่อน	

(Suspension	System	Parts)

3.5.10	กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนระบบบังคับเลิ่�ยว	

(Steering	System	Parts)

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เหน็ชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร

เห็นชิ้อบ

A4

A4
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3.5.11	กิิ จกิ า รผลิิ ต ชิิ้� น ส่่ ว น ร ะบบระบาย 

ความร้อน	(Cooling	System	Parts)

3.5.11.1	กิิจกิารผลิิต	Water	Pump

3.5.11.2	กิิจกิารผลิิตอุปกิรณ์์แลิกิเปล่ิ�ยน

ความร้อน	(Heat	Exchanger)	

เชิ้่น	Radiator	แลิะ	Air	Cooler	

เป็นต้น

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร

เห็นชิ้อบ

A4

A4

3.5.12	กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนระบบท่อไอเส่่ย	

(Exhaust	System	Parts)

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร

เห็นชิ้อบ

A4

3.5.13	กิิจกิารผลิิตชิิ้�นส่่วนระบบปรับอากิาศ	 

(Air	Conditioning	System	Parts)

3.5.13.1	กิิจกิารผลิิต	Air	Compressor

3.5.13.2	กิิ จกิา รผลิิ ต 	 Conden se r	 

/Condensing	Coil

3.5.13.3	กิิจกิารผลิิ ต 	 Evapo ra to r	 

/Cooling	Coil

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร

เห็นชิ้อบ

ต้องม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร

เห็นชิ้อบ

A4

A4

A4

3.5.14	กิิจกิารผลิิตชิิ้�นส่่วนตัวถังท่� ใชิ้้ เหลิ็กิ 

ทนแรงดึงสู่ง	(Ultimate	Tensile	Strength	

Steel)

ต้องใชิ้้เหลิ็กิท่�ม่ค่า	Ultimate	Tensile	Strength	(UTS)	

มากิกิว่า	700	เมกิะปาส่คาลิ	(MPa)	ข้ึ�นไป

A4

3.5.15	กิิจกิารผลิิต	 Rolling	Bearing	ส่ำาหรับ 

ยานพาหนะ

1.	 กิรณ่์ม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่่วนตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

A3

2.	 กิรณ์่กิารประกิอบ	Rolling	Bearing A4

3.5.16	กิิ จกิารผลิิ ต โครงรถจั กิ รยานยน ต์	

(Mo t o r c y c l e 	 F r ame ) 	 ส่ำา ห รั บ 

รถจักิรยานยนต์ข้นาดตั�งแต่	248	ซ่่ซ่่	 

ขึ้�นไป	โครงรถจักิรยานยนต์ไฟฟ้าแลิะ

โครงรถจักิรยานไฟฟ้า

3.5.17	กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นยานพาหนะอ่�นๆ

1.	 ตอ้งมขั่้�นตอนกิารขึ้�นรปูชิ้ิ�นส่ว่นหร่อกิารเชิ้่�อมประกิอบ

ท่�ทันส่มัยตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ

2.	 กิรณ่์กิารผลิิตโครงรถจักิรยานไฟฟ้า	จะต้องผลิิต

จากิวัส่ดุนำ�าหนักิเบา	 เชิ้่น	 Aluminium	Alloy,	

Chromiummolybdenum	Alloy	Steel,	Titanium	

Alloy	แลิะ	Carbon	Fiber	เป็นต้น

A4

1.	 กิรณ่์มขั่้�นตอนกิารขึ้�นรูปชิ้ิ�นส่ว่นตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร

เห็นชิ้อบ

A4

2.	 กิรณ์่อ่�นๆ B

3.6	 กิิจกิารผลิิตยานยนต์ทั�วไป B

2
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3.7	 กิิจกิารผลิิตรถจักิรยานยนต์	(ยกิเว้นท่�ม่ความจุ 

กิระบอกิสู่บตำ�ากิว่า	248	ซ่่ซ่่)

1.	 ต้องม่กิารขึ้�นรูปชิิ้�นส่่วนข้องเคร่�องยนต์ในประเทศ	

ดังน่�	Cylinder	Head,	Cylinder	Block,	Crankshaft,	

Crankcase,	Camshaft	แลิะ	Connecting	Rod	 

ไม่ว่าจะเป็นข้องตนเอง	หร่อข้องผู้ผลิิตรายอ่�น

1.1	 กิารผลิิตรถจักิรยานยนตท์่�มค่วามจกุิระบอกิสู่บ 

ตั�งแต่	248	ซ่่ซ่่	 ขึ้�นไป	แต่ตำ�ากิว่า	500	ซ่่ซ่่	 

ต้องม่กิารข้ึ�นรูปชิ้ิ�นส่่วนไม่น้อยกิว่า	4	ใน	6	ชิ้ิ�น

1.2	 กิารผลิิตรถจักิรยานยนตท์่�มค่วามจกุิระบอกิสู่บ

ตั�งแต่	500	ซ่่ซ่่	ข้ึ�นไป	ต้องม่กิารข้ึ�นรูปชิ้ิ�นส่่วน

ไม่น้อยกิว่า	2	ใน	6	ชิ้ิ�น

2.	 ต้องม่ขั้�นตอนกิารเช่ิ้�อมประกิอบโครงรถแลิะพ่นส่่	 

ไม่ว่าจะดำาเนินกิารเองหร่อโดยผู้ผลิิตรายอ่�น

3.	 ต้องเส่นอแผนกิารลิงทุนผลิิตชิิ้�นส่่วน	แลิะกิารใช้ิ้ 

ชิ้ิ�นส่่วน	แลิะต้องได้รับความเหน็ชิ้อบจากิคณ์ะกิรรมกิาร

สิิทธิิและประโยชน์์

1.	 กิรณ์่ปฏิิบัติครบเง่�อนไข้ข้้อ	1	ข้้อ	2	แลิะข้้อ	3 A3

2.	 กิรณ์่ปฏิิบัติตามเง่�อนไข้ข้้อ	2	แลิะข้้อ	3 B

3.8	 กิิจกิารผลิิตรถยนต์ไฟฟ้า	Battery	Electric	Vehicle	

(BEV),	Plug-in	Hybrid	Electric	Vehicle	(PHEV),	

Hybrid	Electric	Vehicle	(HEV)	แลิะแพลิตฟอร์ม

ส่ำาหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	(BEV	Platform)

1.	 ตอ้งเส่นอเปน็แผนงานรวม	(Package)	ท่�ประกิอบดว้ย 

โครงกิารผลิิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ	BEV	แลิะ/หร่อ	

แพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	

(BEV	Platform)	 เป็นอย่างน้อย	 แลิะโครงกิาร 

ผลิิตแบตเตอร่�ไฟฟ้า	ไม่ว่าจะเป็นข้องตนเองหร่อ 

ข้องผู้ผลิิตรายอ่�น	แผนกิารนำาเข้้าเคร่�องจักิรแลิะ 

ติดตั� ง	 แผนกิารผลิิตรถยนต์ไฟฟ้า	 แลิะ/หร่อ	

แพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	 

(BEV	Platform)	ในปีท่�	1-3	แผนกิารผลิิตหร่อจัดหา

ชิ้ิ�นส่่วนอ่�นๆ	แผนกิารพัฒนาส่ถาน่ประจุไฟฟ้าหร่อ 

ส่ถาน่สั่บเปล่ิ�ยนแบตเตอร่�ไฟฟ้า	(เฉพาะกิารผลิิต

รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่� )	 แผนกิารจัดกิาร

แบตเตอร่�ใชิ้้แล้ิว	แลิะแผนกิารพัฒนาผู้ผลิิตวัตถุดิบ

หร่อชิ้ิ�นส่่วนในประเทศ	(Local	Supplier)	 ท่�ม่ 

ผู้ม่ สั่ญชิ้าติไทยถ่อหุ้ นไ ม่น้อยกิว่าร้อยลิะ	51	 

ในกิารฝึึ กิอบรมด้ าน เทค โน โลิย่ แลิะกิาร ให้ 

ความชิ้่วยเหลิ่อทางเทคนิค
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2.	 รถยนต์ไฟฟ้าท่�จำาหน่ายในประเทศต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานแลิะข้้อกิำาหนด	ดังน่�

2.1	 มาตรฐานความปลิอดภััยข้องระบบส่่งกิำาลิัง

ไฟฟ้าตามข้้อกิำาหนด	UN	R100

2.2	 มาตรฐานด้านความปลิอดภััยเชิ้ิงป้องกัิน 

กิ่อนเกิิดเหตุ	(Active	Safety)	 โดยจะต้อง 

ม่ระบบ	ABS	แลิะ	ESC	(UN	R13H	W/ABS	&	

ESC)	เป็นอย่างน้อย

2.3	 มาตรฐานกิารป้องกิันผู้ โดยส่ารกิรณ่์ท่� เกิิด

อุบัติเหตุจากิกิารชิ้นด้านหน้าแลิะด้านข้้าง	 

(UN	R94	&	UN	R95)

2.4	 มาตรฐานด้านมลิพิษีระดับ	 Euro	5	 ขึ้�นไป	 

(UN	R83)	(เฉพาะรถยนตไ์ฟฟ้า	HEV	แลิะ	PHEV)

2.5	 มาตรฐานแลิะข้้อกิำาหนดอ่�นๆ	ตามท่�กิำาหนด 

โดยหน่วยงานท่� เกิ่�ยวข้้อง	 เชิ้่น	 ส่ำานักิงาน

มาตรฐานผลิิต ภััณ์ฑ์์อุตส่าหกิรรม	 แลิะ 

กิรมกิารข้นส่่งทางบกิ	เป็นต้น

	 		 ทั� ง น่� 	 แพลิตฟอร์มส่ำาห รับรถยนต์ ไฟ ฟ้า 

แบบแบตเตอร่�	(BEV	Platform)	ให้ยกิเว้นเง่�อนไข้ 

มาตรฐานข้องผลิิตภััณ์ฑ์์ในส่่วนท่� ไ ม่ เ ก่ิ�ยวข้้อง	

เชิ้่น	มาตรฐานกิารป้องกิันผู้โดยส่ารกิรณ่์ท่�เกิิด

อบุตัเิหตจุากิกิารชิ้นดา้นหนา้แลิะดา้นข้้าง	(UN	R94	&	 

UN	R95)	เป็นต้น

3.	 แพลิตฟอร์มต้องประกิอบด้วย	Energy	Storage	

System,	Charging	Module	แลิะ	Front	&	Rear	

Axle	Module

4.	 ต้องเริ�มผลิิตรถยนต์ไฟฟ้าทุกิประเภัท	แลิะ/หร่อ	

แพลิตฟอรม์ส่ำาหรบัรถยนต์ไฟฟา้แบบแบตเตอร่�	(BEV	 

Platform)	ตามท่�ได้รับอนุมัติ	 โดยต้องม่กิารผลิิต

แบตเตอร่� ไฟฟ้าท่� เ ริ�มจากิขั้�นตอนกิารนำา	 Cel l	 

มาเริ�มผลิิต	เชิ้่น	ผลิิตเป็น	Module	หร่อ	Battery	

Pack	เปน็ต้น	ภัายใน	3	ป	ีนบัจากิวนัออกิบัตรส่่งเส่รมิ

5.	 ต้องม่กิารผลิิตชิิ้�นส่่วนส่ำาคัญเพิ�มเติมอย่างน้อย 

อ่กิ	1	ชิ้ิ�น	ใน	3	ชิ้ิ�น	ดังน่�	Traction	Motor	ระบบ 

บริหารจัดกิารแบตเตอร่�	(BMS)	แลิะระบบควบคุม 

กิารข้บัข่้�	ภัายใน	3	ป	ีนับจากิวันเริ�มผลิติรถยนต์ไฟฟ้า	 

แลิะ/หร่อแพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ

แบตเตอร่�	(BEV	Platform)

2
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6.	 เฉพาะรถยนต์	HEV	แลิะ	PHEV	ต้องม่กิารผลิิต 

ชิ้ิ�นส่่วนเพิ�มเติมอย่างน้อยอ่กิ	2	ชิ้ิ�น	ตามประเภัท

กิิจกิาร	3.5.4	กิิจกิารผลิิตอุปกิรณ์์ส่ำาหรับยานพาหนะ

ไฟฟ้า	ภัายใน	3	ปี	นับจากิวันเริ�มผลิิตรถยนต์ไฟฟ้า

7.	 ไม่ให้ข้ยายเวลิานำาเข้้าเคร่�องจักิร	ยกิเว้นกิรณ่์ม่เหตุ

อันส่มควร

8.	 กิรณ่์ข้นาดกิารลิงทุนไม่รวมค่าท่�ดนิแลิะทุนหมุนเวย่น

ข้องโครงกิารรวม	(Package)	ไดแ้กิ	่กิารผลิติรถยนต์	

BEV	แลิะ/หร่อแพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ

แบตเตอร่�	(BEV	Platform)	แลิะกิารผลิติชิิ้�นส่่วนส่ำาคัญ  

(แบตเตอร่�ไฟฟ้า	 Traction	Motor	 ระบบบริหาร 

จัดกิารแบตเตอร่�	(BMS)	แลิะระบบควบคุมกิารข้ับข้่�)	 

ทั�งข้องตนเองแลิะผู้ผลิิตชิิ้�นส่่วน	(Suppliers)	รวมกัิน 

ไม่น้อยกิว่า	5,000	ลิ้านบาท	ให้ได้รับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์	

ดังน่�

•	 ส่ำาหรับผลิิตภััณ์ฑ์์รถยนต์	PHEV A4

• ส่ำาหรับผลิิตภััณ์ฑ์์รถยนต์	BEV	แลิะแพลิตฟอร์ม

ส่ำาหรบัรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	(BEV	Platform)	

แลิะส่ามารถข้อรับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติม 

ตามมาตรกิารเส่ริมส่ร้าง ข่้ดความส่ามารถ 

ในกิารแข่้งข้ันในกิารวิจัยแลิะพัฒนาเทคโนโลิย ่

แ ลิ ะน วั ต กิ ร ร ม 	 แ ลิ ะ / ห ร่ อ กิ า ร ฝึึ กิ อ บ รม 

ด้านเทคโนโลิย่ข้ั�นสู่งได้ตามหลิักิเกิณ์ฑ์์ท่�กิำาหนด

9.	 กิรณ่์ข้นาดกิารลิงทุนไม่รวมค่าท่�ดินแลิะทุนหมุนเว่ยน

ข้องโครงกิารรวม	(Package)	ได้แกิ่	กิารผลิิตรถยนต์	

BEV	 แลิะ/หร่อแพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า 

แบบแบตเตอร่�	(BEV	Platform)	แลิะกิารผลิิตชิิ้�นส่่วน

ส่ำาคัญ	(แบตเตอร่�ไฟฟ้า	Traction	Motor	ระบบบริหาร

จัดกิารแบตเตอร่�	(BMS)	แลิะระบบควบคุมกิารข้ับข้่�)	 

ทั�งข้องตนเองแลิะผู้ผลิิตชิิ้�นส่่วน	(Suppliers)	รวมกัิน 

น้อยกิว่า	5,000	ล้ิานบาท	ให้ได้รบัสิ่ทธิแลิะประโยชิ้น์	ดังน่�

A2

• ส่ำาหรับผลิิตภััณ์ฑ์์รถยนต์	PHEV

• ส่ำาหรับผลิิตภััณ์ฑ์์รถยนต์	BEV	แลิะแพลิตฟอร์ม

ส่ำาหรบัรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	(BEV	Platform)

A4

A4
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สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่ิ�มเติิม

9.1	 หากิม่กิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญส่ำาหรับรถยนต์	 

BEV	 แลิะ/หร่อแพลิตฟอร์มส่ำาห รับรถยนต์ 

ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	(BEV	Platform)	ยกิเว้น

แบตเตอร่�ไฟฟ้า	 เพิ�มเติมจากิข้้อกิำาหนดพ่�นฐาน	 

ภัายใน	3	ปี	 นับจากิวันเริ�มผลิิตรถยนต์ไฟฟ้า	 

แลิะ/หร่อแพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า 

แบบแบตเตอร่�	(BEV	Platform)	ให้ได้รับยกิเว้น 

ภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิเพิ�มเติมชิ้ิ�นลิะ	1	ปี

9.2	 หากิมป่รมิาณ์กิารผลิติจริง	(Actual	Production)	

ส่ำาหรับรถยนต์	BEV	แลิะ/หร่อแพลิตฟอร์ม

ส่ำาหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	(BEV	

Platform)	มากิกิว่า	10,000	คัน	(หน่วย)	ต่อปี 

ในปีใดปีหนึ�ง	ภัายใน	3	ปี	นับจากิวันเริ�มผลิิต

รถยนต์ไฟฟ้า	แลิะ/หร่อแพลิตฟอร์มส่ำาหรับ

รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	(BEV	Platform)	 

ใหไ้ดร้บัยกิเวน้ภัาษีเ่งนิไดน้ติบิคุคลิเพิ�มเตมิ	1	ปี

9.3	ส่ามารถย่�นข้อรับสิ่ทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติม

ตามมาตรกิารเส่ริมส่ร้างข่้ดความส่ามารถ 

ในกิารแข้่งข้ันในประเภัทกิารวิจัยแลิะพัฒนา

เทคโนโลิย่แลิะนวัตกิรรม	แลิะ/หร่อกิารฝึึกิ

อบรมด้านเทคโนโลิย่ขั้�นสู่งได้	ตามหลิักิเกิณ์ฑ์์

ท่�กิำาหนด

10.	 ไม่ให้ได้รับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติมเพ่�อพัฒนา 

พ่�นท่�อุตส่าหกิรรม

11.	 กิรณ่์ผู้ได้รับส่่งเส่ริมในกิิจกิารผลิิตรถยนต์ประหยัด

พลิังงานมาตรฐานส่ากิลิ	(Eco-car)	 ให้ส่ามารถ 

นับปริมาณ์รถยนต์ไฟฟ้าทุกิประเภัทภัายใต้โครงกิาร 

เป็นปริมาณ์กิารผลิิตจริง	(Actual	Production)	 

ข้องกิิจกิารผลิิตรถยนต์ประหยัดพลิังงานมาตรฐาน 

ส่ากิลิได้	 ทั�งน่�	 ส่ำาหรับรถยนต์ท่�ผลิิตเพ่�อตลิาด 

ในประเทศ	จะต้องม่คุณ์ส่มบัติด้านส่ิ�งแวดล้ิอม 

ตามเง่�อนไข้ท่�กิำาหนดไว้ในกิิจกิารผลิิตรถยนต์

ประหยัดพลิังงานมาตรฐานส่ากิลิ
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3.9	 กิิจกิารผลิิตรถจักิรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่� 1.	 ตอ้งเส่นอเปน็แผนงานรวม	(Package)	ท่�ประกิอบดว้ย 

โครงกิารผลิิตรถจักิรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	

แลิะโครงกิารผลิิตแบตเตอร่�ไฟฟ้า	 ไม่ว่าจะเป็น

ข้องตนเองหร่อข้องผู้ผลิิตรายอ่�น	แผนกิารนำาเข้้า

เคร่�องจักิรแลิะติดตั�ง	แผนกิารผลิิตรถจักิรยานยนต์

ไฟฟ้าในปีท่�	1-3	แผนกิารผลิติหร่อจัดหาชิิ้�นส่ว่นอ่�นๆ	

แผนกิารพฒันาส่ถาน่ประจไุฟฟา้หร่อส่ถาน่ส่บัเปลิ่�ยน

แบตเตอร่�ไฟฟา้	แผนกิารจดักิารแบตเตอร่�ใชิ้แ้ลิว้	แลิะ

แผนกิารพัฒนาผู้ผลิิตวัตถุดิบหร่อชิ้ิ�นส่่วนในประเทศ	

(Local	Supplier)	ท่�มผู่ม้สั่่ญชิ้าตไิทยถอ่หุน้ไม่นอ้ยกิวา่ 

รอ้ยลิะ	51	ในกิารฝึกึิอบรมด้านเทคโนโลิยแ่ลิะกิารให้

ความชิ้่วยเหลิ่อทางเทคนิค

2.	 ต้องม่กิารผลิิตรถจักิรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�

แลิะกิารผลิิตแบตเตอร่�ไฟฟ้าภัายใน	3	ปี	 นับจากิ 

วันออกิบัตรส่่งเส่ริม

3.	 รถจกัิรยานยนตไ์ฟฟา้แบบแบตเตอร่�ท่�จำาหนา่ยในประเทศ

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแลิะข้้อกิำาหนด	ดงัต่อไปน่�

A4

3.1	 มาตรฐานความปลิอดภััยข้องระบบส่่งกิำาลิัง

ไฟฟ้าตามข้้อกิำาหนด	UN	R136

3.2	 มาตรฐานยางลิ้อตามข้้อกิำาหนด	มอกิ.2720 

หร่อ	UN	R75

3.3	 มาตรฐานระบบเบรกิ	 ABS	 ห ร่อ	 CBS	 

ตามข้้อกิำาหนด	UN	R78

3.4	 มาตรฐานแลิะข้้อกิำาหนดอ่�นๆ	ตามท่�กิำาหนด 

โดยหน่วยงานท่� เกิ่�ยวข้้อง	 เชิ้่น	 ส่ำานักิงาน

มาตรฐานผลิติภััณ์ฑ์อ์ตุส่าหกิรรม	กิรมกิารข้นส่่ง

ทางบกิ	เป็นต้น

4.	 ไม่ให้ข้ยายเวลิานำาเข้้าเคร่�องจักิร	ยกิเว้นกิรณ่์ม่เหตุ

อันส่มควร

5.	 ส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติม

5.1	 หากิมก่ิารผลิติแบตเตอร่�ไฟฟ้าท่�เริ�มจากิขั้�นตอน 

กิารนำา	Cell	มาเริ�มผลิติ	เชิ้น่	ผลิติเปน็	Module	

หร่อ	 Battery	Pack	 เป็นต้น	ภัายใน	3	 ปี	 

นบัจากิวนัออกิบตัรส่ง่เส่รมิ	ใหไ้ดร้บัยกิเวน้ภัาษี่ 

เงินได้นิติบุคคลิเพิ�มเติม	1	ปี
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5.2	 หากิม่กิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญอ่�นๆ	 เพิ�มเติม	

ได้แก่ิ	 Traction	Motor	ระบบบริหารจัดกิาร	

แบตเตอร่�	(BMS)	แลิะระบบควบคุมกิารข้ับข้่�	

ภัายใน	3	 ปี	 นับจากิวันออกิบัตรส่่งเส่ริม	 

ให้ได้รับยกิเว้นภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิเพิ�มเติม

ชิ้ิ�นลิะ	1	ปี

5.3	 ส่ามารถย่�นข้อรับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติม

ตามมาตรกิารเส่ริมส่ร้างข่้ดความส่ามารถ 

ในกิารแข้่งข้ันในกิารวิจัยแลิะพัฒนาเทคโนโลิย่

แลิะนวัตกิรรม	 แลิะ/ห ร่อกิารฝึึกิอบรม 

ด้านเทคโนโลิยขั่้�นสู่งได้	ตามหลัิกิเกิณ์ฑ์์ท่�กิำาหนด

6.	 ไม่ให้ได้รับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติมเพ่�อพัฒนา 

พ่�นท่�อุตส่าหกิรรม

3.10	กิิจกิารผลิิตรถส่ามลิ้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	แลิะ

แพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถส่ามลิ้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�

1.	 ต้องเส่นอเป็นแผนงานรวม	(Package)	ท่�ประกิอบด้วย 

โครงกิารผลิิตรถส่ามล้ิอไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	แลิะ/หร่อ	 

แพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถส่ามลิ้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	 

แลิะโครงกิารผลิิตแบตเตอ ร่� ไฟฟ้ า ไม่ ว่ าจะ เป็น 

ข้องตนเองหร่อข้องผู้ผลิิตรายอ่�น	 แผนกิารนำาเข้้า 

เคร่�องจักิรแลิะติดตั� ง	 แผนความเชิ้่�อมโยงส่ถาน่ 

ประจุไฟฟ้าหร่อส่ถาน่ส่ับเปลิ่�ยนแบตเตอร่�ไฟฟ้า	

(เฉพาะกิารผลิิตรถส่ามลิ้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�)	

แผนกิารผลิติรถส่ามลิอ้ไฟฟา้แบบแบตเตอร่�	แลิะ/หร่อ	 

แพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถส่ามลิ้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	 

ในปีท่�	1-3	แผนกิารผลิิตหร่อจัดหาชิ้ิ�นส่่วนอ่�นๆ	 

แผนกิารจดักิารแบตเตอร่�ใชิ้แ้ลิว้	แลิะแผนกิารพฒันา 

ผู้ผลิิตวัตถุดิบหร่อชิ้ิ�นส่่วนในประเทศ	(Local	

Supplier)	 ท่�ม่ผู้ม่สั่ญชิ้าติไทยถ่อหุ้นไม่น้อยกิว่า 

ร้อยลิะ	51	 ในกิารฝึึกิอบรมด้านเทคโนโลิย่แลิะ 

กิารให้ความชิ้่วยเหลิ่อทางเทคนิค

2.	 แพลิตฟอร์มต้องประกิอบด้วย	Energy	Storage	 

System,	Charging	Module	แลิะ	Front	&	Rear	

Axle	Module

3.	 ต้องมก่ิารผลิติรถส่ามล้ิอไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	แลิะ/หร่อ 

แพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถส่ามลิ้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	

แลิะกิารผลิิตแบตเตอร่�ไฟฟ้า	ภัายใน	3	ปี	นับจากิ

วันออกิบัตรส่่งเส่ริม

A4
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4.	 รถส่ามลิ้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�แลิะแพลิตฟอร์ม

ส่ำาหรับรถส่ามลิ้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�ท่�จำาหน่าย 

ในประเทศต้องเป็นไปตามมาตรฐานแลิะข้้อกิำาหนด	

ดังน่�

4.1	 มาตรฐานความปลิอดภััยข้องระบบส่่งกิำาลิัง

ไฟฟ้าตามข้้อกิำาหนด	UN	R136

4.2	 มาตรฐานแลิะข้้อกิำาหนดอ่�นๆ	ตามท่�กิำาหนด 

โดยหน่วยงานท่� เกิ่�ยวข้้อง	 เชิ้่น	 ส่ำานักิงาน

มาตรฐานผลิิต ภััณ์ฑ์์อุตส่าหกิรรม	 แลิะ 

กิรมกิารข้นส่่งทางบกิ	เป็นต้น

5.	 ไม่ให้ข้ยายเวลิานำาเข้้าเคร่�องจักิร	ยกิเว้นกิรณ่์ม่เหตุ

อันส่มควร

6.	 ส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติม

6.1	 หากิมก่ิารผลิติแบตเตอร่�ไฟฟ้าท่�เริ�มจากิขั้�นตอน 

กิารนำา	Cell	มาเริ�มผลิติ	เชิ้น่	ผลิติเปน็	Module	

หร่อ	 Battery	Pack	 เป็นต้น	ภัายใน	3	 ปี	 

นับจากิวันออกิบัตรส่่งเส่ริม	 ให้ได้รับยกิเว้น 

ภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิเพิ�มเติม	1	ปี

6.2	 หากิม่กิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญอ่�นๆ	 เพิ�มเติม	

ได้แก่ิ	 Traction	Motor	ระบบบริหารจัดกิาร

แบตเตอร่�	(BMS)	แลิะระบบควบคุมกิารข้ับข้่�	

ภัายใน	3	ปี	นับจากิวันออกิบัตรส่ง่เส่ริม	ใหไ้ดร้บั 

ยกิเว้นภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิเพิ�มเติมชิ้ิ�นลิะ	1	ปี

6.3	 ส่ามารถย่�นข้อรับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติม

ตามมาตรกิารเส่ริมส่ร้างข่้ดความส่ามารถ 

ในกิารแข้่งข้ันในกิารวิจัยแลิะพัฒนาเทคโนโลิย่

แลิะนวัตกิรรมได้	 แลิะ/หร่อกิารฝึึกิอบรม 

ด้านเทคโนโลิย่ ขั้�นสู่งได้	 ตามหลัิกิเกิณ์ฑ์ ์

ท่�กิำาหนด

7.	 ไม่ให้ได้รับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติมเพ่�อพัฒนา 

พ่�นท่�อุตส่าหกิรรม

3.11	กิิจกิารผลิิตรถโดยส่ารไฟฟ้าแลิะรถบรรทุกิไฟฟ้า

แบบแบตเตอร่�	แลิะแพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถโดยส่าร

ไฟฟ้าแลิะรถบรรทุกิไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�

1.	 ตอ้งเส่นอเปน็แผนงานรวม	(Package)	ท่�ประกิอบดว้ย 

โครงกิารผลิิตรถโดยส่ารไฟฟ้าหร่อรถบรรทุกิไฟฟ้า

แบบแบตเตอร่� 	 แลิะ/หร่อแพลิตฟอร์มส่ำาหรับ 

รถโดยส่ารไฟฟ้าหร่อรถบรรทุกิไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	

แลิะโครงกิารผลิิตแบตเตอร่�ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น 

ข้องตนเองหร่อข้องผู้ผลิิตรายอ่�น	แผนกิารนำาเข้้า
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	 เคร่�องจักิรแลิะติดตั�ง	แผนกิารผลิิตรถโดยส่ารไฟฟ้า 

แลิะรถบรรทุกิไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	 แลิะ/หร่อ	

แพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถโดยส่ารไฟฟ้าหร่อรถบรรทุกิ

ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�ในปีท่�	1-3	แผนกิารผลิิตหร่อ

จัดหาชิ้ิ�นส่่วนอ่�นๆ	แผนกิารพัฒนาส่ถาน่ประจุไฟฟ้า

หร่อส่ถาน่สั่บเปลิ่�ยนแบตเตอร่�ไฟฟ้า	(เฉพาะกิารผลิติ

รถโดยส่ารไฟฟ้าแลิะรถบรรทุกิไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�)	

แผนกิารจดักิารแบตเตอร่�ใชิ้แ้ลิว้	แลิะแผนกิารพฒันา 

ผู้ผลิิตวัตถุดิบหร่อชิ้ิ�นส่่วนในประเทศ	(Local	

Supplier)	 ท่�ม่ผู้ม่สั่ญชิ้าติไทยถ่อหุ้นไม่น้อยกิว่า 

รอ้ยลิะ	51	ในกิารฝึกึิอบรมด้านเทคโนโลิยแ่ลิะกิารให้

ความชิ้่วยเหลิ่อทางเทคนิค

2.	 แพลิตฟอร์มต้องประกิอบด้วย	Energy	Storage	

System,	Charging	Module	แลิะ	Front	&	Rear	

Axle	Module

3.	 ต้องม่กิารผลิิตรถโดยส่ารไฟฟ้าหร่อรถบรรทุกิไฟฟ้า 

แบบแบตเตอร่� 	 แลิะ/หร่อแพลิตฟอร์มส่ำาหรับ 

รถโดยส่ารไฟฟ้าหร่อรถบรรทุกิไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	

แลิะกิารผลิิตแบตเตอร่�ไฟฟ้าภัายใน	3	ปี	 นับจากิ 

วันออกิบัตรส่่งเส่ริม

4.	 รถโดยส่ารไฟฟ้าหร่อรถบรรทุกิไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�

แลิะแพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถโดยส่ารไฟฟ้าหร่อ 

รถบรรทุกิไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�ท่�จำาหน่ายในประเทศ

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแลิะข้้อกิำาหนด	ดังต่อไปน่�

4.1	 มาตรฐานความปลิอดภััยข้องระบบส่่งกิำาลิัง

ไฟฟ้าตามข้้อกิำาหนด	UN	R100

4.2	 มาตรฐานแลิะข้้อกิำาหนดอ่�นๆ	ตามท่�กิำาหนด 

โดยหน่วยงานท่� เกิ่�ยวข้้อง	 เช่ิ้น	 ส่ำานักิงาน 

มาตรฐานผลิิตภััณ์ฑ์์อุตส่าหกิรรม	 แลิะ 

กิรมกิารข้นส่่งทางบกิ	เป็นต้น

5.	 ไม่ให้ข้ยายเวลิานำาเข้้าเคร่�องจักิร	ยกิเว้นกิรณ่์ม่เหตุ

อันส่มควร

6.	 ส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติม

6.1	 หากิม่กิารผลิิตแบตเตอร่� ไฟฟ้าท่� เ ริ�มจากิ 

ข้ั�นตอนกิารนำา	Cell	มาเริ�มผลิิต	เชิ้่น	ผลิิตเป็น	

Module	หร่อ	Battery	Pack	เปน็ตน้	ภัายใน	3	ปี	 

นับจากิวันออกิบัตรส่่งเส่ริม	 ให้ได้รับยกิเว้น 

ภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิเพิ�มเติม	1	ปี
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6.2	 หากิม่กิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญอ่�นๆ	 เพิ�มเติม	

ได้แก่ิ	 Traction	Motor	ระบบบริหารจัดกิาร

แบตเตอร่�	(BMS)	แลิะระบบควบคุมกิารข้ับข้่�	

ภัายใน	3	ปี	นับจากิวันออกิบัตรส่ง่เส่ริม	ใหไ้ดร้บั 

ยกิเว้นภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิเพิ�มเติมชิ้ิ�นลิะ	 

1	ปี

6.3	 ส่ามารถย่�นข้อรับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติม

ตามมาตรกิารเส่ริมส่ร้างข่้ดความส่ามารถ 

ในกิารแข้่งข้ันในกิารวิจัยแลิะพัฒนาเทคโนโลิย่

แลิะนวัตกิรรมได้	 แลิะ/หร่อกิารฝึึกิอบรม 

ด้านเทคโนโลิยขั่้�นสู่งได้	ตามหลัิกิเกิณ์ฑ์์ท่�กิำาหนด

7.	 ไม่ให้ได้รับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติมเพ่�อพัฒนา 

พ่�นท่�อุตส่าหกิรรม

3.12	กิิจกิารผลิิตรถจักิรยานไฟฟ้า	(Electric	Bicycle	

หร่อ	E-Bike)

1.	 ตอ้งเส่นอเปน็แผนงานรวม	(Package)	ท่�ประกิอบดว้ย	 

(1)	 โครงกิารผลิิตรถจักิรยานไฟฟ้า	(2)	 โครงกิาร

ผลิิตแบตเตอร่�ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นข้องตนเองหร่อ 

ข้องผู้ผลิิตรายอ่�น	 แลิะ	(3)	 แผนกิารจัดกิาร 

แบตเตอร่�ใชิ้้แลิ้ว

2.	 ต้องม่กิารผลิิตรถจักิรยานไฟฟ้าแลิะกิารผลิิต

แบตเตอร่�ไฟฟ้าภัายใน	3	ปี	นับจากิวันออกิบัตร

ส่่งเส่ริม

3.	 ตอ้งใชิ้โ้ครงรถจกัิรยานไฟฟา้จากิวสั่ดนุำ�าหนกัิเบา	เชิ้น่	

Aluminium	Alloy,	Chromium-Molybdenum	Alloy	

Steel,	Titanium	Alloy	แลิะ	Carbon	Fiber	เป็นต้น

4.	 รถจักิรยานไฟฟ้าท่�ผลิติตามโครงกิารต้องเป็นไปตาม

มาตรฐาน	EN15194	หร่อเท่ยบเท่า

5.	 แบตเตอร่�ท่� ใชิ้้กิับรถจักิรยานไฟฟ้าจะต้องเป็น

เทคโนโลิย่ท่�เป็นมิตรต่อส่ิ�งแวดลิ้อม

6.	 อนุญาตให้ผลิิตรถจักิรยานร่วมกิับรถจักิรยานไฟฟ้า

ในโครงกิารได้	แต่รถจักิรยานจะไม่ให้ได้รับส่ิทธิแลิะ

ประโยชิ้น์ยกิเว้นภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิ

7.	 ไม่ให้ข้ยายเวลิานำาเข้้าเคร่�องจักิร	ยกิเว้นกิรณ่์ม่เหตุ

อันส่มควร

8.	 ส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติม

8.1	 หากิม่กิารผลิิต	Traction	Motor	ภัายใน	3	ปี	 

นับจากิวันออกิบัตรส่่งเส่ริม	 ให้ได้รับยกิเว้น 

ภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิเพิ�มเติม	1	ปี

A4
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8.2	 หากิม่กิารผลิิตโครงรถจักิรยานไฟฟ้าจากิวัส่ดุ 

นำ�าหนักิเบาภัายใน	3	ปี	นับจากิวันออกิบัตร 

ส่่งเส่ริม	ให้ได้รับยกิเว้นภัาษ่ีเงินได้นิติบุคคลิ

เพิ�มเติม	1	ปี

8.3	 ส่ามารถย่�นข้อรับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติม

ตามมาตรกิารเส่ริมส่ร้างข่้ดความส่ามารถ 

ในกิารแข้่งข้ันในกิารวิจัยแลิะพัฒนาเทคโนโลิย่

แลิะนวัตกิรรมได้	ตามหลิักิเกิณ์ฑ์์ท่�กิำาหนด

9.	 ไม่ให้ได้รับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์เพิ�มเติมเพ่�อพัฒนา 

พ่�นท่�อุตส่าหกิรรม

3.13	กิิจกิารผลิิตยานยนต์ไฟฟ้าพลัิงงานเซ่ลิล์ิเช่ิ้�อเพลิิง	 

(Fuel	Cell	Electric	Vehicles	:	FCEV)	แลิะ 

อุปกิรณ์์ส่ำาหรับระบบเซ่ลิล์ิเช่ิ้�อเพลิิง	(Fuel	Cell	

System)

3.13.1	กิิ จกิารผลิิ ตยานยนต์ ไฟฟ้ าพ ลัิ ง งาน 

เซ่ลิลิ์ เ ช่ิ้� อ เพลิิง	(Fue l	Cel l 	E lect r ic	 

Vehicles	:	FCEV)

กิรณ์่กิารผลิิตยานยนต์ไฟฟ้าพลิังงานเซ่ลิลิ์เชิ้่�อเพลิิง	(Fuel	

Cell	Electric	Vehicles	:	FCEV)	ตอ้งเส่นอเปน็แผนงานรวม	 

(Package)	ท่�ประกิอบด้วย	 โครงกิารผลิิตยานยนต์ 

ไฟฟ้าพลิังงานเซ่ลิลิ์เช่ิ้�อเพลิิง	(Fuel	Cell	Electric	 

Vehicles	หร่อ	FCEV)	แลิะโครงกิารผลิิตเซ่ลิล์ิเช่ิ้�อเพลิิง	 

(Fuel	Cell)	ไม่ว่าจะเป็นข้องตนเองหร่อข้องผู้ผลิิตรายอ่�น	 

แผนกิารนำาเข้้าเคร่�องจักิรแลิะติดตั�ง	แผนกิารผลิิตในปีท่�	 

1-3	แผนกิารผลิิตหร่อจัดหาชิ้ิ�นส่่วนอ่�นๆ	แผนกิารพัฒนา 

ส่ถาน่เติมกิ๊าซ่ไฮโดรเจน	(Hydrogen	Fueling	Station)	 

แผนกิารจัดกิารแบตเตอร่�ใชิ้้แลิ้ว	แลิะแผนกิารพัฒนา 

ผู้ผลิิตวัตถุดิบหร่อชิ้ิ�นส่่วนในประเทศ	(Local	Supplier)	 

ท่�ม่ผู้ม่ส่ัญชิ้าติไทยถ่อหุ้นไม่น้อยกิว่าร้อยลิะ	51	ในกิารฝึึกิ

อบรมดา้นเทคโนโลิยแ่ลิะกิารใหค้วามชิ้ว่ยเหลิอ่ทางเทคนคิ

A2

3.13.2	 กิจิกิารผลิติอุปกิรณ์์ส่ำาหรับระบบเซ่ลิล์ิเช่ิ้�อเพลิงิ	 

(Fuel	Cell	System)

A2

3.14	กิิจกิารผลิิตเซ่ลิลิ์เชิ้่�อเพลิิง	(Fuel	Cell)	แลิะชิ้ิ�นส่่วน A2

3.15	กิิจกิารต่อเร่อหร่อซ่่อมเร่อ

3.15.1	กิิจกิารต่อเร่อหร่อซ่่อมเร่อ	ข้นาดตั�งแต่	 

500	ตันกิรอส่

3.15.2	กิิจกิารต่อเร่อหร่อซ่่อมเร่อ	ข้นาดตำ�ากิว่า	

500	 ตันกิรอส่	(เฉพาะเร่อโลิหะ	 หร่อ 

ไฟเบอร์กิลิาส่ท่�ม่กิารติดตั�งเคร่�องยนต์	หร่อ

ระบบข้ับเคลิ่�อน	แลิะอุปกิรณ์์)

ต้องไ ด้รับใบรับรองระบบคุณ์ภัาพตามมาตรฐาน	 

ISO	14000	ภัายใน	2	ปี	นับแต่วันครบเปิดดำาเนินกิาร

ต้องไ ด้รับใบรับรองระบบคุณ์ภัาพตามมาตรฐาน	 

ISO	14000	ภัายใน	2	ปี	นับแต่วันครบเปิดดำาเนินกิาร

A2

A2
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3.16	กิิจกิารผลิิตแลิะ/หร่อซ่่อมรถไฟ	 ชิ้ิ�นส่่วนหร่อ 

อุปกิรณ์์ส่ำาหรับระบบราง

3.16.1	กิิจกิารผลิิตข้บวนรถ	แลิะ/หร่อตู้รถ	 เชิ้่น	 

ตู้รถโดยส่าร	ตู้ส่ินค้า	เป็นต้น

3.16.1.1	กิจิกิารผลิติข้บวนรถ	แลิะ/หร่อตูร้ถ	 

เชิ้่น	ตู้รถโดยส่าร	ตู้ส่ินค้า	เป็นต้น	

ท่�ม่กิารออกิแบบทางวิศวกิรรม

1.	 ต้องม่ข้ั�นตอนกิารออกิแบบทางวิศวกิรรม

2.	 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานส่ากิลิหร่อข้้อกิำาหนด 

ข้องหน่วยงานภัาครัฐท่�เกิ่�ยวข้้อง

A1

3.16.1.2	กิจิกิารผลิติข้บวนรถ	แลิะ/หร่อตูร้ถ 

	เชิ้น่	ตูร้ถโดยส่าร	ตูส้่นิคา้	เปน็ตน้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานส่ากิลิหร่อข้้อกิำาหนดข้อง 

หน่วยงานภัาครัฐท่�เกิ่�ยวข้้อง

A2

3.16.2	กิิจกิารซ่่อมรถไฟ	หร่อชิิ้�นส่่วนหร่ออุปกิรณ์์ 

ส่ำาหรับระบบราง

ต้องม่กิารซ่่อมบำา รุงหนักิ	(Overhaul)	 แลิะ/หร่อ	 

กิารซ่่อมแซ่ม	(Repair)	ท่�ใชิ้้เทคโนโลิย่ข้ั�นสู่ง

A3

(ไม่กิำาหนด

วงเงินยกิเว้น

ภัาษี่เงินได้

นิติบุคคลิ)

3.16.3	กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วน	หร่ออุปกิรณ์์ส่ำาหรับ

ระบบราง

1.	 ตอ้งมก่ิรรมวธ่ิกิารผลิติตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเหน็ชิ้อบ

2.	 ตอ้งเปน็กิารผลิิตชิิ้�นส่ว่นหร่ออปุกิรณ์์ส่ำาหรบัระบบราง	

ได้แกิ่

1)	 โครงส่ร้างหลิักิ

2)	 ตู้โดยส่าร

3)	 ห้องควบคุมรถแลิะอุปกิรณ์์

4)	 โบกิ่�

5)	 ระบบห้ามลิ้อ	แลิะ/หร่อชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญ

6)	 อุปกิรณ์์เชิ้่�อมต่อตู้โดยส่าร

7)	 ระบบปรับอากิาศแลิะระบายอากิาศ	แลิะ/หร่อ

ชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญ

8)	 ระบบผลิิตแลิะจ่ายลิม	แลิะ/หร่อชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญ

9)	 ระบบประตูโดยส่าร	แลิะ/หร่อชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญ

10)	 ระบบส่่องส่ว่างข้องรถ	แลิะ/หร่อชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญ

11)	 ระบบส่่�อส่ารแลิะเฝึ้าสั่งเกิตกิารณ์์	แลิะ/หร่อ 

ชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญ

12)	 ระบบควบคุมแลิะอาณั์ติส่ัญญาณ์	แลิะ/หร่อ 

ชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญ

13)	 ระบบไฟฟ้าแลิะระบบจ่ายไฟ	 แลิะ/หร่อ 

ชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญ

14)	 รางหร่อชิ้ิ�นส่่วนราง

A2
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3.17	กิิจกิารส่ถาน่บริกิารอัดประจุไฟฟ้า	(Charging	

Station)	แลิะส่ถาน่บริกิารส่ับเปลิ่�ยนแบตเตอร่�	

(Battery	Swapping	Station)	ส่ำาหรับยานพาหนะ

ไฟฟ้า

3.17.1	กิิจกิารส่ถาน่บริกิารอดัประจุไฟฟ้า	(Charging	 

Station)

1.	 ต้องเส่นอแผนกิารจัดหาอุปกิรณ์์แลิะชิ้ิ�นส่่วน

2.	 ต้องเส่นอแผนพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ	

(EV	Smart	Charging	System)	หร่อแผนกิารเช่ิ้�อมโยง 

ระบบอัดประจุไฟฟ้าเข้้ากิับแพลิตฟอร์มบูรณ์ากิาร

หร่อแพลิตฟอร์มส่่วนกิลิางส่ำาหรับบริหารจัดกิาร 

เคร่อข้่ายระบบอัดประจุไฟฟ้า

3.	 ต้ อ ง ป ฏิิ บั ติ ต า ม กิ ฎ ห ม า ย ห ร่ อ ข้้ อ กิำา ห น ด 

ด้านมาตรฐานแลิะความปลิอดภััยข้องหน่วยงาน 

ท่�เกิ่�ยวข้้อง	 เชิ้่น	 กิระทรวงพลิังงาน	กิารไฟฟ้า

นครหลิวง	กิารไฟฟ้าส่่วนภูัมิภัาค	แลิะกิระทรวง

อุตส่าหกิรรม	เป็นต้น

4.	 ให้ได้รับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์	ดังน่�

• กิรณ่์ท่�มห่วัจา่ยประจไุฟฟา้ไมน่อ้ยกิวา่	40	หวัจา่ย	

โดยเป็นประเภัท	Quick	Charge	ซ่ึ�งหมายถึง 

แบบจ่ายไฟฟ้ากิระแส่ตรง	(DC)	 ไม่น้อยกิว่า 

ร้อยลิะ	25

 

A3

• กิรณ์่อ่�นๆ A4

3.17.2	กิิจกิารส่ถาน่บริกิารส่ับเปล่ิ�ยนแบตเตอร่�	

(Battery	Swapping	Station)

1.	 ต้องเส่นอแผนกิารจัดหาอุปกิรณ์์แลิะชิ้ิ�นส่่วน

2.	 ต้องเส่นอแผนพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ	

(EV	Smart	Charging	System)	หร่อแผนกิารเช่ิ้�อมโยง 

ระบบอัดประจุไฟฟ้าเข้้ากิับแพลิตฟอร์มบูรณ์ากิาร

หร่อแพลิตฟอร์มส่่วนกิลิางส่ำาหรับบริหารจัดกิาร 

เคร่อข้่ายระบบอัดประจุไฟฟ้า

3.	 ต้ อ ง ป ฏิิ บั ติ ต า ม กิ ฎ ห ม า ย ห ร่ อ ข้้ อ กิำา ห น ด 

ด้านมาตรฐานแลิะความปลิอดภััยข้องหน่วยงาน

ท่�เกิ่�ยวข้้อง	 เชิ้่น	 กิระทรวงพลิังงาน	กิารไฟฟ้า	

นครหลิวง	กิารไฟฟ้าส่่วนภูัมิภัาค	แลิะกิระทรวง

อุตส่าหกิรรม	เป็นต้น

4.	 ไม่ให้ได้รับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์ตามมาตรา	28	 

ส่ำาหรับแบตเตอร่�

A3
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อุุตสาหกรรมอุากาศยีานและอุวกาศ

3.18	กิิจกิารด้านอากิาศยานแลิะอวกิาศ

3.18.1	กิิจกิารผลิิตแลิะซ่่อมแซ่มอากิาศยาน	

อุปกิรณ์์	หร่อชิ้ิ�นส่่วน

3.18.1.1	กิจิกิารผลิติอากิาศยานหร่อชิ้ิ�นส่ว่น

3.18.1.2	กิิจกิารผลิิตเคร่�องใชิ้้	หร่ออุปกิรณ์์

ภัายในอากิาศยาน

ต้องเป็นกิารผลิิตอากิาศยานหร่อชิิ้�นส่่วน	 เชิ้่น	ลิำาตัว

อากิาศยาน	ชิ้ิ�นส่่วนประกิอบส่ำาคัญข้องอากิาศยาน	

บริภััณ์ฑ์์แลิะชิ้ิ�นส่่วนอ่�นๆ	เป็นต้น

ตอ้งเปน็กิารผลิติเคร่�องใชิ้	้หร่ออปุกิรณ์์ภัายในอากิาศยาน	

เชิ้่น	 เก้ิาอ่�	 ชูิ้ช่ิ้พ	รถเข้็น	หร่ออุปกิรณ์์ประกิอบอาหาร	

เป็นต้น	แต่ไม่รวมถึงกิารผลิิตเคร่�องใชิ้้หร่อวัส่ดุส่ิ�นเปลิ่อง

แลิะหมุนเว่ยน

A1

A3

3.18.1.3	กิิจกิารซ่่อมอากิาศยาน	 หร่อ 

ชิ้ิ�นส่่วน

ให้ได้รับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์ลิดหย่อนอากิรข้าเข้้าวัตถุดิบ

แลิะวัส่ดุจำาเป็นตามมาตรา	30	 ในอัตราร้อยลิะ	90	 

ส่ำาหรับชิ้ิ�นส่่วนหร่อวัตถุดิบท่�ไม่ม่กิารผลิิตในประเทศ	

เป็นระยะเวลิา	5	 ปี	ทั�งน่�	 จะอนุมัติให้คราวลิะ	1	 ปี	 

นับจากิวันท่�นำาเข้้าวัตถุดิบครั�งแรกิ

A2

3.18.1.4	กิิจกิารซ่่อมเคร่�องใชิ้้	หร่ออุปกิรณ์์

ภัายในอากิาศยาน

3.18.1.5	กิิจกิารผลิิตอุปกิรณ์์ซ่่อมบำารุง

แลิะงานบริกิารภัาคพ่�น	(Ground	

Support	Equipment)

ไม่ให้กิารส่่งเส่ริมกิารซ่่อมเคร่�องใชิ้้หร่อวัส่ดุส่ิ�นเปลิ่อง 

แลิะหมุนเว่ยน

1.	 ไม่ให้กิารส่่งเส่ริมกิารผลิิตรถบัส่บริกิารเคลิ่�อนย้าย 

ผู้โดยส่าร	(Bus	or	Passenger	Transport	Vehicles)	

รถเข้็นส่ัมภัาระในส่นามบิน	(Airport	Trol ley)	 

ส่ายรัด	(Aviation	Belt)	แลิะกิระบะรองส่ัมภัาระ	 

(Air	Transport	Aviation	Freight	Pallet)

A4

2.	 กิรณ่์ม่ ขั้� นตอนกิาร ขึ้� นรู ปชิ้ิ� นส่่ วน	 แลิะ/ห ร่อ	 

กิารออกิแบบทางวิศวกิรรมเองในโครงกิาร

3.	 กิรณ่์ม่ขั้�นตอนกิารประกิอบตามท่�คณ์ะกิรรมกิาร 

เห็นชิ้อบ

A3

A4

3.18.2	กิิจกิารผลิติอปุกิรณ์์กิารออกิแบบแลิะพฒันา

เกิ่�ยวกิับอวกิาศ	แลิะกิารให้บริกิารเกิ่�ยวกิับ

อวกิาศ

3.18.2.1	กิจิกิารผลิติอุปกิรณ์์เก่ิ�ยวกัิบอวกิาศ 1.	 ต้องเป็นกิารผลิิตอุปกิรณ์์เกิ่�ยวกิับอวกิาศ	 เชิ้่น	 

ยานอวกิาศ	ดาวเท่ยม	ระบบขั้บเคล่ิ�อนจรวดนำาส่่ง	

แลิะยานอวกิาศ	เป็นต้น

A1
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2.	 ให้ได้รับสิ่ทธิแลิะประโยชิ้น์ลิดหย่อนอากิรข้าเข้้า

วัตถุดิบแลิะวัส่ดุจำาเป็นตามมาตรา	30	 ในอัตรา 

ร้อยลิะ	90	 ส่ำาหรับชิิ้�นส่่วนหร่อวัตถุดิบท่� ไม่ม่ 

กิารผลิติในประเทศ	เปน็ระยะเวลิา	5	ปี	ทั�งน่�	จะอนุมติั 

ให้คราวลิะ	1	ปี	นับจากิวันท่�นำาเข้้าวัตถุดิบครั�งแรกิ

3.18.2.2	กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วน	Mechanical	

Parts	แลิะ/หร่อ	Electronic	Parts	

ส่ำาหรับดาวเท่ยมหร่อวัตถุอวกิาศ	

รูปแบบต่างๆ

3.18.2.3	กิิจกิารกิารออกิแบบ	แลิะพัฒนา

ระบบ	หร่อซ่อฟตแ์วรท์่�เกิ่�ยวข้้องกิบั 

ดาวเท่ยม	แลิะส่ถาน่ภัาคพ่�นดิน

3.18.2.4	กิิจกิารบริกิารนำาส่่งวัตถุสู่่อวกิาศ	

(Launching	Services)	หร่อกิจิกิาร	 

ผลิิตระบบควบคุมภัารกิิจนำาส่่ง

3.18.2.5	กิิจกิารส่นับส่นุนเกิ่�ยวกิับอวกิาศ

ตอ้งเปน็กิารออกิแบบแลิะพฒันาระบบหร่อซ่อฟตแ์วร	์เชิ้น่	

ระบบหร่อซ่อฟต์แวร์ส่ำาหรับแพลิตฟอร์มดาวเท่ยม	ระบบ

ส่มัภัาระ	(Payload)	ระบบค้นหา	ระบบป้องกินัข้ยะอวกิาศ	

(Space	Debris)	แลิะระบบนำาทางในอวกิาศ	เป็นต้น

ต้องเป็นกิิจกิารส่นบัส่นนุเกิ่�ยวกิบัอวกิาศ	เช่ิ้น	ห้องปฏิบิติักิาร 

เพ่�อกิารทดส่อบดาวเท่ยมแลิะวัตถุอวกิาศ	แลิะ/หร่อ	 

กิารรับรองมาตรฐานชิ้ิ�นส่่วน	เป็นต้น

A2

A1

A1

A2

อุุตสาหกรรมป้้อุงก้นป้ระเที่ศ

3.19	กิิจกิารผลิิตยานพาหนะแลิะระบบอาวุธเพ่�อ 

กิารป้องกิันประเทศ	แลิะชิ้ิ�นส่่วน	แลิะ/หร่อซ่่อม

1.	 ต้องเป็นกิารผลิิตยานพาหนะแลิะระบบอาวุธเพ่�อ 

กิารป้องกิันประเทศ	 ได้แกิ่ 	 รถถัง	 รถเกิราะ	 

ยานพาหนะรบ	หร่อยานพาหนะชิ้่วยรบ

2.	 ต้องได้ รับกิาร รับรองว่าผ่านกิารทดส่อบหร่อ 

ได้มาตรฐานผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงาน 

ภัายใต้กิระทรวงกิลิาโหม	หร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่

ป้องกิันประเทศ

3.	 กิรณ่์ซ่่อม	 ต้อง เป็นกิารซ่่อมบำา รุ งหนักิ	 ห ร่อ 

กิารซ่อ่มแซ่มท่�ใชิ้เ้ทคโนโลิยข่้ั�นสู่ง	ทั�งน่�	ต้องเป็นไปตาม 

มาตรฐานท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงานภัายใต้กิระทรวง

กิลิาโหมหร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่ป้องกิันประเทศ

A2
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3.20	กิิจกิารผลิติยานไรค้นข้บั	(Unmanned	System)	เพ่�อ

กิารปอ้งกัินประเทศ	แลิะชิ้ิ�นส่ว่น	แลิะ/หร่อกิารซ่อ่ม

3.20.1	กิจิกิารผลิติยานภัาคพ่�นไร้คนข้บั	(Unmanned	 

Ground	System:	UGS)	 แลิะชิ้ิ�นส่่วน	 

แลิะ/หร่อซ่่อม

1.	 ต้องเป็นกิารผลิิตยานภัาคพ่�นไร้คนขั้บ	(Unmanned	

Ground	System:	UGS)	เชิ้่น	ยานภัาคพ่�นไร้คนขั้บ	 

(Unmanned	Ground	Vehicle:	UGV)	หุ่นยนต์

ส่ำาหรับกิารปฏิิบัติกิารทางทหาร	 แลิะหุ่นยนต์ 

ข้นาดจิ�ว	เป็นต้น

2.	 ต้องเป็นกิารผลิิตชิิ้�นส่่วนยานไร้คนขั้บ	(Unmanned	

System)	 เชิ้่น	ตัวโครงส่ร้างหลัิกิ	แข้นกิลิ	ม่อจับ	 

ระบบติดต่อส่่�อส่าร	ระบบกิล้ิอง	ระบบส่มองกิลิ	 

ระบบไฟฟ้า	แลิะแบตเตอร่�	เป็นต้น

3.	 กิรณ่์ซ่่อม	 ต้อง เป็นกิารซ่่อมบำา รุ งหนักิ	 ห ร่อ 

กิารซ่อ่มแซ่มท่�ใชิ้เ้ทคโนโลิยข่้ั�นสู่ง	ทั�งน่�	ต้องเป็นไปตาม 

มาตรฐานท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงานภัายใต้กิระทรวง

กิลิาโหมหร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่ป้องกิันประเทศ

4.	 ต้องได้ รับกิาร รับรองว่าผ่านกิารทดส่อบหร่อ 

ได้มาตรฐานผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงาน 

ภัายใต้กิระทรวงกิลิาโหม	หร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่

ป้องกิันประเทศ

A1

3.20.2	กิิจกิารผลิติยานทางนำ�าไร้คนข้บั	(Unmanned 

Maritime	System:	UMS)	 แลิะชิิ้�นส่่วน	 

แลิะ/หร่อซ่่อม

1.	 ต้องเป็นกิารผลิิตยานทางนำ�าไร้คนข้ับ	(Unmanned	

Maritime	System:	UMS)	เชิ้่น	ยานผิวนำ�าไร้คนข้ับ	

(Unmanned	Surface	Vehicle:	USV)	แลิะยานใต้นำ�า

ไร้คนข้ับ	(Unmanned	Underwater	Vehicle:	UUV)	

เป็นต้น

2.	 ต้องเป็นกิารผลิิตชิิ้�นส่่วนยานไร้คนขั้บ	(Unmanned	

System)	 เชิ้่น	ตัวโครงส่ร้างหลัิกิ	แข้นกิลิ	ม่อจับ	 

ระบบติดต่อส่่�อส่าร	ระบบกิล้ิอง	ระบบส่มองกิลิ	 

ระบบไฟฟ้า	แลิะแบตเตอร่�	เป็นต้น

3.	 กิรณ่์ซ่่อม	 ต้อง เป็นกิารซ่่อมบำา รุ งหนักิ	 ห ร่อ 

กิารซ่อ่มแซ่มท่�ใชิ้เ้ทคโนโลิยข่้ั�นสู่ง	ทั�งน่�	ต้องเป็นไปตาม 

มาตรฐานท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงานภัายใต้กิระทรวง

กิลิาโหมหร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่ป้องกิันประเทศ

4.	 ต้องได้ รับกิาร รับรองว่าผ่านกิารทดส่อบหร่อ	 

ได้มาตรฐานผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงาน 

ภัายใต้กิระทรวงกิลิาโหม	หร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่

ป้องกิันประเทศ

A1
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3.20.3	กิจิกิารผลิติอากิาศยานไร้คนข้บั	(Unmanned	 

Aircraft	System:	UAS)	 แลิะชิ้ิ�นส่่วน	 

แลิะ/หร่อซ่่อม

1.	 ต้องเป็นกิารผลิิตอากิาศยานไร้คนข้ับ	(Unmanned	

Aircraft	System:	UAS)	 เชิ้่น	อากิาศยานไร้คนข้ับ 

แบบปีกิติดลิำาตัว	(Fixed	Wing)	อากิาศยานไร้คนข้ับ 

แบบปีกิหมุน	(Rotor)	 แลิะอากิาศยานไร้คนข้ับ 

แบบผส่ม	(Fixed	Wing/Rotor)	เป็นต้น

2.	 ต้องเป็นกิารผลิิตชิิ้�นส่่วนยานไร้คนขั้บ	(Unmanned	

System)	 เชิ้่น	 ตัวโครงส่ร้างหลัิกิ	แข้นกิลิ	ม่อจับ	 

ระบบติดต่อส่่�อส่าร	ระบบกิล้ิอง	ระบบส่มองกิลิ	 

ระบบไฟฟ้า	แลิะแบตเตอร่�	เป็นต้น

3.	 กิรณ่์ซ่่อม	 ต้อง เป็นกิารซ่่อมบำา รุ งหนักิ	 ห ร่อ 

กิารซ่อ่มแซ่มท่�ใชิ้เ้ทคโนโลิยข่้ั�นสู่ง	ทั�งน่�	ต้องเป็นไปตาม 

มาตรฐานท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงานภัายใต้กิระทรวง	

กิลิาโหมหร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่ป้องกิันประเทศ

4.	 ต้องได้ รับกิาร รับรองว่าผ่านกิารทดส่อบหร่อ 

ได้มาตรฐานผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงาน 

ภัายใต้กิระทรวงกิลิาโหม	หร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่

ป้องกิันประเทศ

A1

3.21	กิิจกิารผลิิตแลิะ/หร่อซ่่อมอาวุธ	แลิะเคร่�องชิ้่วยฝึึกิ

เพ่�อกิารป้องกิันประเทศ	แลิะชิ้ิ�นส่่วน

3.21.1	กิารผลิิต	แลิะ/หร่อซ่่อมอาวุธ

3.21.1.1	กิิจกิารผลิิตอาวุธปืนแลิะชิ้ิ�นส่่วน	

แลิะ/หร่อกิารซ่่อมอาวุธปืน

1.	 ต้องได้ รับกิาร รับรองว่าผ่านกิารทดส่อบหร่อ	 

ได้มาตรฐานผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงาน 

ภัายใต้กิระทรวงกิลิาโหม	หร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่

ป้องกิันประเทศ

2.	 กิรณ่์ซ่่อม	 ต้อง เป็นกิารซ่่อมบำา รุ งหนักิ	 ห ร่อ 

กิารซ่อ่มแซ่มท่�ใชิ้เ้ทคโนโลิยข่้ั�นสู่ง	ทั�งน่�	ต้องเป็นไปตาม 

มาตรฐานท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงานภัายใต้กิระทรวง	

กิลิาโหมหร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่ป้องกิันประเทศ

3.	 ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชิ้บัญญัติโรงงาน 

ผลิิตอาวุธข้องเอกิชิ้น	พ.ศ.	2550

4.	 ต้องม่ผู้ม่สั่ญชิ้าติไทยถ่อหุ้นไม่น้อยกิว่าร้อยลิะ	51	 

ข้องทุนจดทะเบ่ยน	ยกิเว้นกิรณ่์กิิจกิารท่�ส่ถาบัน

เทคโนโลิยป้่องกัินประเทศจัดตั�งหร่อร่วมกัิบบคุคลิอ่�น 

ในกิารจัดตั�งเป็นนิติบุคคลิ	จะได้รับกิารยกิเว้น 

ตามพระราชิ้บัญญัติเทคโนโลิย่ป้องกิันประเทศ	 

พ.ศ.	2562

A2
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3.21.1.2	กิิจกิารผลิติกิระสุ่นปนืแลิะชิิ้�นส่ว่น 1.	 ต้องได้ รับกิาร รับรองว่าผ่านกิารทดส่อบหร่อ 

ได้มาตรฐานผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงาน 

ภัายใต้กิระทรวงกิลิาโหม	หร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่

ป้องกิันประเทศ

2.	 ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชิ้บัญญัติโรงงาน 

ผลิิตอาวุธข้องเอกิชิ้น	พ.ศ.	2550

3.	 ต้องม่ผู้ม่สั่ญชิ้าติไทยถ่อหุ้นไม่น้อยกิว่าร้อยลิะ	51	 

ข้องทุนจดทะเบ่ยน	ยกิเว้นกิรณ่์กิิจกิารท่�ส่ถาบัน

เทคโนโลิยป้่องกัินประเทศจัดตั�งหร่อร่วมกัิบบคุคลิอ่�น 

ในกิารจัดตั�งเป็นนิติบุคคลิจะได้รับกิารยกิเว้น 

ตามพระราชิ้บัญญัติเทคโนโลิย่ป้องกิันประเทศ	 

พ.ศ.	2562

A2

3.21.1.3	กิจิกิารผลิติระบบจรวดแลิะชิ้ิ�นส่ว่น	

แลิะ/หร่อกิารซ่่อมระบบจรวด

1.	 ตอ้งเป็นกิารผลิติระบบจรวด	ใหร้วมถึงระบบควบคุม	

รถยิงหร่อส่ิ�งนำาพาไปข้องระบบจรวด

2.	 ต้องได้ รับกิาร รับรองว่าผ่านกิารทดส่อบหร่อ 

ได้มาตรฐานผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงาน 

ภัายใต้กิระทรวงกิลิาโหม	หร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่

ป้องกิันประเทศ

3.	 กิรณ่์ซ่่อม	 ต้อง เป็นกิารซ่่อมบำา รุ งหนักิ	 ห ร่อ 

กิารซ่อ่มแซ่มท่�ใชิ้เ้ทคโนโลิยข่้ั�นสู่ง	ทั�งน่�	ต้องเป็นไปตาม 

มาตรฐานท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงานภัายใต้กิระทรวง	

กิลิาโหมหร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่ป้องกิันประเทศ

4.	 ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชิ้บัญญัติโรงงาน 

ผลิิตอาวุธข้องเอกิชิ้น	พ.ศ.	2550

5.	 ต้องม่ผู้ม่สั่ญชิ้าติไทยถ่อหุ้นไม่น้อยกิว่าร้อยลิะ	51	

ข้องทุนจดทะเบ่ยน	ยกิเว้นกิรณ่์กิิจกิารท่�ส่ถาบัน	

เทคโนโลิยป้่องกัินประเทศจัดตั�งหร่อร่วมกัิบบคุคลิอ่�น 

ในกิารจัดตั�งเป็นนิติบุคคลิจะได้รับกิารยกิเว้น

ตามพระราชิ้บัญญัติเทคโนโลิย่ป้องกิันประเทศ	 

พ.ศ.	2562

A2

3.21.2	กิารผลิิตระบบจำาลิองยุทธ์แลิะกิารฝึึกิ 

เส่ม่อนจริง	แลิะชิ้ิ�นส่่วน	แลิะ/หร่อกิารซ่่อม

ระบบจำาลิองยุทธ์แลิะกิารฝึึกิเส่ม่อนจริง

1.	 ต้องเป็นระบบจำาลิองยุทธ์แลิะกิารฝึึกิเส่ม่อนจริง	 

เชิ้่น	ระบบเคร่�องช่ิ้วยฝึึกิยานรบเส่ม่อนจริง	ระบบ

เคร่� อง ช่ิ้วยฝึึกิใชิ้้อาวุธ เส่ม่อนจริง	 แลิะระบบ 

ส่นามฝึึกิยิงอาวุธประจำากิายแลิะอาวุธประจำาหน่วย

ระบบจำาลิองยุทธ์ปฏิิบัติกิารร่วม	(JTLS)	เป็นต้น

A1
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2.	 ต้องได้ รับกิาร รับรองว่าผ่านกิารทดส่อบหร่อ 

ได้มาตรฐานผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงาน 

ภัายใต้กิระทรวงกิลิาโหม	หร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่

ป้องกิันประเทศ

3.	 กิรณ่์ซ่่อม	 ต้อง เป็นกิารซ่่อมบำา รุ งหนักิ	 ห ร่อ 

กิารซ่อ่มแซ่มท่�ใชิ้เ้ทคโนโลิยข่้ั�นสู่ง	ทั�งน่�	ต้องเป็นไปตาม 

มาตรฐานท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงานภัายใต้กิระทรวง	

กิลิาโหมหร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่ป้องกิันประเทศ

4.	 ต้องม่กิารออกิแบบระบบหร่อพัฒนาซ่อฟต์แวร์เอง

3.22	กิิจกิารผลิิตแลิะ/หร่อซ่่อมอุปกิรณ์์ชิ้่วยรบ 1.	 ต้องเป็นกิารผลิิตอุปกิรณ์์ช่ิ้วยรบ	 เชิ้่น	 เส่่�อเกิราะ	 

กินักิระส่นุแลิะส่ะเกิด็ระเบดิ	แผน่เกิราะหร่อโลิป่อ้งกินั

กิระสุ่นแลิะส่ะเกิ็ดระเบิด	เป็นต้น

2.	 ต้องได้ รับกิาร รับรองว่าผ่านกิารทดส่อบหร่อ	 

ได้มาตรฐานผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงาน 

ภัายใต้กิระทรวงกิลิาโหม	หร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่

ป้องกิันประเทศ

3.	 กิรณ่์ซ่่อม	 ต้อง เป็นกิารซ่่อมบำา รุ งหนักิ	 ห ร่อ 

กิารซ่อ่มแซ่มท่�ใชิ้เ้ทคโนโลิยข่้ั�นสู่ง	ทั�งน่�	ต้องเป็นไปตาม 

มาตรฐานท่�เห็นชิ้อบโดยหน่วยงานภัายใต้กิระทรวง	

กิลิาโหมหร่อส่ถาบันเทคโนโลิย่ป้องกิันประเทศ

A2

หมวด 4 อุุตสาหกรรมเคร่�อุงใช้้ไฟฟ้าและอุิเล็กที่รอุนิกส์

ประเภัทกิิจกิาร เง่�อนไข้
กิลิุ่มกิิจกิาร
แลิะส่ิทธิ
ประโยชิ้น์

4.1	 กิิจกิารออกิแบบทางอิเลิ็กิทรอนิกิส่์	 ได้แกิ่	

Microelectronics,	Optoelectronics	หร่อ	

Embedded	System

1.	 ต้องม่ค่าใช้ิ้จ่ายเงนิเดอ่นข้องบุคลิากิรด้านออกิแบบ

ทางอิเลิ็กิทรอนิกิส่์	 ไม่น้อยกิว่า	1,500,000	 

บาทต่อปี	 โดยต้องเป็นกิารจ้างงานใหม่	หร่อ 

ม่เงินลิงทุน	(ไม่รวมค่าท่�ดิน	ทุนหมุนเว่ยน	แลิะ 

ค่ายานพาหนะ)	ไม่น้อยกิว่า	1	ลิ้านบาท

2.	 ในกิารย่�นแบบข้อใชิ้้ส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์ยกิเว้น 

ภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิจากิกิารจำาหน่ายผลิิตภััณ์ฑ์์

หร่อบริกิารซ่ึ�งเป็นผลิงานท่� เกิ่�ยวกิับกิิจกิาร 

ท่�ได้รับกิารส่่งเส่ริมโดยตรง	 ต้องม่หลิักิฐาน 

อย่างใดอย่างหนึ�ง	ดังน่�

A1
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• ส่ิทธิบั ตรส่ำาหรับผลิิตภััณ์ฑ์์ห ร่อบ ริกิาร 

ซ่ึ� ง เป็นผลิงานท่� เกิ่� ยวกิับกิิจกิารท่� ได้ รับ 

กิารส่่งเส่ริมโดยตรง

• หนังส่่อรับรองผลิิตภััณ์ฑ์์หร่อบริกิารว่าเป็น 

กิารออกิแบบทางอิเลิ็กิทรอนิกิส่์ข้องโครงกิาร	

จากิส่ำานักิงานพัฒนาวิทยาศาส่ตร์แลิะ

เทคโนโลิย่แห่งชิ้าติหร่อส่ถาบันท่�เกิ่�ยวข้้อง

ส่ำาหรับแต่ลิะผลิิตภััณ์ฑ์์หร่อบริกิาร

4.2	 กิิจกิารผลิิตผลิิตภััณ์ฑ์์อิเลิ็กิทรอนิกิส่์	อุปกิรณ์์

แลิะชิ้ิ�นส่่วน

4.2.1	 กิิจกิารผลิิต	Wafer ต้องม่กิรรมวิธ่กิารผลิิตตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ A1+

(13	ปี	 

ไม่กิำาหนด

วงเงินยกิเว้น

ภัาษี่เงินได้

นิติบุคคลิ)

4.2.2	 กิิ จ กิ า ร ผ ลิิ ต ห ร่ อ ท ด ส่ อ บ อุ ป กิ ร ณ์์ 

ส่ารกิึ�งตัวนำาแลิะวงจรรวม

4.2.2.1	 กิิจกิารผลิิตหร่อทดส่อบอุปกิรณ์์	

ส่ารกิึ�งตัวนำาแลิะวงจรรวมท่�เป็น 

กิารลิงทุนข้นาดใหญ่

1.	 ตอ้งเปน็กิารผลิติหร่อทดส่อบชิ้ิ�นส่ว่นส่ำาหรบัอปุกิรณ์์

ส่ารกิึ�งตัวนำาแลิะวงจรรวมแลิะผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�เกิิดขึ้�น

ระหว่างหร่อต่อเน่�องจากิขั้�นตอนกิารผลิติ	เช่ิ้น	Wafer	

Grinding,	Sawed	Dice,	Wafer	Testing,	IC	Testing	

แลิะ	IC	Module	เป็นต้น

2.	 ส่ำาหรับกิารผลิิตแลิะทดส่อบวงจรรวม	(Integrated	

Circuit:	IC)	กิารลิงทุนปรับปรุงเคร่�องจักิรเดิม 

ให้เป็นส่่วนหนึ�งข้องโครงกิารท่�จะได้รับส่่งเส่ริมด้วย 

โดยไม่ให้นับมูลิค่าเคร่�องจักิรเดิมมารวมเป็น 

เงินลิงทุนท่�จะได้รับยกิเว้นภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิ

3.	 ต้องม่เงินลิงทุนค่าเคร่�องจักิร	(รวมค่าติดตั�งแลิะ 

ค่าทดลิองเคร่�อง)	 ท่�ใช้ิ้ในกิารผลิิตหร่อทดส่อบ 

ไม่น้อยกิว่า	1,500	ลิ้านบาท

A2
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4.2.2.2	 กิิจกิารผลิิตหร่อทดส่อบอุปกิรณ์์

ส่ารกิึ�งตัวนำาแลิะวงจรรวม

1.	 ตอ้งเปน็กิารผลิติหร่อทดส่อบชิ้ิ�นส่ว่นส่ำาหรบัอปุกิรณ์์

ส่ารกึิ�งตัวนำาแลิะวงจรรวม	แลิะผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�เกิิดขึ้�น 

ระหว่างหร่อต่อเน่�องจากิขั้�นตอนกิารผลิติ	เช่ิ้น	Wafer	

Grinding,	Sawed	Dice,	Wafer	Testing,	IC	Testing	

แลิะ	IC	Module	เป็นต้น

2.	 ส่ำาหรับกิารผลิิตแลิะทดส่อบวงจรรวม	(Integrated	

Circuit:	IC)	กิารลิงทุนปรับปรุงเคร่�องจักิรเดิม 

ให้เป็นส่่วนหนึ�งข้องโครงกิารท่�จะได้รับส่่งเส่ริมด้วย 

โดยไม่ให้นับมูลิค่าเคร่�องจักิรเดิมมารวมเป็น 

เงินลิงทุนท่�จะได้รับยกิเว้นภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิ

A3

4.2.3	 กิจิกิารผลิติ	Electronic	Passive	Component	

เชิ้่น	Resistor,	Capacitor	แลิะ	Inductor	

เป็นต้น

4.2.3.1	 กิิจกิารผลิิต	Electronic	Passive	

Component	 ชิ้นิด	 Sur face	

Mount	Device	ท่�เป็นกิารลิงทุน

ข้นาดใหญ่

4.2.3.2	 กิิจกิารผลิิต	Electronic	Passive	

Component	 ชิ้นิด	 Sur face	

Mount	Device

4.2.3.3	 กิิจกิารผลิิต	Electronic	Passive	

Component	ชิ้นดิ	Through	Hole	

Device

ต้องม่ เงินลิงทุนค่าเคร่�องจักิร	(รวมค่าติดตั� งแลิะ 

ค่าทดลิองเคร่�อง)	 ท่�ใชิ้้ในกิารผลิิตไม่น้อยกิว่า	1,500	 

ลิ้านบาท

A2

A3

A4

4.2.4	 กิิจกิารผลิิตแผงวงจร	แลิะ/หร่อชิ้ิ�นส่่วน 

แผงวงจร

4.2.4.1	 กิจิกิารผลิติ	Printed	Circuit	Board	

ชิ้นิด	High	Density	Interconnect

4.2.4.2	 กิิจกิารผลิิต	 Flexible	Printed	

Circuit	Board,	Multilayer	Printed	

Ci rcu i t	Board	 หร่อชิ้ิ�นส่่วน 

ท่�เป็นกิารลิงทุนข้นาดใหญ่

4.2.4.3	 กิิจกิารผลิิต	 Flexible	Printed	

Circuit	Board,	Multilayer	Printed	

Circuit	Board	หร่อชิ้ิ�นส่่วน

4.2.4.4	 กิจิกิารผลิติ	Printed	Circuit	Board	

หร่อชิ้ิ�นส่่วน

ต้องม่กิารลิงทุนเคร่�อง จักิรแลิะกิรรมวิธ่กิารผลิิต 

ตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ

ต้องม่ เงินลิงทุนค่าเคร่�องจักิร	(รวมค่าติดตั� งแลิะ 

ค่าทดลิองเคร่�อง)	 ท่�ใชิ้้ในกิารผลิิตไม่น้อยกิว่า	1,500	 

ลิ้านบาท

A2

A2

A3

B
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4.2.5	 กิิจกิารผลิิต	 Pr inted	Circuit	Board	

As semb ly	(PCBA)	 ห ร่อผลิิต ภััณ์ฑ์์ 

ต่อเน่�องจากิกิารผลิิต	PCBA	ในโครงกิาร	

เด่ยวกิัน

4.2.5.1	 กิจิกิารผลิติ	Printed	Circuit	Board	

Assembly	(PCBA)	หร่อผลิติภัณั์ฑ์์	

ต่อเน่� องจากิกิารผลิิต	 PCBA	 

ในโครงกิารเดย่วกินัท่�เป็นกิารลิงทนุ 

ข้นาดใหญ่

4.2.5.2	 กิจิกิารผลิติ	Printed	Circuit	Board	

Assembly	(PCBA)	หร่อผลิติภัณั์ฑ์์	

ต่อเน่� องจากิกิารผลิิต	 PCBA	 

ในโครงกิารเดย่วกัินท่�ใช้ิ้เทคโนโลิย่	

Surface	Mount	Technology	 

ครบทั�งส่ายกิารผลิิต

4.2.5.3	 กิิจกิารผลิิต	Printed	Circuit	

Board	Assembly	(PCBA)	หร่อ

ผลิิตภััณ์ฑ์์ต่อเน่�องจากิกิารผลิิต	

PCBA	ในโครงกิารเด่ยวกิัน

1.	 ต้องม่ขั้�นตอนกิารประกิอบ	PCBA	ท่�ใชิ้้	Surface	

Mount	Technology	ครบทั�งส่ายกิารผลิติในโครงกิาร

เด่ยวกิัน

2.	 ต้องม่เงินลิงทุนค่าเคร่�องจักิร	(รวมค่าติดตั�งแลิะ

ค่าทดลิองเคร่�อง)	ท่�ใชิ้้ในกิารผลิิตไม่น้อยกิว่า	500	 

ลิ้านบาท

ต้องม่ข้ั�นตอนกิารประกิอบ	PCBA	ท่�ใชิ้้	Surface	Mount	

Technology	ครบทั�งส่ายกิารผลิิตในโครงกิารเด่ยวกิัน

A3

A4

B

4.2.6	 กิิจกิารผลิิต	Printed	Electronics

4.2.6.1	 กิิจกิารผลิติ	Printed	Electronics	 

ท่�ใช้ิ้ส่ารส่ำาหรบักิารพมิพ์มากิกิว่า  

1	ชิ้นิด

4.2.6.2	 กิิจกิารผลิิต	Printed	Electronics	

ท่�ใชิ้้ส่ารส่ำาหรับกิารพิมพ์	1	ชิ้นิด

A2

A4

4.2.7	 กิิจกิารผลิิตชิิ้�นส่่วนอุปกิรณ์์บันทึกิข้้อมูลิ 

แลิะหน่วยความจำา

4.2.7.1	 กิิจกิารผลิิต	Solid	State	Drive 1.	 ต้องม่ขั้�นตอนกิารประกิอบ	PCBA	ท่�ใชิ้้	Surface	

Mount	Techno logy	 ครบทั� งส่ายกิารผลิิต 

ในโครงกิารเด่ยวกิัน

2.	 กิารลิงทุนปรับปรุงเคร่�องจักิรเดิมให้เป็นส่่วนหนึ�ง 

ข้องโครงกิารท่�จะได้รับส่่งเส่ริมด้วย	โดยไม่ให้นับ

มูลิค่าเคร่�องจักิรเดิมมารวมเป็นเงินลิงทุนท่�จะได้รับ

ยกิเว้นภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิ

A2
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4.2.7.2	 กิจิกิารผลิติ	Advanced	Technology	

Hard	Disk	Dr ive	 แลิะ/หร่อ 

ชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญ

1.	 ต้องเป็นกิารผลิติ	Hard	Disk	Drive	ท่�มค่วามหนาแน่น 

ข้องข้้อมูลิ	(Areal	Density)	 ไม่น้อยกิว่า	2,000	 

กิิกิะบิตต่อตารางนิ�ว

2.	 ไม่ให้กิารส่่งเส่ริมกิารผลิิต	Top	Cover	หร่อ	Base	

Plate	หร่อ	Peripheral

3.	 กิารลิงทุนปรับปรุงเคร่�องจักิรเดิมให้เป็นส่่วนหนึ�ง 

ข้องโครงกิารท่�จะได้รับส่่งเส่ริมด้วย	โดยไม่ให้นับ

มูลิค่าเคร่�องจักิรเดิมมารวมเป็นเงินลิงทุนท่�จะได้รับ

ยกิเว้นภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิ

A2

4.2.7.3	 กิิจกิารผลิิต	Hard	Disk	Drive	 

แลิะ/หร่อชิ้ิ�นส่่วนส่ำาคัญ

1.	 ต้องเป็นกิารผลิิต	Hard	Disk	Drive	แลิะ/หร่อชิ้ิ�นส่่วน

ส่ำาคัญ	เชิ้่น	Spindle	Motor,	Suspension,	Head	

Gimbal	Assembly	แลิะ	Voice	Coil	Motor	เป็นต้น

2.	 ไม่ให้กิารส่่งเส่ริมกิารผลิิต	Top	Cover	หร่อ	Base	

Plate	หร่อ	Peripheral

3.	 กิารลิงทุนปรับปรุงเคร่�องจักิรเดิมให้เป็นส่่วนหนึ�ง 

ข้องโครงกิารท่�จะได้รับส่่งเส่ริมด้วย	โดยไม่ให้นับ

มูลิค่าเคร่�องจักิรเดิมมารวมเป็นเงินลิงทุนท่�จะได้รับ

ยกิเว้นภัาษี่เงินได้นิติบุคคลิ

A3

4.2.7.4	 กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนอ่�นๆ	 ข้อง	

Hard	Disk	Drive	เชิ้่น	Top	cover,	

Base	Plate,	Pin	แลิะ	Filter	เปน็ตน้

4.2.7.5	 กิิจกิารผลิิต	External	Hard	Disk	

Drive	แลิะอุปกิรณ์์หน่วยความจำา

อ่�นๆ	เชิ้่น	Flash	Drive	เป็นต้น

ต้องม่ข้ั�นตอนกิารประกิอบ	PCBA	ท่�ใชิ้้	Surface	Mount	

Technology	ครบทั�งส่ายกิารผลิิตในโครงกิารเด่ยวกิัน

A4

A4

4.2.8	 กิิจกิารผลิติอุปกิรณ์์จัดเกิบ็พลิงังาน	(Energy	

Storage)

4.2.8.1	 กิิจกิารผลิิตแบตเตอร่�ความจุสู่ง	

(High	Density	Battery)	กิรณ่์ 

ม่ข้ั�นตอนกิารผลิิต	Cell

1.	 ต้องเป็นกิารผลิิต	High	Density	Battery	 ท่�ม่

คุณ์ส่มบัติตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ	ดังน่�

1)	 ม่ค่า	Specific	Energy	Density	ไม่น้อยกิว่า	 

150	Wh/kg

2)	 มจ่ำานวนรอบกิารอัดประจุ	(Cycle)	ไมน่อ้ยกิวา่	

500	รอบ

2.	 ให้ได้รับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์ลิดหย่อนอากิรข้าเข้้า

วัตถุดิบแลิะวัส่ดุจำาเป็นตามมาตรา	30	 ในอัตรา 

ร้อยลิะ	90	 ส่ำาหรับชิ้ิ�นส่่วนหร่อวัตถุดิบท่� ไม่ม่ 

กิารผลิติในประเทศ	เปน็ระยะเวลิา	5	ป	ีทั�งน่�	จะอนมุตัิ 

ให้คราวลิะ	1	ปี	นับจากิวันท่�นำาเข้้าวัตถุดิบครั�งแรกิ

A1

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย



04
 |

 อุ
ุต

ส
าห

ก
รร

ม
เค

ร่�อุ
งใ

ช้้ไ
ฟ

ฟ
้าแ

ล
ะอุ

ิเล
็ก

ที่
รอุ

น
ิก

ส
์

84

ประเภัทกิิจกิาร เง่�อนไข้
กิลิุ่มกิิจกิาร
แลิะส่ิทธิ
ประโยชิ้น์

4.2.8.2	 กิิจกิารผลิิตแบตเตอร่�ความจุสู่ง	

(High	Density	Battery)	กิรณ่์ 

นำา	Cell	มาเริ�มผลิติ	เชิ้น่	ผลิติเปน็	 

Module	หร่อ	 Battery	Pack	

เป็นต้น

1.	 ต้องเป็นกิารผลิิต	High	Density	Battery	 ท่�ม่

คุณ์ส่มบัติตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ	ดังน่�

1)	 ม่ค่า	Specific	Energy	Density	ไม่น้อยกิว่า	 

150	Wh/kg

2)	 มจ่ำานวนรอบกิารอัดประจุ	(Cycle)	ไมน่อ้ยกิวา่	

500	รอบ

2.	 ให้ได้รับส่ิทธิแลิะประโยชิ้น์ลิดหย่อนอากิรข้าเข้้า

วัตถุดิบแลิะวัส่ดุจำาเป็นตามมาตรา	30	 ในอัตรา 

ร้อยลิะ	90	 ส่ำาหรับชิ้ิ�นส่่วนหร่อวัตถุดิบท่� ไม่ม่ 

กิารผลิติในประเทศ	เปน็ระยะเวลิา	5	ป	ีทั�งน่�	จะอนมุตัิ 

ให้คราวลิะ	1	ปี	นับจากิวันท่�นำาเข้้าวัตถุดิบครั�งแรกิ

A2

4.2.8.3	 กิิจกิารผลิิตแบตเตอร่�ความจุสู่ง	

(High	Density	Battery)	กิรณ่์ 

นำา	Module	มาผลิิตเป็น	Battery	

Pack

ต้องเป็นกิารผลิิต	High	Density	Battery	ท่�ม่คุณ์ส่มบัติ

ตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ	ดังน่�

1.	 ม่ค่า	Specific	Energy	Density	ไม่น้อยกิว่า	150	 

Wh/kg

2.	 ม่จำานวนรอบกิารอัดประจุ	(Cycle)	 ไม่น้อยกิว่า	 

500	รอบ

A3

4.2.8.4	 กิิจกิารผลิิต	Supercapacitor ต้องเป็นกิารผลิิต	 Supercapacitor	 ท่�ม่คุณ์ส่มบัติ 

ตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ	ดังน่�

1.	 ม่ค่า	Specific	Power	Density	ไม่น้อยกิว่า	10,000	

W/kg

2.	 ม่จำานวนรอบกิารอัดประจุ	(Cycle)	 ไม่น้อยกิว่า	

10,000	รอบ

A2

4.2.8.5	 กิิจกิารผลิิตแบตเตอร่�อ่�นๆ ไม่ให้กิารส่่งเส่ริมกิารผลิิตแบตเตอร่�กิลิุ่มตะกิั�ว-กิรด	

(Lead-Acid	Battery)

B

4.2.9	 กิิจกิารผลิติ	Flat	Panel	Display	แลิะชิ้ิ�นส่ว่น

4.2.9.1	 กิิจกิารผลิิต	Flat	Panel	Display	

หร่อชิ้�ินส่่วนส่ำาคัญ

1.	 ต้องเป็นกิารผลิิต	Flat	Panel	Display	หร่อชิ้ิ�นส่่วน

ส่ำาคัญ	เชิ้่น	Backlight	Panel,	Diffuser,	LCD	Film,	

Electrode	แลิะ	Polarizing	Film	เป็นต้น

2.	 ตอ้งมก่ิรรมวธ่ิกิารผลิติตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเหน็ชิ้อบ

A3

4.2.9.2	 กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วน	Flat	Panel	

Display	อ่�นๆ

B

4.2.10	กิิจกิารผลิิต	Electro-magnetic	Product	

แลิะชิ้ิ�นส่่วน

A4
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4.2.11	กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนอุปกิรณ์์ต่อพ่วงแลิะ 

ส่ายส่ัญญาณ์

4.2.11.1	กิิจกิารผลิิตส่ายใยแก้ิวนำาแส่ง	

(Optical	Fiber)

ต้องม่กิรรมวิธ่กิารผลิิตตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ A2

4.2.11.2	กิจิกิารผลิติชิิ้�นส่่วนอปุกิรณ์์	Optical	 

Fiber,	Optical	Device	แลิะ	

Electro-optical	Device

ต้องม่กิรรมวิธ่กิารผลิิตตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ A3

4.2.11.3	กิิ จ กิ า รผลิิ ตชิ้ิ� น ส่่ วนอุ ปกิ ร ณ์์ 

ต่อพ่วงแลิะส่ายส่ัญญาณ์อ่�นๆ	 

ท่� ม่ ข้ั� นตอนกิารผลิิต ต่อ เ น่� อ ง 

จากิกิารขึ้�นรูปโลิหะ	หร่อวัส่ดุ 

นำาไฟฟ้าในโครงกิารเด่ยวกิัน

A4

4.2.11.4	กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนอุปกิรณ์์ 

ต่อพ่วงแลิะส่ายส่ัญญาณ์อ่�นๆ

B

4.2.12	กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนหร่ออุปกิรณ์์ส่ำาหรับ

ระบบท่�ใชิ้้พลิังงานแส่งอาทิตย์

4.2.12.1	กิิจกิารผลิิตเซ่ลิลิ์แส่งอาทิตย์	

แ ลิ ะ / ห ร่ อ วั ต ถุ ดิ บ ส่ำา ห รั บ	 

เซ่ลิลิ์แส่งอาทิตย์

4.2.12.2	กิจิกิารผลิติแผงเซ่ลิลิแ์ส่งอาทติย์	

จากิเซ่ลิล์ิแส่งอาทิตย์ท่�ผลิิต 

ในโครงกิารเด่ยวกิัน

ต้ อ งม่ กิรรมวิ ธ่ กิารผลิิตแลิะ	 Ene rgy	Y ie ld	 

ตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ

ต้ องม่ กิรรมวิ ธ่ กิารผลิิตแลิะ	 Ene rgy	Y ie ld	 

ตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ

A2

A2

4.2.13	กิิจกิารผลิิตผลิิตภััณ์ฑ์์เคร่�องใชิ้้ไฟฟ้า

อัจฉริยะ	แลิะอิเล็ิกิทรอนิกิส์่อัจฉริยะ	

(Smart	Electrical	Appliance	and	

Smart	Electronics)

4.2.13.1	กิิจกิารผลิิตผลิิตภััณ์ฑ์์เคร่�องใชิ้้ 

ไฟฟ้าอจัฉริยะ	แลิะอเิลิก็ิทรอนิกิส์่

อัจฉริยะ	(Smart	Electrical	

App l i a nce 	and	 Sma r t	

Electronics)	ท่�เป็นกิารลิงทุน

ข้นาดใหญ่

1.	 ต้องเป็นกิารผลิิตผลิิตภััณ์ฑ์์เคร่�องใชิ้้ไฟฟ้า

อัจฉริยะ	แลิะอิเลิ็กิทรอนิกิส่์อัจฉริยะ	(Smart	

Electrical	Appliance	and	Smart	Electronics)	

ท่�ม่คุณ์ส่มบัติ	ดังน่�

• ต้องม่ชิ้ิ�นส่่วนอิเลิ็กิทรอนิกิส่์	 ซ่ึ�งส่ามารถ 

ตรวจจบัแลิะรบัข้้อมลูิไดเ้ปน็องคป์ระกิอบหลิกัิ

• ต้ อ งส่ามารถ เ ช่ิ้� อมต่ อกิั บอุ ปกิร ณ์์ห ร่ อ 

เคร่�องม่ออ่�น	หร่อโครงข้่ายผ่านระบบไร้ส่าย

• ต้องม่ระบบปฏิิบัติกิารหร่อประมวลิผลิ 

ฝึังตัวอยู่ในตัวอุปกิรณ์์หร่อเคร่�องม่อนั�นๆ

A2
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2.	 ไม่ให้กิารส่่งเส่ริมกิารผลิิตปลิั�กิไฟฟ้า	 อุปกิรณ์์ 

ส่่องส่ว่าง	แลิะหลิอดไฟ

3.	 ต้องม่เงินลิงทุนค่าเคร่�องจักิร	(รวมค่าติดตั�ง	แลิะ

ทดลิองเคร่�อง)	ไม่ตำ�ากิว่า	1,500	ลิ้านบาท

4.	 ต้องม่ข้ั�นตอนกิารประกิอบ	PCBA	ท่�ใชิ้้	Surface	

Mount	Technology	 ครบทั�งส่ายกิารผลิิต 

ในโครงกิารเด่ยวกิัน

4.2.13.2	กิิจกิารผลิิตผลิิตภััณ์ฑ์์เคร่�องใชิ้้ 

ไฟฟ้าอจัฉริยะ	แลิะอิเล็ิกิทรอนิกิส์่ 

อัจฉริยะ	(Smart	Electrical	

App l i a nce 	and	 Sma r t	

Electronics)

1.	 ต้องเป็นกิารผลิิตผลิิตภััณ์ฑ์์เคร่�องใชิ้้ไฟฟ้า

อัจฉริยะ	แลิะอิเลิ็กิทรอนิกิส่์อัจฉริยะ	(Smart	

Electrical	Appliance	and	Smart	Electronics)	

ท่�ม่คุณ์ส่มบัติ	ดังน่�

• ต้องม่ชิ้ิ�นส่่วนอิเลิ็กิทรอนิกิส่์	 ซ่ึ�งส่ามารถ 

ตรวจจบัแลิะรบัข้้อมลูิไดเ้ปน็องคป์ระกิอบหลิกัิ

• ต้ อ งส่ามารถ เ ช่ิ้� อมต่ อกิั บอุ ปกิร ณ์์ห ร่ อ 

เคร่�องม่ออ่�น	หร่อโครงข้่ายผ่านระบบไร้ส่าย

• ต้องม่ระบบปฏิิบัติกิารหร่อประมวลิผลิ 

ฝึังตัวอยู่ในตัวอุปกิรณ์์หร่อเคร่�องม่อนั�นๆ

2.	 ไม่ให้กิารส่่งเส่ริมกิารผลิิตปลิั�กิไฟฟ้า	 อุปกิรณ์์ 

ส่่องส่ว่าง	แลิะหลิอดไฟ

3. สิิทธิิและประโยชน์์เพิ่ิ�มเติิม

	 กิรณ์่ม่ข้ั�นตอนกิารประกิอบ	PCBA	ท่�ใชิ้้	Surface	

Mount	Technology	 ครบทั�งส่ายกิารผลิิต 

ในโครงกิารเด่ยวกิัน	 ให้ได้รับยกิเว้นภัาษี่ 

เงินได้นิติบุคคลิเพิ�มเติมอ่กิ	1	ปี

A3

4.2.14	กิิจกิารผลิิตผลิิตภััณ์ฑ์์แลิะชิ้ิ� นส่่ วน 

กิลิุ่มภัาพแลิะเส่่ยง	(Audio	Visual	

Product)

4.2.14.1	กิิจกิารผลิติผลิติภัณั์ฑ์์แลิะชิิ้�นส่่วน 

กิลิุม่ภัาพแลิะเส่ย่ง	(Audio	Visual	 

Product)	จากิ	PCBA	ท่�ผลิิต 

ในโครงกิารเด่ยวกิัน

ต้องม่ขั้�นตอนกิารประกิอบ	PCBA	ท่�ใชิ้้	 Surface	

Mount	Technology	ครบทั�งส่ายกิารผลิิตในโครงกิาร

เด่ยวกิัน

A3

4.2.14.2	กิิ จกิารผลิิตผลิิตภััณ์ฑ์์แลิะ 

ชิ้ิ� นส่่ วนกิลิุ่ มภัาพแลิะเส่่ ยง	

(Audio	Visual	Product)

A4

4.2.15	กิจิกิารผลิติผลิติภััณ์ฑ์แ์ลิะชิิ้�นส่ว่นอุปกิรณ์์

อิเลิ็กิทรอนิกิส่์ส่ำาหรับส่ำานักิงาน
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ประเภัทกิิจกิาร เง่�อนไข้
กิลิุ่มกิิจกิาร
แลิะส่ิทธิ
ประโยชิ้น์

4.2.15.1	กิิ จ กิ า ร ผ ลิิ ต ผ ลิิ ต ภัั ณ์ฑ์์ แ ลิ ะ 

ชิ้ิ�นส่่วนอุปกิรณ์์อิเลิ็กิทรอนิกิส่์

ส่ำาหรับส่ำานักิงาน	 จากิ	 PCBA	 

ท่�ผลิิตในโครงกิารเด่ยวกิัน

ต้องม่ขั้�นตอนกิารประกิอบ	PCBA	ท่�ใชิ้้	 Surface	

Moun t 	Techno logy	 ครบทั� ง ส่ายกิารผลิิต 

ในโครงกิารเด่ยวกิัน

A3

4.2.15.2	กิิ จกิารผลิิตผลิิตภััณ์ฑ์์แลิะ 

ชิ้ิ�นส่่วนอุปกิรณ์์อิเลิ็กิทรอนิกิส่์

ส่ำาหรับส่ำานักิงาน

A4

4.2.16	กิิจกิารผลิิตอุปกิรณ์์โทรคมนาคมแลิะ

ระบบไร้ส่าย	(Telecom	and	Wireless)

4.2.16.1	กิิจกิารผลิิต	Optical	Module,	

Optical	Device,	Electro-

optical	Module	หร่อ	Electro-

optical	Device

4.2.16.2	กิิจกิารผลิิต	Network	Device	

for	Office	and	Home	Use	

เชิ้่น	Router,	Access	Point,	

Network	Switch,	Repeater,	

Extender	 แลิะ	Gateway	

เป็นต้น	 จากิ	 PBCA	ท่�ผลิิต 

ใ น โ ค ร ง กิ า ร เ ด่ ย ว กิั น ห ร่ อ 

ม่ข้ั�นตอนกิารข้ึ�นรูปชิ้ิ�นส่่วน

ต้องม่ข้ั�นตอนกิารผลิิตอย่างใดอย่างหนึ�ง	ดังน่�

1.	 กิารประกิอบ	PCBA	ท่�ใชิ้้	 Surface	Mount	

Technology	ครบทั�งส่ายกิารผลิิตในโครงกิาร

เด่ยวกิัน

2.	 กิารเชิ้่�อมประกิอบ	Optical	Chip

ต้องม่ข้ั�นตอนกิารผลิิตอย่างใดอย่างหนึ�ง	ดังน่�

1.	 กิารประกิอบ	PCBA	ท่�ใชิ้้เทคโนโลิย่	Surface	

Mount	Technology	 ครบทั�งส่ายกิารผลิิต 

ในโครงกิารเด่ยวกิัน

2.	 กิารข้ึ�นรูปชิ้ิ�นส่่วน

A3

A3

4.2.16.3	กิิจกิารผลิิต	Network	Device	

for	Office	and	Home	Use	เชิ้่น	

Router,	Access	Point,	Network	

Switch,	Repeater,	Extender	

แลิะ	Gateway	เป็นต้น

A4

4.2.17	กิิ จ กิ า ร ผ ลิิ ต ผ ลิิ ต ภััณ์ ฑ์์ แ ลิ ะ ชิ้ิ� น ส่่ ว น	 

Electronic	Measuring	Instrument

4.2.17.1	กิจิกิารผลิติผลิติภััณ์ฑ์แ์ลิะชิิ้�นส่ว่น	 

Electronic	Measuring	Instrument	

จากิ	PBCA	ท่�ผลิิตในโครงกิาร

เด่ยวกัิน	หร่อม่ขั้�นตอนกิารขึ้�นรูป

ชิ้ิ�นส่่วน

4.2.17.2 กิจิกิารผลิติผลิติภััณ์ฑ์์แลิะชิ้ิ�นส่่วน 

Electronic	Measuring	Instrument

ต้องม่ข้ั�นตอนกิารผลิิตอย่างใดอย่างหนึ�ง	ดังน่�

1.	 กิารประกิอบ	PCBA	ท่�ใชิ้้เทคโนโลิย่	Surface	

Mount	Technology	 ครบทั�งส่ายกิารผลิิต 

ในโครงกิารเด่ยวกิัน

2.	 กิารข้ึ�นรูปชิ้ิ�นส่่วน

A3

A4
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ประเภัทกิิจกิาร เง่�อนไข้
กิลิุ่มกิิจกิาร
แลิะส่ิทธิ
ประโยชิ้น์

4.2.18	กิิจกิารผลิิต	Power	Supply,	Converter,	

Inverter	หร่อ	Charger

4.2.18.1	กิิจกิารผลิิต	Power	Supply,	

Conver ter,	Inver ter	 หร่อ	

Charger	ท่�ม่โปรแกิรมควบคุม	

กิารทำางาน

ต้องม่กิรรมวิธ่กิารผลิิต	ดังน่�

1.	 กิารออกิแบบลิายวงจรข้องแผงวงจรไฟฟ้า	(PCB	

Design)

2.	 กิารบรรจุโปรแกิรมควบคุมในโครงกิารเด่ยวกิัน

A3

4.2.18.2	กิิจกิารผลิิต	Power	Supply,	

Conver ter,	Inver ter	 หร่อ	

Charger

 ต้องมก่ิรรมวิธ่กิารผลิติตามท่�คณ์ะกิรรมกิารเห็นชิ้อบ A4

4.2.19	กิิจกิารผลิิตผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�ใชิ้้ไมโครเทคโนโลิย่

ในกิารผลิิต

ต้องม่คุณ์ส่มบัติอย่างใดอย่างหนึ�ง	ดังน่�

1.	 ต้อง เป็นผลิิตภััณ์ฑ์์ท่� ใชิ้้ 	 Mic ro fabr icat ion	 

Technology	 ในกิารผลิิต	 เชิ้่น	 ระบบไฟฟ้า 

เคร่�องกิลิจุลิภัาค	(Microelectromechanical	

Systems:	MEMS),	Microelectronics	 แลิะ	

M ic ro sen so r 	 เป็นต้น	 ห ร่อผลิิต ภััณ์ฑ์์ ท่� ใ ชิ้้	

Microtechnology	ในกิารผลิิต	เชิ้่น	Micro	Coil,	

Micro	Magnet,	Micro	Components,	Micro	Rotor,	

Micro	Ceramic	แลิะ	Brushless	Motor	เป็นต้น

2.	 เคร่�องจักิรหลัิกิท่�ใช้ิ้ในโครงกิารต้องส่ามารถผลิิต 

ชิ้ิ�นงานท่�มค่่าความคลิาดเคล่ิ�อน	ตามค่า	International 

Tolerance	Grades	(IT)	ไม่เกิิน	IT5

A2

4.2.20	กิิจกิารผลิิตผลิิตภััณ์ฑ์์อิเลิ็กิทรอนิกิส่์	แลิะ 

ชิ้ิ�นส่่วนอ่�นๆ

B

4.3	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องใชิ้้ไฟฟ้า	อุปกิรณ์์	แลิะชิ้ิ�นส่่วน

4.3.1	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องใช้ิ้ไฟฟ้า	(Electrical	

Appliance)

1.	 ต้องเป็นกิารผลิิตเคร่�องปรับอากิาศ	 ตู้เย็น	 ตู้แช่ิ้	 

เคร่�องซ่ักิผ้า	หร่อเคร่�องอบผ้า

2.	 ต้องเป็นผลิิตภััณ์ฑ์์ท่�ได้มาตรฐานประสิ่ทธิภัาพสู่ง

ในระดับฉลิากิประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	ข้องกิระทรวง

พลิังงาน	หร่อม่ประส่ิทธิภัาพกิารประหยัดพลิังงาน

ท่�เท่ยบเท่า

A4

4.3.2	 กิิจกิารผลิิตชิ้ิ�นส่่วนอุปกิรณ์์ต่อพ่วงแลิะ	 

ส่ายไฟฟ้า
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ประเภัทกิิจกิาร เง่�อนไข้
กิลิุ่มกิิจกิาร
แลิะส่ิทธิ
ประโยชิ้น์

4.3.2.1	 กิจิกิารผลิติชิ้ิ�นส่ว่นอปุกิรณ์์ตอ่พว่ง

แลิะส่ายไฟฟ้าท่�ม่ขั้�นตอนกิารผลิติ

ต่อเน่�องจากิกิารขึ้�นรูปโลิหะ	หร่อ

วัส่ดุนำาไฟฟ้าในโครงกิารเด่ยวกิัน

A4

4.3.2.2	 กิจิกิารผลิติชิ้ิ�นส่ว่นอปุกิรณ์์ตอ่พว่ง

แลิะส่ายไฟฟ้าอ่�นๆ

B

4.3.3	 กิิจกิารผลิิต	Transformer ต้องม่ข้ั�นตอนกิารพันข้ดลิวด A4

4.3.4	 กิิจกิารผลิิต	Circuit	Breaker

4.3.4.1	 กิิจกิารผลิิต	Circuit	Breaker	ท่�ม่ 

ข้ั�นตอนกิารข้ึ�นรูปชิ้ิ�นส่่วน

ต้องม่ข้ั�นตอนกิารข้ึ�นรูปชิ้ิ�นส่่วน A4

4.3.4.2	 กิิจกิารผลิิต	Circuit	Breaker B

4.3.5	 กิิจกิารผลิิต	Compressor	แลิะ/หร่อ	Motor	

ส่ำาหรับเคร่�องใชิ้้ไฟฟ้า

ต้องม่ข้ั�นตอนกิารพันข้ดลิวด	หร่อม่กิารผลิิต	Stator	หร่อ	

Rotor	ในโครงกิาร

A4

4.3.6	 กิิจกิารผลิิตเคร่�องใชิ้้ไฟฟ้า	อุปกิรณ์์ไฟฟ้า	

แลิะชิ้ิ�นส่่วนอ่�นๆ

B
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อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและอุุตสาหกรรมสนับสนุน
กอุงส่งเสริมการลงทุุน 3

อุุตสาหกรรมแร่
5.1	 กิิจกิารสำำารวจแร่	ทำำาเหมืืองแร่	แต่่งแร่	ถลุุงแร่	

ประกิอบโลุหกิรรมื	แร่ศัักิยภาพเป้าหมืาย	

อุุตสาหกรรมวััสดุุ
5.2	 กิิจกิารผลุิต่วัสำดุุ	เช่่น	Advanced	หรือ	Nano	

Materials	แกิ้ว	เซรามืิกิสำ์	วัสำดุุทำนไฟ	หรือ 

ฉนวนกิันความืร้อน	ยิปซัมื	ปูนซีเมืนต่์	เป็นต่้น

กิจการพื้ัฒนาเทุคโนโลยีีเป้้าหมายี 
ในอุุตสาหกรรมวััสดุุ
5.3	 กิิจกิารพัฒนาเทำคโนโลุยีเป้าหมืาย 

ในอุต่สำาหกิรรมืวัสำดุุ

อุุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 
5.4	 กิิจกิารผลุิต่เหลุ็กิแลุะโลุหะ

อุุตสาหกรรมเคมี ป้ิโตรเคมี และ
พื้ลาสติก
6.1	 กิิจกิารผลุิต่เคมืีภัณฑ์์

6.2	 กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์เคมืีเพื�อกิารอุต่สำาหกิรรมื

6.3	 กิิจกิารผลุิต่ภัณฑ์์ปิโต่รเคมืี

6.4	 กิิจกิารผลุิต่ภัณฑ์์พลุาสำต่ิกิ

6.5	 กิิจกิารผลุิต่เยื�อกิระดุาษ	แลุะกิระดุาษ

6.6	 กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์จากิเยื�อหรือกิระดุาษ

สาธารณููป้โภค
7.1	 กิิจกิารสำาธารณูปโภคแลุะบริกิารพื�นฐาน

การพื้ัฒนาพื้้�นทุี�สำาหรับกิจการ
อุุตสาหกรรม
7.2	 กิิจกิารพัฒนาพื�นทำี�สำำาหรับกิิจกิารอุต่สำาหกิรรมื

3

ประเภทกิิจกิารท่�ได้้รับกิารแกิ้ไขเพิ่ิ�มเติิม สามารถศึึกิษาเพิ่ิ�มเติิมได้้จากิ

หน้า

92

หน้า

96

หน้า

97

หน้า

98

หน้า

101

หน้า

107

หน้า

109
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92 อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและอุุตสาหกรรมสนับสนุน

กอุงส่งเสริมการลงทุุน 3

หมวัดุ 5 อุุตสาหกรรมโลหะและวััสดุุ

ประเภทำกิิจกิาร เงื�อนไข
กิลุุ่มืกิิจกิาร
แลุะสำิทำธิ
ประโยช่น์

อุุตสาหกรรมแร่

5.1	 กิิจกิารสำำารวจแร่	ทำำาเหมืืองแร่	 แต่่งแร่	 ถลุุงแร่ 

ประกิอบโลุหกิรรมื	แร่ศัักิยภาพเป้าหมืาย

5.1.1	 กิิจกิารสำำารวจแร่ ต่อ้งมีือาช่ญาบัต่รผูกิขาดุสำำารวจแร่	หรืออาช่ญาบัต่รพิเศัษ

กิ่อนยื�นขอรับกิารสำ่งเสำริมื

B

5.1.2	 กิจิกิารทำำาเหมือืงแร	่แต่ง่แร	่ถลุงุแร	่ประกิอบ 

โลุหกิรรมื	แร่ศัักิยภาพเป้าหมืาย

5.1.2.1	 กิิจกิารทำำา เห มืืองแ ร่ศัั กิยภาพ 

เป้าหมืาย

1.	 ต่้ อ ง มีื ป ร ะทำ าน บัต่ รห รื อ ใบอ นุญาต่ รั บ ช่่ ว ง 

กิารทำำาเหมืืองกิ่อนยื�นขอรับกิารสำ่งเสำริมื

2.	 ต่้องเป็นกิิจกิารเกิี�ยวกิับแร่ศัักิยภาพเป้าหมืาย	เช่่น	 

แร่หายากิ	(Rare	Earth)	 โลุหะมีืค่าสำูง	(Precious	

Metal)	โลุหะแอลุคาไลุน์	(Alkali	Metal)	แร่ควอต่ซ์	

(Quartz)	แร่โพแทำช่	(Potash)	เป็นต่้น	แลุะแร่อื�นๆ	 

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารนโยบายบริหารจัดุกิารแร่ 

แห่งช่าต่ิกิำาหนดุ	(ยกิเว้นหินอุต่สำาหกิรรมืเพื�อ

อุต่สำาหกิรรมืกิ่อสำร้าง)

3.	 ต่้องไดุ้รับหนังสำือรับรองสำถานประกิอบกิารเหมืืองแร่ 

สำเีขียว	(Green	Mining)	หรอืมืาต่รฐานความืรับผดิุช่อบ 

ต่่อสำังคมื	(CSR-DPIM)	 จากิกิรมือุต่สำาหกิรรมื 

พื�นฐานแลุะกิารเหมืืองแร่	หรือมืาต่รฐานสำากิลุอื�น 

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ	ภายใน	2	ปี	 นับแต่่ 

วันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

4.	 ต่้องไดุ้ รับหนั งสำือรับรอง	 Min ing	4 .0	 จากิ 

กิรมือุต่สำาหกิรรมืพื�นฐานแลุะกิารเหมืืองแร่	หรือ

มืาต่รฐานสำากิลุอื�นต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ	

ภายใน	2	ปี	นับแต่่วันครบเปิดุดุำาเนินกิาร	หากิ

ไมื่สำามืารถดุำาเนินกิารไดุ้จะถูกิเพิกิถอนสิำทำธิแลุะ

ประโยช่น์กิารยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นิต่ิบุคคลุ	1	ปี

5.	 ต่้องมืีระบบต่รวจสำอบแลุะรายงานผลุกิระทำบ 

ดุ้านสิำ� งแวดุลุ้อมืแบบเ รียลุไทำมื์	 ภายใน	2	 ปี	 

นับแต่่วันครบเปิดุดุำาเนินกิาร	 หากิไม่ืสำามืารถ
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5.1.2.2	 กิิ จ กิ า ร แ ต่่ ง แ ร่ ต่่ อ เ นื� อ ง 

จากิกิารทำำาเหมืืองแร่ศัักิยภาพ 

เป้าหมืายในโครงกิารเดุียวกิัน

	 ดุำาเนินกิารไดุ้	 จะถูกิเพิกิถอนสำิทำธิแลุะประโยช่น์ 

กิารยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นิต่ิบุคคลุ	1	ปี

6.	 กิรณีนิติ่บุคคลุเดุียวกิันมืีกิารทำำาเหมืืองแร่ต่่อจากิ 

กิารสำำารวจแร่ศัักิยภาพเป้าหมืาย	ให้นำาค่าใช่้จ่าย

ทำี�เกิิดุจากิกิารสำำารวจแร่ของประทำานบัต่รทำี�รับรอง

โดุยกิรมือุต่สำาหกิรรมืพื�นฐานแลุะกิารเหมืืองแร่	 

มืาคำานวณรวมืเป็นวงเงินยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นติิ่บคุคลุไดุ้

7.	 กิิจกิารทำี�ดุำาเนินกิารอยู่แลุ้ว	ไมื่ว่าจะไดุ้รับสำ่งเสำริมื

หรือไมื่กิ็ต่ามื	หากิมืาขอรับสำิทำธิแลุะประโยช่น์

ต่ามืมืาต่รกิารยกิระดัุบอุต่สำาหกิรรมื	(Smart	and	

Sustainable	Industry)	 ต้่องปฏิิบัติ่ต่ามืเงื�อนไข 

ข้อ	3	–	5	ภายในวันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

1.	 ต่้ อ ง มีื ป ร ะทำ าน บัต่ รห รื อ ใบอ นุญาต่ รั บ ช่่ ว ง 

กิารทำำาเหมืือง	กิ่อนยื�นขอรับกิารสำ่งเสำริมื

2.	 กิรณีแต่่งแร่อยู่นอกิพื�นทำี�ประทำานบัต่ร	 ต่้องมืี 

ใบอนุญาต่แต่่งแร่	กิ่อนยื�นขอรับกิารสำ่งเสำริมื

3.	 ต่้องเป็นกิิจกิารเกิี�ยวกิับแร่ศัักิยภาพเป้าหมืาย	เช่่น	 

แร่หายากิ	(Rare	Earth)	 โลุหะมีืค่าสำูง	(Precious	

Metal)	โลุหะแอลุคาไลุน์	(Alkali	Metal)	แร่ควอต่ซ์	

(Quartz)	แร่โพแทำช่	(Potash)	เป็นต่้น	แลุะแร่อื�นๆ	 

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารนโยบายบริหารจัดุกิารแร่ 

แห่งช่าต่ิกิำาหนดุ	(ยกิเว้นหินอุต่สำาหกิรรมืเพื�อ

อุต่สำาหกิรรมืกิ่อสำร้าง)

4.	 ต่้องไดุ้รับหนังสำือรับรองสำถานประกิอบกิารเหมืืองแร่ 

สำเีขียว	(Green	Mining)	หรอืมืาต่รฐานความืรับผดิุช่อบ 

ต่่อสำังคมื	(CSR-DPIM)	 จากิกิรมือุต่สำาหกิรรมื 

พื�นฐานแลุะกิารเหมืืองแร่	หรือมืาต่รฐานสำากิลุอื�น 

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ	ภายใน	2	ปี	 นับแต่่ 

วันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

5.	 ต่้องไดุ้ รับหนั งสำือรับรอง	 Min ing	4 .0	 จากิ 

กิรมือุต่สำาหกิรรมืพื�นฐานแลุะกิารเหมืืองแร่	หรือ

มืาต่รฐานสำากิลุอื�นต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ	

ภายใน	2	ปี	นับแต่่วันครบเปิดุดุำาเนินกิาร	หากิ 

ไมื่สำามืารถดุำาเนินกิารไดุ้	จะถูกิเพิกิถอนสำิทำธิแลุะ

ประโยช่น์กิารยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นิต่ิบุคคลุ	1	ปี
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6.	 ต่้องมืีระบบต่รวจสำอบแลุะรายงานผลุกิระทำบ 

ดุ้านสิำ� งแวดุลุ้อมืแบบเ รียลุไทำมื์	 ภายใน	2	 ปี	 

นับแต่่ วันครบเปิดุดุำาเนินกิาร	 หากิไม่ืสำามืารถ 

ดุำาเนินกิารไดุ้	 จะถูกิเพิกิถอนสิำทำธิแลุะประโยช่น์ 

กิารยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นิต่ิบุคคลุ	1	ปี

7.	 กิรณีนิติ่บุคคลุเดุียวกิันมืีกิารทำำาเหมืืองแร่ต่่อจากิ 

กิารสำำารวจแร่ศัักิยภาพเป้าหมืาย	ให้นำาค่าใช่้จ่าย

ทำี�เกิิดุจากิกิารสำำารวจแร่ของประทำานบัต่รทำี�รับรอง

โดุยกิรมือุต่สำาหกิรรมืพื�นฐานแลุะกิารเหมืืองแร่	 

มืาคำานวณรวมืเป็นวงเงินยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นติิ่บคุคลุไดุ้

8.	 กิิจกิารทำี�ดุำาเนินกิารอยู่แลุ้ว	ไมื่ว่าจะไดุ้รับสำ่งเสำริมื

หรือไมื่กิ็ต่ามื	หากิมืาขอรับสำิทำธิแลุะประโยช่น์

ต่ามืมืาต่รกิารยกิระดัุบอุต่สำาหกิรรมื	(Smart	and	

Sustainable	Industry)	 ต้่องปฏิิบัติ่ต่ามืเงื�อนไข 

ข้อ	4	–	6	ภายในวันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

5.1.2.3	 กิิ จ กิ า ร ถ ลุุ ง แ ร่ 	 แ ลุ ะ / ห รื อ	 

ป ร ะกิอบ โ ลุหกิ ร รมืต่่ อ เ นื� อ ง	 

จากิกิารทำำาเหมืืองแร่	แลุะแต่่งแร่

1.	 ต่้ อ ง มีื ป ร ะทำ าน บัต่ รห รื อ ใบอ นุญาต่ รั บ ช่่ ว ง 

กิารทำำาเหมืือง	กิ่อนยื�นขอรับกิารสำ่งเสำริมื

2.	 กิรณแีต่ง่แร่	แลุะ/หรือประกิอบโลุหกิรรมือยูน่อกิพื�นทำี�

ประทำานบัต่ร	 ต้่องมืีใบอนุญาต่แต่่งแร่	แลุะ/หรือ	 

ใบอนุญาต่ประกิอบโลุหกิรรมื	 กิ่อนยื�นขอรับ 

กิารสำ่งเสำริมื

3.	 ต่้องเป็นกิิจกิารเกิี�ยวกิับแร่ศัักิยภาพเป้าหมืาย	เช่่น	 

แร่หายากิ	(Rare	Earth)	 โลุหะมีืค่าสำูง	(Precious	

Metal)	โลุหะแอลุคาไลุน์	(Alkali	Metal)	แร่ควอต่ซ์	

(Quartz)	แร่โพแทำช่	(Potash)	เป็นต่้น	แลุะแร่อื�นๆ	 

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารนโยบายบริหารจัดุกิารแร่ 

แห่งช่าต่ิกิำาหนดุ	(ยกิเว้นหินอุต่สำาหกิรรมืเพื�อ

อุต่สำาหกิรรมืกิ่อสำร้าง)

4.	 ต่้องไดุ้รับหนังสำือรับรองสำถานประกิอบกิารเหมืืองแร่ 

สำเีขียว	(Green	Mining)	หรอืมืาต่รฐานความืรับผดิุช่อบ 

ต่่อสำังคมื	(CSR-DPIM)	 จากิกิรมือุต่สำาหกิรรมื 

พื�นฐานแลุะกิารเหมืืองแร่	หรือมืาต่รฐานสำากิลุอื�น 

ต่ามืทำี� คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ	 ภายใน	2	 ปี	 

นับแต่่วันครบเปิดุดุำาเนินกิาร
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5.	 ต่้องไดุ้ รับหนั งสำือรับรอง	 Min ing	4 .0	 จากิ 

กิรมือุต่สำาหกิรรมืพื�นฐานแลุะกิารเหมืืองแร่	หรือ

มืาต่รฐานสำากิลุอื�นต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ	

ภายใน	2	ปี	นับแต่่วันครบเปิดุดุำาเนินกิาร	หากิ

ไมื่สำามืารถดุำาเนินกิารไดุ้	จะถูกิเพิกิถอนสำิทำธิแลุะ

ประโยช่น์กิารยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นิต่ิบุคคลุ	1	ปี

6.	 ต่้องมืีระบบต่รวจสำอบแลุะรายงานผลุกิระทำบ 

ดุ้านสิำ� งแวดุลุ้อมืแบบเ รียลุไทำมื์	 ภายใน	2	 ปี	 

นับแต่่วันครบเปิดุดุำาเนินกิาร	 หากิไม่ืสำามืารถ 

ดุำาเนินกิารไดุ้	 จะถูกิเพิกิถอนสำิทำธิแลุะประโยช่น์ 

กิารยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นิต่ิบุคคลุ	1	ปี

7.	 กิรณีนิติ่บุคคลุเดุียวกิันมืีกิารทำำาเหมืืองแร่ต่่อจากิ

กิารสำำารวจแร่ศัักิยภาพเป้าหมืาย	ให้นำาค่าใช่้จ่าย 

ทำี�เกิิดุจากิกิารสำำารวจแร่ของประทำานบัต่รทำี�รับรอง 

โดุยกิรมือุต่สำาหกิรรมืพื�นฐานแลุะกิารเหมืืองแร่	 

มืาคำานวณรวมืเป็นวงเงินยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นติิ่บคุคลุไดุ้

8.	 กิิจกิารทำี�ดุำาเนินกิารอยู่แลุ้ว	ไมื่ว่าจะไดุ้รับสำ่งเสำริมื

หรือไมื่กิ็ต่ามื	หากิมืาขอรับสำิทำธิแลุะประโยช่น์

ต่ามืมืาต่รกิารยกิระดัุบอุต่สำาหกิรรมื	(Smart	and	

Sustainable	Industry)	 ต้่องปฏิิบัติ่ต่ามืเงื�อนไข	 

ข้อ	4	–	6	ภายในวันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

5.1.2.4	 กิจิกิารแต่่งแร	่ถลุงุแร่	หรอืประกิอบ 

โลุหกิรรมื	แร่ศัักิยภาพเป้าหมืาย

1.	 ต่้องมืีใบอนุญาต่แต่่งแร่	หรือใบอนุญาต่ประกิอบ 

โลุหกิรรมื	หรือใบอนุญาต่อื�นจากิกิรมือุต่สำาหกิรรมื 

พื�นฐานแลุะกิารเหมืืองแร่	กิ่อนยื�นขอรับกิารสำ่งเสำริมื

2.	 ต่้องเป็นกิิจกิารเกิี�ยวกิับแร่ศัักิยภาพเป้าหมืาย	เช่่น	 

แร่หายากิ	(Rare	Earth)	 โลุหะมีืค่าสำูง	(Precious	 

Metal)	โลุหะแอลุคาไลุน์	(Alkali	Metal)	แร่ควอต่ซ์	

(Quartz)	แร่โพแทำช่	(Potash)	เป็นต่้น	แลุะแร่อื�นๆ	 

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารนโยบายบริหารจัดุกิารแร่ 

แห่งช่าต่ิกิำาหนดุ	(ยกิเว้นหินอุต่สำาหกิรรมืเพื�อ

อุต่สำาหกิรรมืกิ่อสำร้าง)

3.	 ต่้องไดุ้รับหนังสำือรับรองสำถานประกิอบกิารเหมืืองแร่ 

สำเีขียว	(Green	Mining)	หรอืมืาต่รฐานความืรับผดิุช่อบ 

ต่่อสำังคมื	(CSR-DPIM)	 จากิกิรมือุต่สำาหกิรรมื 

พื�นฐานแลุะกิารเหมืืองแร่	หรือมืาต่รฐานสำากิลุอื�น 

ต่ามืทำี� คณะกิรรมืกิาร เ ห็นช่อบภายใน	2 	 ปี	 

นับแต่่วันครบเปิดุดุำาเนินกิาร
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4.	 ต่้องไดุ้ รับหนั งสำือรับรอง	 Min ing	4 .0	 จากิ 

กิรมือุต่สำาหกิรรมืพื�นฐานแลุะกิารเหมืืองแร่	หรือ

มืาต่รฐานสำากิลุอื�นต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ	

ภายใน	2	ปี	นับแต่่วันครบเปิดุดุำาเนินกิาร	หากิ

ไมื่สำามืารถดุำาเนินกิารไดุ้	จะถูกิเพิกิถอนสำิทำธิแลุะ

ประโยช่น์กิารยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นิต่ิบุคคลุ	1	ปี

5.	 กิิจกิารทำี�ดุำาเนินกิารอยู่แลุ้ว	ไมื่ว่าจะไดุ้รับสำ่งเสำริมื

หรือไมื่กิ็ต่ามื	หากิมืาขอรับสำิทำธิแลุะประโยช่น์

ต่ามืมืาต่รกิารยกิระดัุบอุต่สำาหกิรรมื	(Smart	and	

Sustainable	Industry)	 ต้่องปฏิิบัติ่ต่ามืเงื�อนไข 

ข้อ	3	–	4	ภายในวันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

อุุตสาหกรรมวััสดุุ

5.2	 กิิจกิารผลุิต่วัสำดุุ

5.2.1	 กิิจกิารผลุิต่	 Advanced	หรือ	 Nano	

Materials	หรือผลุิต่ภัณฑ์์จากิ	Advanced	

หรือ	Nano	Materials

5.2.1.1	 กิจิกิารผลิุต่	Advanced	หรือ	Nano	

Materials	หรือกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์

จากิ	Advanced	หรือ	Nano	

Materials	ทำี�มืีขั�นต่อนกิารผลุิต่ 

ต่่อเนื�องจากิกิารผลิุต่	Advanced	

หรือ	Nano	Materials	ในโครงกิาร

เดุียวกิัน

A2

5.2.1.2	 กิจิกิารผลุติ่ผลุติ่ภัณฑ์์จากิ	Advanced  

หรือ	Nano	Materials

A3

5.2.2	 กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์แกิ้ว	หรือเซรามืิกิสำ์

5.2.2.1	 กิิจกิารผลิุต่ผลิุต่ภัณฑ์์แก้ิว	หรือ 

เซรามืิกิสำ์ทำี�มืีคุณสำมืบัต่ิพิเศัษ

ต่้องมืีขั�นต่อนกิารหลุอมื	แลุะ/หรือกิารอบ A3

5.2.2.2	 กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์แกิ้ว ต่้องมืีขั�นต่อนกิารหลุอมื	แลุะ/หรือกิารอบ B

5.2.2.3	 กิิจกิารผลิุต่ผลุิต่ภัณฑ์์เซรามืิกิสำ์	 

(ยกิเว้น	 Ear thenware	 แลุะ

กิระเบื�องเซรามืิกิสำ์)

ต่้องมืีขั�นต่อนกิารข้�นรูป	เผา	แลุะ/หรือกิารอบ B

5.2.3	 กิจิกิารผลิุต่วัสำดุทุำนไฟ	หรอืฉนวนกัินความืร้อน	 

(ยกิเว้นอิฐมืวลุเบา	อิฐนำ�าหนักิเบา)

B
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5.2.4	 กิิจกิารผลุิต่ยิปซัมืหรือผลุิต่ภัณฑ์์จากิยิปซัมื	

แลุะปูนซีเมืนต่์

5.2.4.1	 กิิจกิารผลุิต่ยิปซัมืหรือผลุิต่ภัณฑ์์

จากิยิปซัมื

B

5.2.4.2	 กิิจกิารผลุิต่ปูนซีเมืนต่์ 1.	 ต่้องมืีกิรรมืวิธีกิารผลุิต่ทำี�เป็นเทำคโนโลุยีสำะอาดุแลุะ

เปน็มิืต่รต่่อสำิ�งแวดุลุ้อมืต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ	

เช่่น

1.1	 มืีกิารใช้่เทำคโนโลุยีดุักิจับแลุะกิักิเกิ็บคาร์บอน	

(Carbon	Capture	and	Storage:	CCS)	

แลุะ/หรือใช้่เทำคโนโลุยีดุักิจับแลุะใช้่ประโยช่น์

คาร์บอน	(Carbon	Capture	and	Utilization:	

CCU)

1.2	 มืีกิารใช่้พลุังงานทำดุแทำนในกิระบวนกิารผลุิต่	

(ยกิเว้นพลุังงานไฟฟ้าจากิเซลุลุ์แสำงอาทำิต่ย์)

2.	 กิ ร ณี โคร งกิารทำี� ดุำา เ นิ นกิา รอยู่ เ ดิุ มืสำามืารถ 

ยื�นขอรับสำิทำธิแลุะประโยช่น์ต่ามืมืาต่รกิารยกิระดุับ

อุต่สำาหกิรรมื	(Smart	and	Sustainable	Industry)	

ดุ้านกิารลุดุผลุกิระทำบต่่อสำิ�งแวดุลุ้อมืในกิารลุดุ

ปริมืาณกิารปลุ่อยกิ๊าซเรือนกิระจกิเทำ่านั�น

B

5.2.5	 กิิจกิารผลิุต่ วัสำดุุ ก่ิอสำ ร้างแลุะกิิจกิาร 

ผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์คอนกิรีต่อัดุแรงสำำาหรับ 

งานสำาธารณูปโภค

ต่้องต่ั�งสำถานประกิอบกิารในพื�นทำี�จังหวัดุช่ายแดุนภาคใต้่	

แลุะเขต่พัฒนาเศัรษฐกิิจพิเศัษช่ายแดุนเทำ่านั�น

A2

กิจการพื้ัฒนาเทุคโนโลยีีเป้้าหมายีในอุุตสาหกรรมวััสดุุ

5.3	 กิจิกิารพฒันาเทำคโนโลุยเีป้าหมืายในอตุ่สำาหกิรรมืวสัำดุุ

5.3.1	 กิิจกิารพัฒนา	Advanced	Materials	

Technology

1.	 ต่้องมืีขั�นต่อนกิารพัฒนาเทำคโนโลุยี เป้าหมืาย	 

ทำี�ใช่้เป็นฐานในกิระบวนกิารผลุิต่หรือให้บริกิาร 

ในอุต่สำาหกิรรมืเป้าหมืายต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ

2.	 ต่้ อ งมืี กิารถ่ ายทำอดุ เทำคโน โลุยี 	 โดุย ร่ วมืมืื อ 

กิับสำถาบันกิารศั้กิษาหรือสำถาบันวิจัยต่ามืรูปแบบ 

ทำี�คณะกิรรมืกิารกิำาหนดุ	เช่่น	Technology	Research	

Consortium	เป็นต่้น

A1+

(10	ปี	 

ไม่ืกิำาหนดุวงเงนิ 

ยกิเว้นภาษี 

เงนิไดุ้นติ่บิคุคลุ)

5.3.2	 กิิจกิารพัฒนา	Nanotechnology A1+

(10	ปี	 

ไม่ืกิำาหนดุวงเงนิ 

ยกิเว้นภาษี 

เงนิไดุ้นติ่บิคุคลุ)

3
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อุุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ

5.4	 กิิจกิารผลุิต่เหลุ็กิแลุะโลุหะ

5.4.1	 กิิจกิารผลิุต่เหล็ุกิขั�นต้่น	 ไดุ้แกิ่	นำ�าเหลุ็กิ

บริสำุทำธิ�	(Pure	Molten	Iron)	 เหลุ็กิถลุุง	

(Pig	Iron)	เหลุ็กิพรุน	(Sponge	Iron,	Direct	

Reduction	Iron:	DRI)	แลุะ	Hot	Briquetted	

Iron	(HBI)

A2

5.4.2	 กิิจกิารผลุิต่เหลุ็กิขั�นกิลุาง	 ไดุ้แกิ่	 Slab,	

Ingot,	Billet	แลุะ	Bloom

5.4.2.1	 กิิจกิารผลุิต่เหลุ็กิขั�นกิลุาง	ไดุ้แกิ่	

Slab,	Ingot,	Billet	แลุะ	Bloom	

ทำี�ผลุิต่ต่่อเนื�องจากิเหลุ็กิขั�นต่้น 

ในโครงกิารเดุียวกิัน

A2

5.4.2.2	 กิิจกิารผลุิต่เหลุ็กิขั�นกิลุาง	ไดุ้แกิ่	

Slab,	Ingot,	Billet	แลุะ	Bloom	

อื�นๆ

A4

5.4.3	 กิิจกิารผลิุต่เหล็ุกิ	 แลุะ/หรือเหล็ุกิกิลุ้า 

ขั�นปลุาย

5.4.3.1	 กิจิกิารผลุติ่เหลุก็ิขั�นปลุายคณุภาพสำงู	 

ช่นิดุเหล็ุกิทำนแรงดุ้งสูำง	(High	

Tensile	Strength	Steel)

ต่้องมืีค่า	Ultimate	Tensile	Strength	(UTS)	มืากิกิว่า	 

700	เมืกิะปาสำคาลุ	(MPa)	ข้�นไป

A2

5.4.3.2	 กิิ จ กิ า ร ผ ลิุ ต่ เ ห ล็ุ กิ ขั� น ป ลุ า ย 

ทำี� มืี ขั� นต่อนกิารผลุิ ต่ต่่ อ เ นื� อ ง	 

จากิกิารผลิุต่เหล็ุกิขั�นต้่น	 แลุะ 

ขั�นกิลุางในโครงกิารเดุียวกิัน

ต่้องมืีขั�นต่อนกิารข้�นรูปโลุหะ A2

5.4.3.3	 กิิ จ กิ า ร ผ ลุิ ต่ เ ห ลุ็ กิ ทำ ร ง ย า ว 

สำำาหรับงานอุต่สำาหกิรรมื	 ไดุ้แกิ่	

เ ห ล็ุ กิ รู ปพ ร รณ	 เ ห ล็ุ กิ เ พลุ า	 

เหลุ็กิลุวดุ	แลุะลุวดุเหลุ็กิ

A4

5.4.3.4	 กิิจกิารผลุิต่เหลุ็กิทำรงยาวสำำาหรับ	

งานกิ่อสำร้าง	ไดุ้แกิ่	เหลุ็กิรูปพรรณ	 

เหลุ็ กิ เพลุา	 เหลุ็ กิลุวดุ	 แลุะ 

ลุวดุเหลุ็กิ

B
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5.4.3.5	 กิิ จ กิ า ร ผ ลุิ ต่ เ ห ลุ็ กิ ทำ ร ง แ บ น 

สำำาหรับงานอุต่สำาหกิรรมื	 ไดุ้แกิ่	

เหลุก็ิแผน่ไรส้ำนมิืรดีุรอ้น	หรือรดีุเยน็	 

เหลุ็กิแผ่นหนา	เหลุ็กิแผ่นรีดุร้อน	

หรือรีดุเย็น	แลุะเหลุ็กิแผ่นเคลุือบ

A4

5.4.3.6	 กิิ จ กิ า ร ผ ลุิ ต่ เ ห ลุ็ กิ ทำ ร ง แ บ น 

สำำา ห รั บ ง า น กิ่ อ สำ ร้ า ง 	 ไ ดุ้ แ กิ่	 

เหลุก็ิแผ่นไร้สำนิมืรีดุร้อนหรือรีดุเย็น	

เหลุ็กิแผ่นหนา	เหลุ็กิแผ่นรีดุร้อน

หรือรีดุเย็น	แลุะเหลุ็กิแผ่นเคลุือบ

B

5.4.3.7	 กิิจกิารผลุิต่แผ่น เหลุ็กิรีดุ เย็น 

เคลุือบดุีบุกิ	(Tin	Mill	Black	Plate)

ต่้องมืีขั�นต่อนกิารรีดุ	หรือขั�นต่อนกิารข้�นรูปโลุหะ A3

5.4.3.8	 กิารผลุิต่เหลุ็กิแผ่นรีดุเย็นช่นิดุ	

Electrical	Steel

A3

5.4.4	 กิิจกิารผลุิต่ทำ่อเหลุ็กิ	หรือทำ่อเหลุ็กิไร้สำนิมื

5.4.4.1	 กิิจกิารผลุิต่ทำ่อเหลุ็กิช่นิดุไร้ต่ะเข็บ	

หรือลุบต่ะเข็บภายใน

A3

5.4.4.2	 กิิจกิารผลุิต่ทำ่อเหลุ็กิอื�นๆ B

5.4.5	 กิิจกิารผลิุต่ผงโลุหะ	(ยกิเว้นผงโลุหะ 

สำำาหรับงานขัดุผิว	(Shot	Blasting))

A3

5.4.6	 กิิจกิารผลุิต่เฟอร์โรอัลุลุอย A4

5.4.7	 กิิจกิารผลุิต่ช่ิ�นสำ่วนเหลุ็กิหลุ่อ

5.4.7.1	 กิจิกิารผลุติ่ชิ่�นส่ำวนเหลุก็ิหลุ่อเหนยีว ต่้องใช่้เต่าหลุอมืแบบ	Induction	Furnace A2

5.4.7.2	 กิิจกิารผลุิต่ช่ิ�นสำ่วนเหลุ็กิหลุ่ออื�นๆ ต่้องใช่้เต่าหลุอมืแบบ	Induction	Furnace A3

5.4.8	 กิิจกิารผลุิต่ช่ิ�นสำ่วนเหลุ็กิทำุบ A3

5.4.9	 กิจิกิารรดีุ	ดุง้	หลุ่อ	หรือทำบุโลุหะทำี�มืใิช่่เหลุก็ิ A4

5.4.10	กิิจกิารต่ัดุโลุหะ ไมื่ไดุ้รับยกิเว้นอากิรขาเข้าเครื�องจักิร B

5.4.11	กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์โลุหะ	รวมืทำั�งช่ิ�นสำ่วน

โลุหะ

5.4.11.1	กิจิกิารผลิุต่ผลุติ่ภณัฑ์จ์ากิผงโลุหะ ต่้องมืีขั�นต่อน	Additive	Manufacturing	แลุะ/หรือ 

กิาร	Sintering

A3

5.4.11.2	กิิจกิารผลิุต่ผลุิต่ภัณฑ์์เหล็ุกิ	หรือ

ช่ิ�นสำ่วนเหลุ็กิ

ต่้องมีืขั�นต่อนกิารข้�นรูปต่่อเนื�องจากิกิารผลิุต่ชิ่�นส่ำวน 

เหล็ุกิหลุ่อทำี�ใช้่เต่าหลุอมืแบบ	Induction	Furnace	หรือ

ช่ิ�นสำ่วนเหลุ็กิทำุบในโครงกิารเดุียวกิัน

A3

3
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5.4.11.3	กิิ จ กิ า ร ผ ลิุ ต่ ชิ่� น สำ่ ว น โ ลุ ห ะ	 

ดุ้วยเครื�องพิมืพ์	3	มืิต่ิ

A3

5.4.11.4	กิิจกิารผลิุต่ผลุติ่ภัณฑ์โ์ลุหะ	รวมืทำั�ง

ช่ิ�นสำ่วนโลุหะ

ต่้องมืีขั�นต่อนกิารข้�นรูปต่่อเนื�องจากิกิารรีดุ	ดุ้ง	หลุ่อ	หรือ

ทำุบโลุหะทำี�มืิใช่่เหลุ็กิในโครงกิารเดุียวกิัน

A4

5.4.11.5	กิิจกิารผลิุต่ผลุติ่ภัณฑ์โ์ลุหะ	รวมืทำั�ง

ช่ิ�นสำ่วนโลุหะอื�นๆ

ต่อ้งมืขัี�นต่อนกิารข้�นรปู	เช่่น	Machining,	Stamping	แลุะ	

Bending	เป็นต่้น

B

5.4.12	กิิจกิารชุ่บ	 เคลุือบผิว	 กิารปรับ	 หรือ 

เปลุี�ยนสำภาพผิว

5.4.12.1	กิิจกิารชุ่บ	 เคลุือบผิว	กิารปรับ	

หรอืเปลุี�ยนสำภาพผิวทำี�ใช่เ้ทำคโนโลุยี 

ขั�นสำูง	(Advanced	Technology)

A4

5.4.12.2	กิจิกิารช่บุ	เคลุอืบผวิ	กิารปรบั	หรอื	

เปลุี�ยนสำภาพผิวทำี�ใช้่เทำคโนโลุยี

ระดัุบพื�นฐาน	(Basic	Technology)

ต่้องมืีกิระบวนกิารทำางเคมืี	 แลุะ/หรือกิระบวนกิาร 

ทำางไฟฟ้า	สำำาหรับชุ่บ	 เคลุือบผิว	กิารปรับหรือเปลุี�ยน

สำภาพผิว

B

5.4.13	กิิจกิารอบ-ชุ่บโลุหะ	(Heat	Treatment) ต่้องไมื่ใช่้สำารไซยาไนต่์ในกิรรมืวิธีกิารผลุิต่ A4

5.4.14	กิิจกิารผลุิต่แลุะประกิอบผลุิต่ภัณฑ์์โลุหะ

สำำาหรบัอตุ่สำาหกิรรมื	(Fabrication	Industry)	

หรือกิารซ่อมืแทำ่นขุดุเจาะ	(Platform)	

สำำาหรับอุต่สำาหกิรรมืปิโต่รเลุียมื

5.4.14.1	กิิ จ กิ า ร ผ ลุิ ต่ 	 แ ลุ ะ ป ร ะ กิ อ บ 

ผลุติ่ภัณฑ์์โลุหะสำำาหรับอุต่สำาหกิรรมื	

(Fabrication	Industry)

ต่้องมืีขั�นต่อนกิารออกิแบบทำางวิศัวกิรรมื A3

5.4.14.2	กิจิกิารซอ่มืแทำน่ขดุุเจาะ	(Platform)	

สำำาหรับอุต่สำาหกิรรมืปิโต่รเลุียมื

A4

5.4.15	กิิ จกิา รผ ลิุต่ โคร งสำ ร้ า ง โลุหะสำำาห รับ 

ง านกิ่ อ สำ ร้ า ง ห รื อ ง านอุ ต่ สำ าหกิ ร รมื	

(Fabrication	Industry)	

ต่้องต่ั�งสำถานประกิอบกิารในพื�นทำี�จังหวัดุช่ายแดุนภาคใต้่	

แลุะเขต่พัฒนาเศัรษฐกิิจพิเศัษช่ายแดุนเทำ่านั�น

A2
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101หมวัดุ 6 อุุตสาหกรรมเคมี และป้ิโตรเคมี

ประเภทำกิิจกิาร เงื�อนไข
กิลุุ่มืกิิจกิาร
แลุะสำิทำธิ
ประโยช่น์

อุุตสาหกรรมเคมี ป้ิโตรเคมี และพื้ลาสติก

6.1	 กิิจกิารผลุิต่เคมืีภัณฑ์์

6.1.1	 กิิจกิารผลุิต่ไฮโดุรเจน

6.1.1.1	 กิิจกิารผลิุต่ไฮโดุรเจนจากินำ�า 

โดุยใช้่พลัุงงานหมุืนเวียน	รวมืถ้ง

กิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์ต่่อเนื�อง	 เช่่น	

Green	Ammonia	เป็นต่้น

1.	 ต่้องมืีกิระบวนกิารแยกินำ�าดุ้วยไฟฟ้า	(Electrolysis)

2.	 ไฟฟา้ทำี�ใช่ต้่อ้งมืาจากิพลุงังานหมืนุเวยีน	เช่่น	พลัุงงาน 

แสำงอาทำิต่ย์	 แลุะพลุังงานลุมื	 เป็นต้่น	 โดุยไมื่มืี 

กิารปลุ่อยก๊ิาซคาร์บอนไดุออกิไซด์ุ	ต่ลุอดุห่วงโซ่

กิารผลุิต่

A1

6.1.1.2	 กิิ จ กิ า ร ผ ลุิ ต่ ไ ฮ โ ดุ ร เ จ น จ า กิ 

ไฮโดุรคา ร์บอนหรือ เ ชื่� อ เพลุิ ง

ฟอสำซิลุ

ต่้องมีืกิารใช้่เทำคโนโลุยีดุักิจับแลุะกัิกิเก็ิบคาร์บอน	

(Carbon	Capture	and	Storage:	CCS)	แลุะ/หรือ 

ใช่้เทำคโนโลุยีดุักิจับแลุะใช่้ประโยช่น์คาร์บอน	(Carbon	

Capture	and	Utilization:	CCU)

A2

6.1.2	 กิิจกิารผลุิต่แมื่ปุ�ยเคมืี A2

6.1.3	 กิิจกิารผลุิต่เคมืีภัณฑ์์อื�นๆ 1.	 ไมื่ให้กิารสำ่งเสำริมืกิารผลุิต่เคมืีภัณฑ์์ทำี� ก่ิอให้เกิิดุ 

ภาวะโลุกิร้อน	ซ้�งอยู่ในข่ายทำี�ประเทำศัไทำยจะต้่องลุดุ

หรือยกิเลุิกิกิารใช่้งานต่ามืข้อต่กิลุงสำากิลุ

2.	 ไม่ืให้กิารสำง่เสำรมิืโครงกิารทำี�มืเีฉพาะกิระบวนกิารผสำมื	

หรือทำำาให้เจือจาง	หรือเปลุี�ยนสำถานะ

A4

6.2	 กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์เคมืีเพื�อกิารอุต่สำาหกิรรมื 1.	 ไมื่ให้กิารสำ่งเสำริมืกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์เคมืี	ดุังนี�

1.1	 ผลุิต่ภัณฑ์์เคมืีเพื�อกิารอุปโภค	เช่่น	สำีทำาอาคาร	

นำ�ายาทำำาความืสำะอาดุ	นำ�ามืันหลุ่อลืุ�นยานยนต่์	

ปุ�ยเคมืีผสำมื	ยาปราบศััต่รูพืช่หรือยาฆ่่าแมืลุง	

เป็นต่้น

1.2	 ผลุติ่ภณัฑ์เ์คมีืเพื�อกิารกิอ่สำร้าง	เช่่น	กิาวซเีมืนต่์	

Concrete	Admixture	เป็นต่้น

1.3	 สำารทำี�ก่ิอให้เกิิดุภาวะโลุกิร้อน	ซ้�งอยู่ในข่าย	 

ทำี�ประเทำศัไทำยจะต้่องลุดุหรือยกิเลุิกิกิารใช่้งาน	

ต่ามืข้อต่กิลุงสำากิลุ

2.	 ไม่ืให้กิารสำง่เสำรมิืโครงกิารทำี�มืเีฉพาะกิระบวนกิารผสำมื	

หรือทำำาให้เจือจาง	หรือเปลุี�ยนสำถานะ

A4

6.3	 กิิจกิารผลุิต่ภัณฑ์์ปิโต่รเคมืี

6.3.1	 กิิจกิารโรงกิลุั�นนำ�ามืัน B
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6.3.2	 กิิจกิารโรงแยกิกิ๊าซธรรมืช่าต่ิ

6.3.2.1	 กิิจกิารโรงแยกิกิ๊าซธรรมืช่าต่ิ 

ทำี�ใช้่เทำคโนโลุยีดุักิจับแลุะกัิกิเกิ็บ

คาร์บอน	(Carbon	Capture	

and	Storage:	CCS)	แลุะ/หรือ 

ใ ช่้ เ ทำ ค โ น โ ลุ ยี ดุั กิ จั บ แ ลุ ะ 

ใช่้ประโยช่น์คาร์บอน	(Carbon	

Capture	and	Utilization:	CCU)

A2

6.3.2.2	 กิิจกิารโรงแยกิกิ๊าซธรรมืช่าต่ิทำั�วไป A3

6.3.3	 กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์ปิโต่รเคมืี

6.3.3.1	 กิิจกิารผลิุต่ผลิุต่ภัณฑ์์ปิโต่รเคมีื 

ทำี�ใช่้ เทำคโนโลุยีดุักิจับแลุะกิักิเกิ็บ

คาร์บอน	(Carbon	Capture	and	 

S t o rage : 	CCS ) 	 แลุะ /ห รือ 

ใ ช่้ เ ทำ ค โ น โ ลุ ยี ดุั กิ จั บ แ ลุ ะ 

ใช่้ประโยช่น์คาร์บอน	(Carbon	

Capture	and	Utilization:	CCU)

A2

6.3.3.2	 กิิจกิารผลิุต่ผลิุต่ภัณฑ์์ปิโต่รเคมีื

ทำั�วไป

A3

6.3.4	 กิิจกิารผลิุต่พอลิุเมือร์ช่นิดุพิเศัษ	เคมีืภัณฑ์์

ช่นิดุพิ เศัษ	 รวมืถ้งผลิุต่ภัณฑ์์ต่่อเนื�อง 

ในโครงกิารเดุียวกิัน

A2

6.3.5	 กิิจกิารผลุิต่พลุาสำต่ิกิคอมืพาวดุ์ช่นิดุพิเศัษ

หรือยางคอมืพาวดุ์ช่นิดุพิเศัษ	 รวมืถ้ง

ผลุิต่ภัณฑ์์ต่่อเนื�องในโครงกิารเดุียวกิัน

A3

6.4	 กิิจกิารผลุิต่ภัณฑ์์พลุาสำต่ิกิ

6.4.1	 กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์พลุาสำติ่กิสำำาหรับ

อุต่สำาหกิรรมื	แลุะช่ิ�นสำ่วน

ต่้องมืีกิระบวนกิารข้�นรูปพลุาสำต่ิกิ B

6.4.2	 กิจิกิารผลิุต่ผลุติ่ภัณฑ์พ์ลุาสำต่กิิสำำาหรับสิำนคา้

อุปโภค	เช่่น	บรรจุภัณฑ์์พลุาสำต่ิกิ	เป็นต่้น

6.4.3	 กิิจกิารผลุติ่บรรจภุณัฑ์์พลุาสำต่กิิช่นดิุหลุายชั่�น	 

(Multilayer	Plastics	Packaging)

ต่้องต่ั�งสำถานประกิอบกิารในพื�นทำี�จังหวัดุช่ายแดุนภาคใต้่	

แลุะเขต่พัฒนาเศัรษฐกิิจพิเศัษช่ายแดุนเทำ่านั�น

A2

6.4.3.1	 กิิจกิารผลิุต่บรรจุภัณฑ์์พลุาสำติ่กิ

ช่นิดุหลุายช่ั�น	(Multilayer	Plastics	

Packaging)	ดุว้ยวธีิ	Co-extrusion

ต่้องมืีกิารเช่ื�อมืประสำานพลุาสำต่ิกิไมื่น้อยกิว่า	3	ช่ั�น A3
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6.4.3.2	กิิจกิารผลุิต่บรรจุภัณฑ์์พลุาสำต่ิกิ

ช่นิดุหลุายช่ั�น	(Multilayer	Plastics	

Packaging)	ดุ้วยวิธี	Lamination	

หรือวิธี	 Lamination	 ร่วมืกัิบ	 

Co-extrusion

ต่้องมืีกิารเช่ื�อมืประสำานพลุาสำต่ิกิไมื่น้อยกิว่า	4	ช่ั�น A4

6.4.4	 กิิจกิารผลุิต่บรรจุภัณฑ์์พลุาสำต่ิกิช่นิดุ 

ปลุอดุเช่ื�อ	(Aseptic	Plastics	Packaging)

6.4.4.1	 กิิจกิารผลิุต่บรรจุภัณฑ์์พลุาสำติ่กิ

ช่นิดุปลุอดุเชื่�อ	(Aseptic	Plastics	

Packaging)	ทำี�ไดุ้รับกิารรับรอง

มืาต่รฐานห้องปลุอดุเช่ื�อ

ต่้องไดุ้รับกิารรับรองมืาต่รฐานห้องปลุอดุเชื่�อในระดุับ

มืาต่รฐาน	ISO	14611	ระดุับ	7	หรือมืาต่รฐาน	Federal	

Standard	209	E	Class	10000	ข้�นไป	หรือมืาต่รฐาน 

สำากิลุอื�นทำี�เทำียบเท่ำา	 ก่ิอนใช้่สำิทำธิแลุะประโยช่น์ยกิเว้น 

ภาษีเงินไดุ้นิติ่บุคคลุ	ทำั�งนี�	 จะต่้องไดุ้รับกิารรับรอง

มืาต่รฐานกิ่อนวันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

A3

6.4.4.2	 กิิจกิารผลิุต่บรรจุภัณฑ์์พลุาสำติ่กิ

ช่นิดุปลุอดุเชื่�อ	(Aseptic	Plastics	

Packaging)	ทำี�ไดุ้รับกิารรับรอง

มืาต่รฐานผลุิต่ภัณฑ์์ทำี�เกิี�ยวข้อง

1.	 ต่้องมืีขั�นต่อนกิารผลุิต่ทำี�ปลุอดุเช่ื�อ

2.	 ต่้องไดุ้รับกิารรับรองมืาต่รฐานผลิุต่ภัณฑ์์ทำี�เกิี�ยวข้อง	

เช่่น	Global	Food	Safety	Initiative	(GFSI),	British	

Retail	Consortium	Global	Standard	(BRCGS)	

	 หรือเทำียบเทำ่า	เป็นต่้น	กิ่อนกิารใช่้สำิทำธิแลุะประโยช่น์

ยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นิติ่บุคคลุ	ทำั�งนี�	 จะต่้องไดุ้รับ 

กิารรับรองมืาต่รฐานกิ่อนวันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

A4

6.4.5	 กิิจกิารผลุิต่บรรจุภัณฑ์์พลุาสำต่ิกิช่นิดุ 

ป้องกิันไฟฟ้าสำถิต่	(Antistatic	Plastics	

Packaging)

ต่้องไดุ้รับกิารรับรองมืาต่รฐานห้องปลุอดุเชื่�อในระดุับ

มืาต่รฐาน	ISO	14611	ระดุับ	7	หรือมืาต่รฐาน	Federal	

Standard	209	E	Class	10000	ข้�นไป	หรือมืาต่รฐาน 

สำากิลุอื�นทำี� เทำียบเท่ำา	 ก่ิอนกิารใช้่สิำทำธิแลุะประโยช่น์ 

ยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นิต่ิบุคคลุ	ทำั�งนี�	จะต่้องไดุ้รับกิารรับรอง

มืาต่รฐานกิ่อนวันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

A3

6.4.6	 กิิ จ กิ า ร ผ ลุิ ต่ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์์ พ ลุ า สำ ต่ิ กิ 

ทำี�มืีคุณสำมืบัต่ิพิเศัษอื�นๆ

1.	 ไมื่ให้กิารสำ่งเสำริมืกิารผลิุต่บรรจุภัณฑ์์พลุาสำติ่กิ 

ในกิลุุ่มืเป้าหมืายทำี�ต่้องลุดุหรือเลิุกิต่ามื	Roadmap	

จัดุกิารขยะพลุาสำติ่กิประเทำศัไทำย	ต่ามืทำี�กิระทำรวง

ทำรัพยากิรธรรมืช่าต่ิแลุะสำิ�งแวดุลุ้อมืกิำาหนดุ

2.	 ต่้องมืีกิระบวนกิารข้�นรูปพลุาสำต่ิกิ

3.	 ต่้องไดุ้ รับกิารรับรองคุณสำมืบัติ่จากิหน่วยงาน 

ทำี� เ กิี� ย ว ข้ อ ง ห รื อ ไ ดุ้ รั บ ร อ งมื าต่ ร ฐ านสำ ากิลุ 

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ

A3

3
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6.4.7	 กิิจกิารผลุิต่เมื็ดุพลุาสำต่ิกิรีไซเคิลุ	รวมืถ้ง

ผลุิต่ภัณฑ์์ต่่อเนื�องในโครงกิารเดุียวกิัน

6.4.7.1	 กิิจกิารผลิุต่เม็ืดุพลุาสำติ่กิรีไซเคิลุ

ทำี� มืี คุ ณ สำ มื บั ต่ิ เ ทำี ย บ เ ทำ่ า กิั บ 

เ มื็ ดุ พ ลุ า สำ ติ่ กิ ใ ห ม่ื 	 ร ว มื ถ้ ง 

ผลุิต่ภัณฑ์์ต่่อเนื�องในโครงกิาร

เดุียวกิัน

1.	 ต่้องมืีคุณสำมืบัต่ิเทำียบเทำ่ากัิบเมื็ดุพลุาสำติ่กิใหม่ื	

โดุยต้่องไดุ้รับกิารรับรองคุณสำมืบัต่ิจากิหน่วยงาน	 

ทำี� เ กิี� ย ว ข้ อ ง ห รื อ ไ ดุ้ รั บ ร อ งมื าต่ ร ฐ านสำ ากิลุ 

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ

2.	 ต่้องใช่้เศัษพลุาสำต่ิกิในประเทำศัเป็นวัต่ถุดุิบ

A2

6.4.7.2	 กิิจกิารผลิุต่เม็ืดุพลุาสำติ่กิรีไซเคิลุ	

ร ว มื ถ้ ง ผ ลุิ ต่ ภั ณ ฑ์์ ต่่ อ เ นื� อ ง 

ในโครงกิารเดุียวกิัน

1.	 ต่้องมืีสำัดุสำ่วนกิารใช่้ เศัษพลุาสำต่ิกิในโครงกิาร 

เป็นปริมืาณไม่ืน้อยกิว่าร้อยลุะ	70	ของวัต่ถุดุิบ 

ทำี�เป็นพลุาสำต่ิกิ	(โดุยนำ�าหนักิ)

2.	 ต่้องใช่้เศัษพลุาสำต่ิกิในประเทำศัเป็นวัต่ถุดุิบ

A4

6.4.8	 กิิจกิารผลุิต่บรรจุภัณฑ์์อัจฉริยะ	แลุะ/หรือ	

ช่ิ�นสำ่วนบรรจุภัณฑ์์อัจฉริยะ

6.4.8.1	 กิิจกิารผลุิต่บรรจุภัณฑ์์	แลุะ/หรือ	

ชิ่�นส่ำวนอัจฉริยะในกิลุุ่มื	Active	

Packaging

1.	 ต่้องมืีคุณสำมืบัต่ิทำี�กิ่อให้เกิิดุปฏิิกิิริยาสำัมืพันธ์ระหว่าง

บรรจุภัณฑ์์แลุะผลุิต่ภัณฑ์์ทำี�บรรจุภายใน	แลุะ/หรือ

สำภาพแวดุลุ้อมืภายนอกิ	 เพื�อยืดุอายุ	 แลุะ/หรือ	 

คงคุณภาพหรือคุณสำมืบัต่ิของผลุิต่ภัณฑ์์ภายใน	

บรรจุภัณฑ์์

2.	 ต่้องมืีขั�นต่อนกิารผลุิต่สำารทำี�มืีคุณสำมืบัต่ิต่ามืข้อ	1	

เช่่น	สำารยับยั�งกิารเติ่บโต่ของแบคทีำเรีย	สำารกิำาจัดุ

กิ๊าซออกิซิเจน	เป็นต่้น

3.	 กิรณกีิารผลิุต่บรรจุภณัฑ์อั์จฉริยะ	ต้่องมีืกิระบวนกิาร

ข้�นรูปบรรจุภัณฑ์์ในโครงกิาร

4.	 ต่้องไดุ้ รับกิารรับรองคุณสำมืบัติ่จากิหน่วยงาน 

ทำี� เ กิี� ย ว ข้ อ ง ห รื อ ไ ดุ้ รั บ ร อ งมื าต่ ร ฐ านสำ ากิลุ 

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ

A2

6.4.8.2	 กิิจกิารผลุิต่บรรจุภัณฑ์์	แลุะ/หรือ	

ชิ่�นสำว่นอัจฉริยะในกิลุุม่ื	Intelligent	

Packaging

1.	 ต่้องมีืคุณสำมืบัต่ิบ่ ง ชี่�คุณภาพผลิุต่ภัณฑ์์	 หรือ 

กิารเต่ือนเกิี�ยวกิับปัญหาทำี�อาจเกิิดุข้�นโดุยสำามืารถ

แสำดุงผลุหรือสำื� อสำารแกิ่ผู้ ใช่้ 	(ไมื่รวมื	 Radio	

Frequency	Identification:	RFID)

2.	 ต่้องมืีขั�นต่อนกิารผลุิต่สำารทำี�มืีคุณสำมืบัต่ิต่ามืข้อ	1	

เช่่น	หมื้กิหรือสำารช่นิดุพิเศัษทำี�เปลุี�ยนสำีต่ามือุณหภูมืิ

แลุะเวลุา	เป็นต่้น

3.	 กิรณกีิารผลิุต่บรรจุภณัฑ์อั์จฉริยะ	ต้่องมีืกิระบวนกิาร

ข้�นรูปบรรจุภัณฑ์์ในโครงกิาร

A2
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4.	 ต่้องไดุ้ รับกิารรับรองคุณสำมืบัติ่จากิหน่วยงาน 

ทำี� เ กิี� ย ว ข้ อ ง ห รื อ ไ ดุ้ รั บ ร อ งมื าต่ ร ฐ านสำ ากิลุ 

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ

6.4.8.3	 กิิจกิารผลุิต่บรรจุภัณฑ์์	แลุะ/หรือ	 

ชิ่�นส่ำวนอจัฉริยะจากิสำารทำี�ก่ิอให้เกิดิุ 

คุณสำมืบัต่ิอัจฉริยะ

ต่้องมืีกิระบวนกิารข้�นรูปบรรจุภัณฑ์์	แลุะ/หรือชิ่�นส่ำวน

อัจฉริยะในโครงกิาร

A4

6.5	 กิิจกิารผลุิต่เยื�อกิระดุาษ	แลุะกิระดุาษ

6.5.1	 กิิจกิารผลิุต่เยื�อกิระดุาษช่นิดุปลุอดุเชื่�อ	

(Hygienic	Pu lp)	 หรือกิระดุาษช่นิดุ 

ปลุอดุเช่ื�อ	(Hygienic	Paper)

ต่้องไดุ้รับกิารรับรองมืาต่รฐานห้องปลุอดุเชื่�อในระดุับ

มืาต่รฐาน	ISO	14611	ระดุับ	5	หรือมืาต่รฐาน	Federal	

Standard	209	E	Class	100	ข้�นไป	หรือมืาต่รฐาน 

สำากิลุอื�นทำี�เทำียบเทำ่า	กิ่อนกิารใช่้สำิทำธิแลุะประโยช่น์ยกิเว้น	

ภาษีเงินไดุ้นิติ่บุคคลุ	ทำั�งนี�	 จะต่้องไดุ้รับกิารรับรอง

มืาต่รฐานกิ่อนวันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

A2

6.5.2	 กิิ จกิา รผลุิ ต่ เ ยื� อ กิ ระดุาษช่นิ ดุพิ เ ศัษ	

(Specialty	Pulp)	หรือกิระดุาษช่นิดุพิเศัษ	

(Specialty	Paper)

ต่้องไดุ้รับกิารรับรองมืาต่รฐานกิระบวนกิารผลุิต่หรือ

ผลุิต่ภัณฑ์์เกิี�ยวข้อง	 เช่่น	US-FDA,	GMP	หรือ	Food	

Grade	 เป็นต้่น	 ก่ิอนกิารใช้่สำิทำธิแลุะประโยช่น์ยกิเว้น	 

ภาษีเงินไดุ้นิติ่บุคคลุ	ทำั�งนี�	 จะต่้องไดุ้รับกิารรับรอง

มืาต่รฐานกิ่อนวันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

A3

6.5.3	 กิิจกิารผลุิต่เยื�อกิระดุาษรีไซเคิลุ

6.5.3.1	 กิิจกิารผลุิต่เยื�อกิระดุาษรีไซเคิลุ	 

รวมืถง้ผลุติ่ภณัฑ์์ต่่อเนื�องในโครงกิาร 

เดุียวกิัน	 กิรณีใช่้ เศัษกิระดุาษ 

ใช่้แลุ้วในประเทำศัทำั�งสำิ�น

หากิมืีกิารผลิุต่ผลุิต่ภัณฑ์์ต่่อเนื�องในโครงกิารเดีุยวกัิน

ต่้องใช่้ เยื� อกิระดุาษรี ไซเคิลุทำี�ผลุิต่เองไมื่น้อยกิว่า 

ร้อยลุะ	80	(โดุยนำ�าหนักิ)

A3

6.5.3.2	 กิิ จ กิ า ร ผ ลิุ ต่ เ ยื� อ กิ ร ะ ดุ า ษ 

รี ไ ซ เ คิ ลุ 	 ร ว มื ถ้ ง ผ ลุิ ต่ ภั ณฑ์์ 

ต่่อ เ นื� อง ในโครงกิาร เ ดีุยวกิัน	 

กิ ร ณี ใ ช่้ เ ศัษกิ ร ะดุ าษ ใ ช่้ แ ลุ้ ว 

จากิต่่างประเทำศับางส่ำวน	หรือ

ทำั�งหมืดุ

หากิมืีกิารผลิุต่ผลุิต่ภัณฑ์์ต่่อเนื�องในโครงกิารเดีุยวกัิน

ต่้องใช่้ เยื� อกิระดุาษรี ไซเคิลุทำี�ผลุิต่เองไมื่น้อยกิว่า 

ร้อยลุะ	80	(โดุยนำ�าหนักิ)

A4

6.5.4	 กิิจกิารผลิุต่เยื�อกิระดุาษทำี�มืีคุณสำมืบัต่ิ 

เป็นมิืต่รต่่อสำิ�งแวดุลุ้อมื	รวมืถ้งผลิุต่ภัณฑ์์ 

ต่่อเนื�องในโครงกิารเดุียวกิัน

ต่้องไดุ้ รับกิารรับรองทำี� เ กีิ�ยวข้องกิับความืเป็นมืิต่ร	 

ต่อ่สำิ�งแวดุลุอ้มืต่ามืมืาต่รฐานสำากิลุ	เช่่น	มืาต่รฐาน	Forest	

Stewardship	Council	(FSC),	Sustainable	Forestry	

Initiative	(SFI)	แลุะ	Carbon	Footprint	Reduction	

เป็นต่้น	 กิ่อนกิารใช่้สำิทำธิแลุะประโยช่น์ยกิเว้นภาษี 

เงินไดุ้นิต่ิบุคคลุ	ทำั�งนี�	จะต่้องไดุ้รับกิารรับรองมืาต่รฐาน

กิ่อนวันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

A2
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6.6	 กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์จากิเยื�อหรือกิระดุาษ

6.6.1	 กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์จากิเยื�อกิระดุาษ

หรือกิระดุาษปลุอดุเชื่�อทำี�ไดุ้รับกิารรับรอง

มืาต่รฐานห้องปลุอดุเช่ื�อ

ต่้องไดุ้รับกิารรับรองมืาต่รฐานห้องปลุอดุเชื่�อในระดุับ

มืาต่รฐาน	ISO	14611	ระดุับ	7	หรือมืาต่รฐาน	Federal	

Standard	209	E	Class	10000	ข้�นไป	หรือมืาต่รฐาน 

สำากิลุอื�นทำี� เทำียบเท่ำา	 ก่ิอนกิารใช้่สิำทำธิแลุะประโยช่น์ 

ยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นิต่ิบุคคลุ	ทำั�งนี�	จะต่้องไดุ้รับกิารรับรอง

มืาต่รฐานกิ่อนวันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

A3

6.6.2	 กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์จากิเยื�อกิระดุาษ

หรือกิระดุาษปลุอดุเชื่�อทำี�ไดุ้รับกิารรับรอง

มืาต่รฐานผลุิต่ภัณฑ์์ทำี�เกิี�ยวข้อง

1.	 ต่้องมืีขั�นต่อนกิารผลุิต่ทำี�ปลุอดุเช่ื�อ

2.	 ต่้องไดุ้รับกิารรับรองมืาต่รฐานผลิุต่ภัณฑ์์ทำี�เกิี�ยวข้อง	

เช่่น	Global	Food	Safety	Initiative	(GFSI),	British	

Retail	Consortium	Global	Standard	(BRCGS)	

หรือเทำียบเทำ่า	เป็นต่้น	กิ่อนกิารใช่้สำิทำธิแลุะประโยช่น์

ยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นิติ่บุคคลุ	ทำั�งนี�	 จะต่้องไดุ้รับ 

กิารรับรองมืาต่รฐานกิ่อนวันครบเปิดุดุำาเนินกิาร

A4

6.6.3	 กิิจกิารผลุิต่บรรจุภัณฑ์์กิระดุาษเคลุือบ

พลุาสำต่ิกิช่ีวภาพ

ต่้องมีืขั�นต่อนกิารเคลืุอบผลุิต่ภัณฑ์์ดุ้วยพลุาสำติ่กิช่ีวภาพ 

ทำี�สำามืารถย่อยสำลุายไดุ้

A4

6 . 6 . 4 	 กิิ จกิารผ ลิุต่ผ ลิุต่ ภัณฑ์์จากิกิระดุาษ 

ทำี�มืีสำมืรรถนะสำูง

1.	 ต่้องมีืกิระบวนกิารออกิแบบทำางวิศัวกิรรมื	 เช่่น	 

กิารรับนำ�าหนักิหรือกิารกิันกิระแทำกิ	 เป็นต่้น	 เพื�อ

ให้ไดุ้กิระดุาษ	แลุะ/หรือผลุิต่ภัณฑ์์กิระดุาษทำี�มืี

สำมืรรถนะสำูง

2.	 ต่้องมีืผลุกิารทำดุสำอบคุณสำมืบัต่ิทำี�สำูงกิว่ามืาต่รฐาน

อุต่สำาหกิรรมื	 หรือไดุ้รับรองมืาต่รฐานสำากิลุ 

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ

A3

6.6.5	 กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์จากิเยื�อกิระดุาษ 

หรอืกิระดุาษรไีซเคลิุ

1.	 กิารผลิุต่กิระดุาษต้่องใช้่เยื�อรีไซเคิลุไมื่น้อยกิว่า 

ร้อยลุะ	80	(โดุยนำ�าหนักิ)	ในกิระบวนกิารผลุิต่

2.	 ต่้องมีืกิระบวนกิารข้�นรูปในโครงกิารสำำาหรับกิารผลิุต่

ผลุิต่ภัณฑ์์จากิกิระดุาษรีไซเคิลุ

A4

6.6.6	 กิิจกิารผลุิต่ผลุิต่ภัณฑ์์จากิเยื�อกิระดุาษ

หรื อกิ ระดุาษทำี� มืี คุณสำมื บัต่ิ เ ป็ นมืิ ต่ ร 

ต่่อสำิ�งแวดุลุ้อมื

1.	 กิารผลุิต่กิระดุาษต้่องใช้่วัต่ถุดุิบทำี�มืี คุณสำมืบั ติ่ 

เป็นมืิต่รต่่อสำิ�งแวดุลุ้อมืทำั�งสำิ�น	 โดุยวัต่ถุดุิบต้่องไดุ้ 

กิารรบัรองทำี�เกิี�ยวขอ้งกิบัความืเปน็มืติ่รต่อ่สำิ�งแวดุลุ้อมื 

ต่ามืมืาต่รฐานสำากิลุ	 เช่่น	 มืาต่รฐาน	 Forest	

Stewardship	Council	(FSC),	Sustainable	Forestry	

Initiative	(SFI)	แลุะ	Carbon	Footprint	Reduction	

เป็นต่้น

2.	 ต่้องมีืกิระบวนกิารข้�นรูปในโครงกิารสำำาหรับกิารผลิุต่ 

ผลุิต่ภัณฑ์์จากิกิระดุาษทำี�มืีคุณสำมืบัต่ิ เป็นมืิต่ร 

ต่่อสำิ�งแวดุลุ้อมื

A4
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6.6.7	 กิิจกิารผลุิต่สำิ�งของจากิเยื�อ	หรือกิระดุาษ	

เช่่น	กิลุ่องกิระดุาษ	เป็นต่้น

ต่้องต่ั�งสำถานประกิอบกิารในพื�นทำี�จังหวัดุช่ายแดุนภาคใต้่	

แลุะเขต่พัฒนาเศัรษฐกิิจพิเศัษช่ายแดุนเทำ่านั�น

A2

หมวัดุ 7 สาธารณููป้โภค

ประเภทำกิิจกิาร เงื�อนไข
กิลุุ่มืกิิจกิาร
แลุะสำิทำธิ
ประโยช่น์

สาธารณููป้โภค

7.1	 กิิจกิารสำาธารณูปโภคแลุะบริกิารพื�นฐาน

7.1.1	 กิิจกิารผลุิต่พลุังงานไฟฟ้า	หรือพลุังงาน

ไฟฟ้าแลุะไอนำ�าจากิขยะ	หรือเชื่�อเพลุิง 

จากิขยะ	(Refuse	Derived	Fuel)

A1

7.1.2	 กิิจกิารผลุิต่พลุังงานไฟฟ้า	หรือพลุังงาน

ไฟฟ้าแลุะไอนำ�าจากิพลุังงานหมืุนเวียน	เช่่น	

แสำงอาทำติ่ย	์ลุมื	ช่วีมืวลุ	กิา๊ซช่วีภาพ	เปน็ต่น้	

ยกิเว้นขยะ	หรือเช่ื�อเพลุิงจากิขยะ

กิรณีกิิจกิารผลุิต่ไฟฟ้าจากิพลุังงานแสำงอาทำิต่ย์	 ต้่องมืี 

ขนาดุกิำาลุังกิารผลุิต่ต่ิดุต่ั�งของแผงเซลุลุ์แสำงอาทำิต่ย์	 

ไมื่น้อยกิว่า	200	กิิโลุวัต่ต่์	ในแต่่ลุะจุดุจำาหน่ายไฟฟ้า

A2

7.1.3	 กิิจกิารผลุิต่พลุังงานไฟฟ้า	หรือพลุังงาน

ไฟฟ้าแลุะไอนำ�าจากิไฮโดุรเจน

A2

7.1.4	 กิิจกิารผลุิต่พลุังงานไฟฟ้า	หรือพลุังงาน

ไฟฟ้าแลุะไอนำ�าจากิพลุังงานอื�นๆ

ต่้องใช่้ระบบ	Cogeneration	หรือกิรณีใช่้ถ่านหิน 

ต่้องเป็นประเภทำเทำคโนโลุยีถ่านหินสำะอาดุ	(Clean	 

Coal	Technology)	เทำ่านั�น

A4

7.1.5	 กิิจกิารผลิุต่นำ�าประปา	นำ�าเพื�ออุต่สำาหกิรรมื	

หรือไอนำ�าจากินำ�าเสำีย

ต่้องไดุ้รับใบอนุญาต่ประกิอบกิิจกิารโรงงาน	ลุำาดุับทำี�	101	

ไดุ้แกิ่	โรงงานปรับคุณภาพของเสำียรวมื	(Central	Waste	

Treatment)

A2

7.1.6	 กิิจกิารผลิุต่นำ�าประปา	นำ�าเพื�ออุต่สำาหกิรรมื	

หรือไอนำ�า

A3

7.1.7	 กิิจกิารบริกิารดุ้านจัดุกิารพลุังงาน	(Energy	

Service	Company:	ESCO)

ต่้องไดุ้รับความืเห็นช่อบจากิกิระทำรวงพลุังงาน	ก่ิอนยื�น

ขอรับกิารสำ่งเสำริมื

A1

7.1.8	 กิิ จ กิ า ร แป ร รู ป วั สำ ดุุ ทำี� ไ ม่ื ใ ช่้ แ ลุ้ ว เ พื� อ 

นำากิลัุบมืาใช้่ประโยช่น์	(Recycle)	หรือ 

นำากิลุับคืนมืาใหมื่	(Recovery)

1.	 ต่้องดุำาเนินกิารจัดุกิารวัสำดุุทำี�ไมื่ใช่้แลุ้วทำี� เกิิดุข้�น 

ในประเทำศัเทำ่านั�น

2.	 ต่อ้งมีืกิระบวนกิารคัดุแยกิหรือแปรรูปวสัำดุทุำี�ไม่ืใช้่แลุว้ 

ดุ้วยเทำคโนโลุยีทำี�ทำันสำมืัยต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิาร	 

เห็นช่อบ

3.	 ต่้องต่ั�งในนิคมือุต่สำาหกิรรมืหรือเขต่อุต่สำาหกิรรมื 

ทำี�ไดุ้รับกิารสำ่งเสำริมื

A2
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7.1.9	 กิิ จ กิ า รคั ดุ แยกิวั สำดุุ ทำี� ไ มื่ ใ ช่้ แ ลุ้ ว เ พื� อ 

นำากิ ลัุบมืา ใช่้ ใ ห ม่ื 	 ( S o r t i ng ) 	 กิ รณี 

ต่ั�งในนคิมือตุ่สำาหกิรรมืหรอืเขต่อตุ่สำาหกิรรมื 

ทำี�ไดุ้รับกิารสำ่งเสำริมื

1.	 ต่้องดุำาเนินกิารจัดุกิารวัสำดุุทำี�ไมื่ใช่้แลุ้วทำี� เกิิดุข้�น 

ในประเทำศัเทำ่านั�น

2.	 ต่้องมืีกิระบวนกิารคัดุแยกิดุ้วยเทำคโนโลุยีทำี�ทำันสำมืัย

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ

3.	 ต่้องไดุ้รับใบอนุญาต่ประกิอบกิิจกิารโรงงาน	ลุำาดุับทำี�	 

105	 ไดุ้แกิ่ 	 โรงงานประกิอบกิิจกิารเ กีิ�ยวกิับ 

กิารคัดุแยกิหรือฝัังกิลุบสำิ�งปฏิิกิูลุหรือวัสำดุุทำี�ไมื่ใช่้แลุ้ว 

ทำี�มืลีุกัิษณะแลุะคณุสำมืบตั่ติ่ามืทำี�กิำาหนดุไว้ในกิฎหมืาย 

ว่าดุ้วยโรงงาน

A3

7.1.10	กิิ จ กิ า รคั ดุ แยกิวั สำดุุ ทำี� ไ มื่ ใ ช่้ แ ลุ้ ว เ พื� อ 

นำากิลุับมืาใช่้ใหมื่	(Sorting)

1.	 ต่้องดุำาเนินกิารจัดุกิารวัสำดุุทำี�ไมื่ใช่้แลุ้วทำี� เกิิดุข้�น 

ในประเทำศัเทำ่านั�น

2.	 ต่้องมืีกิระบวนกิารคัดุแยกิดุ้วยเทำคโนโลุยีทำี�ทำันสำมืัย

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ

3.	 ต่้องไดุ้รับใบอนุญาต่ประกิอบกิิจกิารโรงงาน	ลุำาดุับทำี�	 

105	 ไดุ้แกิ่ 	 โรงงานประกิอบกิิจกิารเ กีิ�ยวกิับ 

กิารคัดุแยกิหรือฝัังกิลุบสำิ�งปฏิิกิูลุหรือวัสำดุุทำี�ไมื่ใช่้แลุ้ว 

ทำี�มืลีุกัิษณะแลุะคุณสำมืบัต่ติ่ามืทำี�กิำาหนดุไว้ในกิฎหมืาย 

ว่าดุ้วยโรงงาน

4.	 ต่้องมีืเงินลุงทุำน	(ไมื่รวมืค่าทำี�ดุินแลุะทุำนหมุืนเวียน)	 

ไมื่น้อยกิว่า	200	ลุ้านบาทำ

A4

7.1.11	กิิจกิารผลุิต่เชื่�อเพลุิงจากิขยะ	(Refuse	

Derived	Fuel)

1.	 ต่้องต่ั�งในนิคมือุต่สำาหกิรรมืหรือเขต่อุต่สำาหกิรรมื 

ทำี�ไดุร้บักิารส่ำงเสำริมื	ยกิเว้นกิรณีทำี�ไมืม่ืกีิารใช้่ความืร้อน	 

(Thermal)	 ในกิารหลุอมืหรือเผาไหม้ืในกิรรมืวิธี 

กิารผลุิต่

2.	 ต่้องดุำาเนินกิารจัดุกิารวัสำดุุทำี�ไมื่ใช่้แลุ้วทำี� เกิิดุข้�น 

ในประเทำศัเทำ่านั�น

3.	 ต่อ้งมืกีิรรมืวธิกีิารผลุติ่ทำี�ทำนัสำมืยัต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิาร

เห็นช่อบ

A2

7.1.12	กิิจกิารบำาบัดุหรือกิำาจัดุของเสำีย กิรณีกิำาจัดุของเสำียดุ้วยวิธีฝัังกิลุบจะให้กิารสำ่งเสำริมื 

เฉพาะกิารฝัังกิลุบของเสำียอันต่ราย	 แลุะต่้องไดุ้รับ 

ความืเห็นช่อบในรายงานดุ้านสำิ�งแวดุลุ้อมืจากิหน่วยงาน 

ทำี�เกิี�ยวข้องกิ่อนยื�นขอรับกิารสำ่งเสำริมื

A2
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การพื้ัฒนาพื้้�นทุี�สำาหรับกิจการอุุตสาหกรรม

7.2	 กิิจกิารพัฒนาพื�นทำี�สำำาหรับกิิจกิารอุต่สำาหกิรรมื

7.2.1	 กิิจกิารนิคมืหรือเขต่อุต่สำาหกิรรมื 1.	 ต่้องมืีผู้มืีสำัญช่าต่ิไทำยถือหุ้นไมื่น้อยกิว่าร้อยลุะ	51	 

ของทำุนจดุทำะเบียน

2.	 ไม่ืให้กิารส่ำงเสำรมิืในกิรงุเทำพมืหานครแลุะสำมืทุำรปรากิาร

3.	 ต่้องมืีทำี�ดุินไมื่น้อยกิว่า	500	ไร่

4.	 ทำี�ดุินทำี�เป็นทำี�ตั่�งโรงงานต่้องไมื่น้อยกิว่าร้อยลุะ	60	

แลุะไมื่เกิินร้อยลุะ	75	ของพื�นทำี�ทำั�งหมืดุ	ยกิเว้น	

กิรณีมืีทำี�ดุินทำั� งหมืดุเกิิน	1,000	 ไร่	 ให้กิำาหนดุ 

ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ

5.	 เงื�อนไขอื�นมืีดุังนี�

5.1	 มืาต่รฐานของถนนหลุักิ

• กิร ณีทำี� ดุิ น เ กิิ นกิ ว่ า 	 1 , 0 0 0 	 ไ ร่ ข้� น ไ ป	 

ต่้องมีืถนน	4	ช่่องทำาง	เขต่ทำางไม่ืน้อยกิว่า	 

30	 เมืต่ร	ผิวจราจรไมื่น้อยกิว่า	14	 เมืต่ร	 

มืีเกิาะกิลุางถนนแลุะทำางเท้ำาไมื่น้อยกิว่า	 

2	 เมืต่รต่่อข้าง	นอกิจากินี�	 ต้่องมืีผิวทำาง

หรือไหลุ่ทำางกิว้างเพียงพอทำี�จะให้รถยนต่์

จอดุฉุกิเฉิน

• กิรณีทำี�ดุินเกิินกิว่า	500	-	1,000	ไร่	ต่้องมืี 

ถนน	2	ช่่องทำาง	เขต่ทำางไมืน่อ้ยกิวา่	20	เมืต่ร	 

ผิวจราจรไมื่น้อยกิว่า	7	 เมืต่ร	มืีทำางเท้ำา 

ไมื่น้อยกิว่า	2	 เมืต่รต่่อข้าง	นอกิจากินี�	

ต่้องมืีผิวทำางหรือไหลุ่ทำางกิว้างเพียงพอ 

ทำี�จะให้รถยนต่์จอดุฉุกิเฉิน

5.2	 มืาต่รฐานของถนนสำายรองต่้องมืีผิวจราจร	 

ไมื่น้อยกิว่า	8.50	 เมืต่ร	ไหลุ่ถนนไมื่น้อยกิว่า	 

2	เมืต่รต่่อข้าง

5.3	 ระบบบำาบัดุนำ�าเสำียต้่องเหมืาะสำมืต่ามืลุักิษณะ

สำมืบัต่ิของนำ�า เสำี ย	 แลุะกิารบำาบัดุนำ�า เสำี ย 

ต่้องเป็นไปต่ามืมืาต่รฐานนำ�าทำิ�งต่ามืทำี�กิฎหมืาย

กิำาหนดุ	โดุยมืีบ่อเกิ็บนำ�าทำิ�งหลุังกิารบำาบัดุดุ้วย

5.4	 ระบบระบายนำ�าเสำียต้่องแยกิออกิจากิระบบ

ระบายนำ�าฝันโดุยเดุ็ดุขาดุ

5.5	 ต่้องจัดุให้มืีทำี�รวบรวมื	จัดุเกิ็บ	แลุะกิำาจัดุขยะ 

ทำี�เหมืาะสำมืต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ
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5.6	 โรงงานทำี�เขา้ใช่พ้ื�นทำี�ต่อ้งเปน็โรงงานทำี�สำอดุคลุอ้ง

กิับอุต่สำาหกิรรมืเป้าหมืายแลุะอุต่สำาหกิรรมื 

ต่อ้งหา้มืต่ามืทำี�กิำาหนดุไวใ้นรายงานกิารประเมืนิ 

ผลุกิระทำบสำิ�งแวดุลุ้อมืทำี�ผ่านความืเห็นช่อบ 

จากิคณะกิรรมืกิารผู้ช่ำานาญกิารพิจารณา

รายงานกิารประเมืินผลุกิระทำบสำิ�งแวดุลุ้อมื

5.7	 ต่้องมืีบริกิารสำาธารณูปโภค	 โดุยมืีไฟฟ้า	 

นำ�า ป ร ะ ป า แ ลุ ะ นำ�า ใ ช่้ 	 โ ทำ ร ศัั พ ทำ์ 	 แ ลุ ะ 

กิารไปรษณีย์แก่ิโรงงานอุต่สำาหกิรรมืทำี�เข้าไป 

อยู่ในเขต่อุต่สำาหกิรรมืใช่้ไดุ้เพียงพอ

5.8	 ต่้องจัดุปรับปรุงทำี�ดุินประมืาณร้อยลุะ	25	ของ

ทำี�ดุินทำั�งหมืดุหรือต่ามืจำานวนทำี�คณะกิรรมืกิาร

เห็นช่อบ	 ให้มืีความืพร้อมืในดุ้านบริกิาร

สำาธารณูปโภคต่่างๆ	ภายในระยะเวลุา	2	 ปี	

นับแต่่วันทำี�ออกิบัต่รสำ่งเสำริมื

7.2.2	 กิิจกิารนิคมืหรือเขต่อุต่สำาหกิรรมือัจฉริยะ 1.	 ต่้องมืีผู้มืีสำัญช่าต่ิไทำยถือหุ้นไมื่น้อยกิว่าร้อยลุะ	51	 

ของทำุนจดุทำะเบียน

2.	 ต่้องจัดุให้มืีบริกิารระบบอัจฉริยะทำั�ง	5	ดุ้าน	ไดุ้แกิ่	

Smart	Facilities,	Smart	IT,	Smart	Energy,	Smart	

Economy	แลุะบริกิารระบบอัจฉริยะดุ้านอื�นๆ	 

อย่างน้อยอีกิ	1	 ใน	3	ดุ้าน	ดุังนี�	 Smart	Good	

Corporate	Governance,	Smart	Living	แลุะ	 

Smart	Workforce

3.	 ต่้องไดุ้รับความืเห็นช่อบแผนกิารพัฒนาเป็นนิคมื

หรือเขต่อตุ่สำาหกิรรมือจัฉรยิะจากิคณะกิรรมืกิารรว่มื 

ระหว่างกิารนิคมือุต่สำาหกิรรมืแห่งประเทำศัไทำย	 

แลุะสำำานักิงานคณะกิรรมืกิารสำ่งเสำริมืกิารลุงทำุน	 

กิ่อนยื�นขอรับกิารสำ่งเสำริมืกิารลุงทำุน

4.	 ต่้องมืีทำี�ดุินไมื่น้อยกิว่า	250	ไร่

5.	 ทำี�ดุนิทำี�เปน็ทำี�ต่ั�งโรงงานต้่องไมืน่อ้ยกิวา่รอ้ยลุะ	60	แลุะ

ไมืเ่กินิรอ้ยลุะ	75	ของพื�นทำี�ทำั�งหมืดุ	ยกิเวน้กิรณมีืทีำี�ดุนิ

ทำั�งหมืดุเกินิ	1,000	ไร	่ใหก้ิำาหนดุต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิาร

เห็นช่อบ

6.	 เงื�อนไขอื�น	ทำั�งกิรณีเป็นผู้ดุำาเนินกิารเองหรือจัดุให้มืี	

ดุังนี�

6.1	 มืาต่รฐานของถนนหลุักิ
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• กิร ณีทำี� ดุิ น เ กิิ นกิ ว่ า 	 1 , 0 0 0 	 ไ ร่ ข้� น ไ ป	 

ต่้องมีืถนน	4	ช่่องทำาง	เขต่ทำางไม่ืน้อยกิว่า	 

30	 เมืต่ร	ผิวจราจรไมื่น้อยกิว่า	14	 เมืต่ร	 

มืีเกิาะกิลุางถนนแลุะทำางเท้ำาไมื่น้อยกิว่า	 

2	 เมืต่รต่่อข้าง	นอกิจากินี�	 ต้่องมืีผิวทำาง

หรือไหลุ่ทำางกิว้างเพียงพอทำี�จะให้รถยนต่์

จอดุฉุกิเฉิน

• กิรณีทำี� ดุิ น เกิินกิ ว่า	250	-	1 ,000	 ไร่	 

ต่้องมีืถนน	2	ช่่องทำาง	เขต่ทำางไม่ืน้อยกิว่า	

20	 เมืต่ร	 ผิวจราจรไมื่น้อยกิว่า	7	 เมืต่ร	 

มืีทำางเท้ำาไม่ืน้อยกิว่า	2	 เมืต่รต่่อข้าง	 

นอกิจากินี�	 ต่้องมีืผิวทำางหรือไหลุ่ทำาง 

กิว้างเพียงพอทำี�จะให้รถยนต่์จอดุฉุกิเฉิน

6.2	 มืาต่รฐานของถนนสำายรองต่้องมืีผิวจราจร	

ไมื่น้อยกิว่า	8.50	 เมืต่ร	ไหลุ่ถนนไมื่น้อยกิว่า	 

2	เมืต่รต่่อข้าง

6.3	 ระบบบำาบัดุนำ�าเสำียต้่องเหมืาะสำมืต่ามืลุักิษณะ

สำมืบัต่ิของนำ�า เสำี ย	 แลุะกิารบำาบัดุนำ�า เสำี ย 

ต่้องเป็นไปต่ามืมืาต่รฐานนำ�าทำิ�งต่ามืทำี�กิฎหมืาย

กิำาหนดุ	โดุยมืีบ่อเกิ็บนำ�าทำิ�งหลุังกิารบำาบัดุดุ้วย

6.4	 ระบบระบายนำ�าเสำียต้่องแยกิออกิจากิระบบ

ระบายนำ�าฝันโดุยเดุ็ดุขาดุ

6.5	 ต่้องจัดุให้มืีทำี�รวบรวมื	จัดุเกิ็บ	แลุะกิำาจัดุขยะ 

ทำี�เหมืาะสำมื	ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิารเห็นช่อบ

6.6	 โรงงานทำี�เขา้ใช่พ้ื�นทำี�ต่อ้งเปน็โรงงานทำี�สำอดุคลุอ้ง

กิับอุต่สำาหกิรรมืเป้าหมืายแลุะอุต่สำาหกิรรมื 

ต่อ้งหา้มืต่ามืทำี�กิำาหนดุไวใ้นรายงานกิารประเมืนิ 

ผลุกิระทำบสำิ�งแวดุลุ้อมืทำี�ผ่านความืเห็นช่อบ 

จากิคณะกิรรมืกิารผู้ช่ำานาญกิารพิจารณา

รายงานกิารประเมืินผลุกิระทำบสำิ�งแวดุลุ้อมื

6.7	 ต่้องมืีบริกิารสำาธารณูปโภค	 โดุยมืีไฟฟ้า	 

นำ�า ป ร ะ ป า แ ลุ ะ นำ�า ใ ช่้ 	 โ ทำ ร ศัั พ ทำ์ 	 แ ลุ ะ 

กิารไปรษณีย์แก่ิโรงงานอุต่สำาหกิรรมืทำี�เข้าไป 

อยู่ในเขต่อุต่สำาหกิรรมืใช่้ไดุ้เพียงพอ

6.8	 ต่้องจัดุปรับปรุงทำี�ดุินประมืาณร้อยลุะ	25	ของ

ทำี�ดุินทำั�งหมืดุ	หรือต่ามืจำานวนทำี�คณะกิรรมืกิาร

เห็นช่อบ	 ให้มืีความืพร้อมืในดุ้านบริกิาร

สำาธารณูปโภคต่่างๆ	ภายในระยะเวลุา	2	ปี	

นับแต่่วันทำี�ออกิบัต่รสำ่งเสำริมื
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7.	 ต่้องดุำา เนินกิารให้แ ลุ้ว เสำ ร็จต่ามืแผนทำี� ไดุ้ รับ	 

ความืเห็นช่อบ	ภายในระยะเวลุา	5	ปี	นับจากิ 

วันมืีรายไดุ้ครั�งแรกิของโครงกิาร

8.	 หากิต่ั�งอยู่ในพื�นทำี�เขต่พัฒนาพิเศัษภาคต่ะวันออกิ	 

ให้ไดุ้รับลุดุหย่อนภาษีเงินไดุ้นิต่ิบุคคลุในอัต่รา 

รอ้ยลุะ	50	ของอตั่ราปกิติ่	เปน็ระยะเวลุา	5	ปี	นับจากิ

วันสำิ�นสำุดุระยะเวลุากิารยกิเว้นภาษีเงินไดุ้นิต่ิบุคคลุ

7.2.3	 นิคมือุต่สำาหกิรรมืเฉพาะทำาง

7.2.3.1	 กิิจกิารนิคมืหรือเขต่อุต่สำาหกิรรมื

ดุ้านนวัต่กิรรมือาหาร

1.	 ต่้องมืีผู้มืีสัำญช่าต่ิไทำยถือหุ้นไมื่น้อยกิว่าร้อยลุะ	51	 

ของทำุนจดุทำะเบียน

A1

2.	 ต่้องเป็นพื�นทำี�ทำี�ไดุ้รับความืเห็นช่อบจากิกิระทำรวง	 

กิารอุดุมืศัก้ิษา	วิทำยาศัาสำต่ร์	วจิยัแลุะนวัต่กิรรมื	แลุะ

สำำานักิงานคณะกิรรมืกิารสำ่งเสำริมืกิารลุงทำุน

3.	 ต่้องมืีโครงสำร้างพื�นฐานดุ้านวิทำยาศัาสำต่ร์	เทำคโนโลุยี

แลุะนวัต่กิรรมื	ทำี�พร้อมืสำนับสำนุนกิารวิจัยพัฒนา 

เช่ิงพาณิช่ย์	เช่่น	ห้องปฏิิบัต่ิกิารวิจัยพัฒนา	โรงงาน

ต่น้แบบ	พื�นทำี�ทำดุลุองผลุติ่	พื�นทำี�ทำดุสำอบต่ลุาดุ	(Living	

Lab)	แลุะพื�นทำี�ให้เช่่าสำำาหรับจัดุตั่�งศัูนย์วิจัยพัฒนา

แลุะนวัต่กิรรมืของภาคเอกิช่น	เป็นต่้น

4.	 ต่อ้งมืหีอ้งปฏิบิตั่กิิารกิลุาง	(Central	Lab)	ทำี�มืเีครื�องมือื 

แลุะอุปกิรณ์ทำี�จำาเป็นสำำาหรับกิารวิจัยพัฒนาแลุะ

นวัต่กิรรมื	รวมืทำั�งมืีนักิเทำคนิค	(Technician)	ประจำา

เครื�องมืือแลุะอุปกิรณ์ทำี�พร้อมืสำนับสำนุนกิารทำำาวิจัย

พัฒนาแลุะนวัต่กิรรมืของภาคเอกิช่น

5.	 ต่้องมืีสำิ�งอำานวยความืสำะดุวกิให้บริกิารกิับผู้ทำี�อยู่ใน

พื�นทำี�	 เช่่น	ห้องประชุ่มืสำัมืมืนา	ระบบกิารสำื�อสำาร	

ระบบไฟฟ้าสำำารอง	เป็นต่้น

6.	 ต่้องมืีระบบบำาบัดุนำ�าเสำียแลุะสำิ�งปฏิิกูิลุทำี�เหมืาะสำมื 

ต่ามืมืาต่รฐานทำี�กิฎหมืายกิำาหนดุ

7.2.3.2	 กิิจกิารนิคมืหรือเขต่วิทำยาศัาสำต่ร์	

แลุะเทำคโนโลุยี	(Science	and	

Technology	Park)

1.	 ต่้องมืีผู้มืีสัำญช่าต่ิไทำยถือหุ้นไมื่น้อยกิว่าร้อยลุะ	51	 

ของทำุนจดุทำะเบียน

2.	 ต่้องมืีศัูนย์บ่มืเพาะผู้ประกิอบกิาร	(Incubation	

Center)

3.	 ต่้องมีืระบบกิารสืำ�อสำารแลุะโทำรคมืนาคมืในประเทำศั	

แลุะระหว่างประเทำศั

4.	 ต่้องมืีระบบไฟฟ้าสำำารองจ่ายแบบต่่อเนื�อง

5.	 ต่อ้งมืสีำิ�งอำานวยความืสำะดุวกิอื�นต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิาร

เห็นช่อบ
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7.2.3.3	 กิิจกิารนิคมืหรือเขต่อุต่สำาหกิรรมื

อัญมืณีแลุะเครื�องประดุับ

1.	 ต่้องมืีผู้มืีสัำญช่าต่ิไทำยถือหุ้นไมื่น้อยกิว่าร้อยลุะ	51	 

ของทำุนจดุทำะเบียน

2.	 ต่้องมืีทำี�ดุินไมื่น้อยกิว่า	100	ไร่

3.	 ต้่องมืพีื�นทำี�สำำาหรบักิารประกิอบอตุ่สำาหกิรรมืทำี�เกิี�ยวกิบั 

อัญมืณีแลุะเครื�องประดุับไมื่น้อยกิว่าร้อยลุะ	40	 

ของพื�นทำี�ทำั�งหมืดุ

4.	 ต่้ อ ง มืี พื� น ทำี� สำำา ห รั บ กิ า ร ค้ า ข า ย อั ญมืณี แ ลุ ะ 

เครื�องประดุับ

5.	 ต่้องมืีระบบรักิษาความืปลุอดุภัยทำี�เหมืาะสำมื

A3

6.	 ต่้องมืีห้องประชุ่มืแลุะห้องแสำดุงสำินค้า	 รวมืทำั�ง 

ศัูนย์ธุรกิิจ

7.2.3.4	 กิิจกิารนิคมืหรือเขต่อุต่สำาหกิรรมื	

โลุจิสำต่ิกิสำ์	(Logistics	Park)

1.	 ต่้องมืีผู้มืีสัำญช่าต่ิไทำยถือหุ้นไมื่น้อยกิว่าร้อยลุะ	51	 

ของทำุนจดุทำะเบียน

2.	 ต่้องมีืทำี�ดุินไม่ืน้อยกิว่า	200	 ไร่	 แลุะมีืกิารลุงทุำน

กิ่อสำร้างคลุังสำินค้าให้เช่่าหรือขาย	โดุยมืีพื�นทำี�รวมืกิัน

ไมื่น้อยกิว่า	50,000	ต่ารางเมืต่ร

3.	 ต่้ อ ง ตั่� ง ใ นพื� น ทำี� รั ศั มีื ไ มื่ เ กิิ น 	 5 0 	 กิิ โ ลุ เ มืต่ ร 

จากิบริเวณท่ำาเรือ	ทำ่าอากิาศัยานดุ่านช่ายแดุน

ศัุลุกิากิรสำถานีต่รวจปลุ่อย	 แลุะบรรจุสิำนค้าเข้า	 

ตู่้คอนเทำนเนอร์	(Inland	Container	Depot:	ICD)	

หรืออยู่ในเขต่ประกิอบกิารเสำรีหรือเขต่ปลุอดุอากิร	

(Free	Zone)

4.	 ต่้ อ ง จั ดุ ให้ มืี พื� น ทำี� บ า งสำ่ ว นห รื อทำั� ง หมืดุ เป็ น 

เขต่ประกิอบกิารเสำรหีรือเขต่ปลุอดุอากิร	(Free	Zone)

5.	 ต่้องจัดุให้มืีสำถานีเปลุี�ยนถ่ายข้�น-ลุงตู่้คอนเทำนเนอร์	

หรือสำถานีรถบรรทำุกิแลุะสำถานีเกิ็บ	 แลุะรับฝัากิ 

ตู่้คอนเทำนเนอร์ไมื่น้อยกิว่า	50	ตู่้

6.	 ต่้องมืีระบบโทำรคมืนาคมืหลุักิทำี�มืีกิารวางสำายสำื�อสำาร

แบบความืเร็วสูำงจากิเขต่อุต่สำาหกิรรมืโลุจิสำติ่กิส์ำ 

ไปยังศัูนย์กิลุางสำื�อสำารโทำรคมืนาคมืในประเทำศั	 

แลุะระหว่างประเทำศั

A3

7.2.3.5	 กิิจกิารนิคมืหรือเขต่อุต่สำาหกิรรมื

อากิาศัยานหรืออวกิาศั

1.	 ต่้องมืีผู้มืีสัำญช่าต่ิไทำยถือหุ้นไมื่น้อยกิว่าร้อยลุะ	51	 

ของทำุนจดุทำะเบียน

2.	 ต่้องมืีทำี�ดุินไมื่น้อยกิว่า	100	ไร่

3.	 ต่้ อ ง จั ดุ ให้ มืี พื� น ทำี� บ า งสำ่ ว นห รื อทำั� ง หมืดุ เป็ น 

เขต่คลัุงสำินค้าทำัณฑ์์บน	(Bonded	Warehouse)	 

หรือเขต่ปลุอดุอากิร	(Free	Zone)

A3
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4.	 ต่้องจัดุให้มืี พื�นทำี� รองรับศูันย์ซ่อมือากิาศัยาน 

หรือช่ิ�นสำ่วน

5.	 ต่้ องจัดุให้มืี ระบบสำาธารณูปโภค	 สำิ� งอำานวย 

ความืสำะดุวกิแลุะบริกิาร	 ไดุ้แกิ่ 	 ระบบถนน	 

ระบบระบายนำ�าฝันแลุะป้องกิันนำ�าทำ่วมื	ระบบประปา	

ระบบบำาบัดุนำ�าเสำีย	 ระบบสำื�อสำารโทำรคมืนาคมื	 

ระบบไฟฟ้า	 ระบบดัุบเพลิุงแลุะป้องกิันอุบัต่ิภัย	 

ระบบกิารจัดุกิารกิากิอุต่สำาหกิรรมื	 แลุะระบบ 

รกัิษาความืปลุอดุภยัทำี�เหมืาะสำมื	ต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิาร 

เห็นช่อบ

7.2.3.6	 กิิ จกิารนิคมืหรื อ เขต่สำ่ ง เสำ ริมื

อุต่สำาหกิรรมืเกิษต่รแลุะอาหาร

1.	 ต่้องมืีผู้มืีสัำญช่าต่ิไทำยถือหุ้นไมื่น้อยกิว่าร้อยลุะ	51	 

ของทำุนจดุทำะเบียน

2.	 ไมื่ ให้ กิ า รสำ่ ง เ สำ ริ มื ในกิรุ ง เทำพมืหานครแลุะ

สำมืุทำรปรากิาร

3.	 ต่้องมืีพื�นทำี�ไมื่น้อยกิว่า	200	 ไร่	 โดุยพื�นทำี�สำำาหรับ 

กิารประกิอบอุต่สำาหกิรรมืต้่องไม่ืน้อยกิว่าร้อยลุะ	60	

แลุะไมื่เกิินร้อยลุะ	75	ของพื�นทำี�ทำั�งหมืดุ

4.	 ต่้องมืีพื�นทำี�เป็นสำถานประกิอบกิารในอุต่สำาหกิรรมื

เกิษต่ร	 เกิษต่รแปรรูปอาหาร	กิิจกิารทำี�ใช้่ผลิุต่ผลุ

ทำางกิารเกิษต่ร	 ผลุพลุอยไดุ้	 เศัษหรือของเสำีย 

จากิกิารเกิษต่รเป็นวัต่ถุดุิบหลุักิ	 รวมืทำั�งบริกิาร

สำนับสำนุนดุ้านวิทำยาศัาสำต่ร์แลุะเทำคโนโลุยีแลุะ 

กิารพัฒนาบุคลุากิร	 ในสำัดุส่ำวนพื�นทำี�ไมื่น้อยกิว่า 

ร้อยลุะ	80	ของพื�นทำี�ทำี�เป็นสำถานประกิอบกิารทำั�งหมืดุ

5.	 ต่้องมีืบริกิารแลุะสำิ�งอำานวยความืสำะดุวกิภายใน

โครงกิาร	ดุังนี�

• ห้องปฏิิบัต่ิกิาร/ทำดุสำอบ

• สำถา บันฝัึ กิ อบรมืห รื อ พัฒนาอง ค์คว ามื รู้	 

ดุ้านกิารเกิษต่รหรืออาหาร

• ระบบสำาธารณูปโภคพื�นฐานทำี� เหมืาะสำมืแลุะ	 

ไดุม้ืาต่รฐาน	หรอืรายลุะเอียดุต่ามืทำี�คณะกิรรมืกิาร 

เห็นช่อบ

A3

7.2.4	 กิิ จกิาร พัฒนาอาคารสำำาหรั บ โ รงงาน

อุต่สำาหกิรรมื	แลุะ/หรือคลุังสำินค้า

ต่้องต่ั�งสำถานประกิอบกิารในพื�นทำี�จังหวัดุช่ายแดุนภาคใต้่	

แลุะเขต่พัฒนาเศัรษฐกิิจพิเศัษช่ายแดุนเทำ่านั�น

A2

07
 |

 ส
าธ

าร
ณู

ูป้
โภ

ค

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย



115

3
Notes

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย



คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย

116



อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล อุุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ และบริการทั่�ม่มูลค์่าสูง
กอุงส่งเสริมการลงทัุน 4

อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล 
8.1	 กิิจกิารพััฒนาซอฟต์์แวร์	แพัลต์ฟอร์มเพั่�อให้้บริกิาร

ดิิจิทััล	ห้ร่อดิิจิทััลคอนเทันต์์

8.2	 กิิจกิารโครงสร้างพั่�นฐานดิ้านดิิจิทััล

8.3	 กิิจกิารสนับสนุนระบบนิเวศดิ้านดิิจิทััล

การพััฒนาเมือุงอุัจิฉริยะ 
8.4	 กิิจกิารเม่องอัจฉริยะ

อุุตสาหกรรมเบา
9.1	 กิิจกิารบริกิารออกิแบบและพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์ 

เชิิงสร้างสรรค์

9.2	 กิิจกิารผลิต์เส้นใยทั่�ม่คุณสมบัต์ิพัิเศษ

9.3	 กิิจกิารผลิต์ดิ้ายห้ร่อผ้าทั่�ม่คุณสมบัต์ิพัิเศษ

9.4	 กิิจกิารผลิต์เส้นใยร่ไซเคิล

9.5	 กิิจกิารผลิต์เส้นใยอ่�นๆ	ห้ร่อดิ้าย	ห้ร่อผ้าอ่�นๆ

9.6	 กิิจกิารฟอกิย้อมและแต์่งสำาเร็จ	ห้ร่อพัิมพั์และแต์่งสำาเร็จ	

ห้ร่อพัิมพั์

9.7	 กิิจกิารผลิต์เคร่�องนุ่งห้่มและเคห้ะสิ�งทัอ

9.8	 กิิจกิารผลิต์กิระเป๋๋า	ห้ร่อรองเทั้า	ห้ร่อผลิต์ภััณฑ์์ 

จากิห้นังสัต์ว์	ห้ร่อห้นังเทั่ยม

9.9	 กิิจกิารผลิต์อัญมณ่และเคร่�องป๋ระดิับ	ห้ร่อชิิ�นส่วน	 

รวมถึึงวัต์ถึุดิิบและต์้นแบบ

9.10	 กิิจกิารผลิต์เคร่�องกิ่ฬาห้ร่อชิิ�นส่วน

9.11	 กิิจกิารผลิต์เคร่�องดินต์ร่

9.12	 กิิจกิารผลิต์เฟอร์นิเจอร์ห้ร่อชิิ�นส่วน

9.13	 กิิจกิารผลิต์ของเล่น

9.14	 กิิจกิารผลิต์สิ�งพัิมพั์

4

ประเภทกิิจกิารท่�ได้้รับกิารแกิ้ไขเพิ่ิ�มเติิม สามารถศึึกิษาเพิ่ิ�มเติิมได้้จากิ

อุุตสาหกรรมภาพัยนตร์  
9.15	 กิิจกิารสร้างภัาพัยนต์ร์ไทัย

9.16	 กิิจกิารบริกิารแกิ่ธุุรกิิจสร้างภัาพัยนต์ร์

9.17	 เขต์อุต์สาห้กิรรมภัาพัยนต์ร์

กิจิการบริการเฉพัาะทัาง 
10.1	 กิิจกิารบริกิารเฉพัาะทัาง

10.2	 กิิจกิารวิจัยและพััฒนา

10.3	 กิิจกิารบริกิารออกิแบบทัางวิศวกิรรม

10.4	 กิิจกิารบริกิารทัดิสอบทัางวิทัยาศาสต์ร์

10.5	 กิิจกิารบริกิารสอบเทั่ยบมาต์รฐาน

10.6	 กิิจกิารบริกิารฆ่่าเชิ่�อแกิ่ผลิต์ภััณฑ์์

10.7	 กิิจกิารพััฒนาทัรัพัยากิรมนุษย์

กิจิการดิ้านทั่อุงเทั่�ยว 
10.8	 กิิจกิารเพั่�อส่งเสริมกิารทั่องเทั่�ยว

10.9	 กิิจกิารเพั่�อสนับสนุนกิารทั่องเทั่�ยว

กิจิการโลจิิสติกส์ 
10.10	กิิจกิารขนส่งมวลชินและสินค้าขนาดิให้ญ่	 

และกิารขนถึ่ายสินค้า

10.11	กิิจกิารศูนย์บริกิารโลจิสต์ิกิส์

หน้า

118
หน้า

124

หน้า

126

หน้า

131

หน้า

134

หน้า

121
หน้า

122
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อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล อุุตสาหกรรมสร้างสรรค์์  
และบริการทั่�ม่มูลค์่าสูง

กอุงส่งเสริมการลงทัุน 4

หมวดิ 8 อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล

ป๋ระเภัทักิิจกิาร เง่�อนไข
กิลุ่มกิิจกิาร
และสิทัธุิ
ป๋ระโยชิน์

อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล

8.1	 กิจิกิารพัฒันาซอฟต์์แวร	์แพัลต์ฟอรม์เพั่�อให้บ้รกิิาร

ดิิจิทััล	ห้ร่อดิิจิทััลคอนเทันต์์

1.	 ต์้องม่เงินลงทัุนขั�นต์ำ�าของโครงกิาร	 ซึ�งคำานวณ 

จากิค่าใช้ิจ่ายเงินเดิ่อนบุคลากิรไทัยดิ้านเทัคโนโลย่

สารสนเทัศท่ั�เป๋็นกิารจ้างงานเพัิ�มภัายห้ลังย่�นขอรับ

กิารส่งเสริมไม่น้อยกิว่า	1,500,000	บาทัต์่อป๋ี

2.	 ต์อ้งมก่ิระบวนกิารพัฒันาซอฟต์แ์วร	์แพัลต์ฟอรม์เพั่�อ

ให้บ้รกิิารดิจิทิัลั	ห้ร่อดิจิทิัลัคอนเทันต์ใ์นป๋ระเทัศไทัย

ต์ามทั่�สำานักิงานกิำาห้นดิ

3.	 อนุญาต์ให้้ใชิ้เคร่�องจักิรทั่�ม่อยู่เดิิมห้ร่อใชิ้แล้ว

4.	 ไม่ให้้กิารส่งเสริมกิารลงทุันแก่ิกิารค้าป๋ล่กิและ 

ค้าส่งสินค้าทัุกิป๋ระเภัทั

5.	 กิำาห้นดิวงเงินสำาห้รับกิารใชิ้สิทัธุิและป๋ระโยชิน์ 

ยกิเว้นภัาษ่เงินไดิ้นิติ์บุคคลในแต์่ละป๋ีจากิรายกิาร

ค่าใช้ิจ่ายท่ั�เกิิดิขึ�นจริงในปี๋ทั่�ขอใช้ิสิทัธุิและป๋ระโยชิน์	

โดิยคำานวณเป๋็นวงเงินยกิเว้นภัาษ่เงินไดิ้นิต์ิบุคคล 

ร้อยละ	100	ของค่าใชิ้จ่าย	ดิังน่�

• ค่าใช้ิจ่ายเงินเดิ่อนบุคลากิรไทัยด้ิานเทัคโนโลย่

สารสนเทัศทั่�เป๋็นกิารจ้างงานเพัิ�ม	 โดิยคิดิจากิ 

กิาร จ้างงานบุคลากิรไทัยด้ิานเทัคโนโลย่

สารสน เทัศทั่� เ พัิ� ม ขึ� น เม่� อ เป๋ ร่ยบ เทั่ ยบกิับ 

กิาร จ้างงานบุคลากิรไทัยด้ิานเทัคโนโลย่

สารสนเทัศกิ่อนวันย่�นขอรับกิารส่งเสริม

• ค่าใชิ้จ่ายในกิารฝึึกิอบรมเพั่�อพััฒนาทัักิษะของ

บคุลากิรไทัยในห้ลักิสูต์รท่ั�เกิ่�ยวขอ้งกิบักิารพัฒันา

เทัคโนโลย่สารสนเทัศ

• ค่าใช้ิจ่ายเพั่�อให้้ได้ิใบรับรองระบบคุณภัาพั 

ต์ามมาต์รฐาน	 ISO	29110	ห้ร่อ	CMMI	ต์ั�งแต์่	

Level	2	ห้ร่อมาต์รฐานสากิลอ่�นทั่�เทั่ยบเทั่า

A2
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8.2	 กิิจกิารโครงสร้างพั่�นฐานดิ้านดิิจิทััล

8.2.1	 กิิจกิาร	Data	Center 1.	 ต้์องจัดิให้้มบ่ริกิาร	เช่ิน	บรกิิารรับฝึากิวางคอมพิัวเต์อร์	

แม่ข่าย	(Server	Co-location)	บริกิารดิูแลระบบ	

(Managed	Service)	บรกิิาร	Backup	เคร่�อง	Server	

ของลูกิค้า	บรกิิาร	Disaster	Recovery	Services	(DRS)	

กิารให้้บริกิารเชิ่าเคร่�องแม่ข่ายสำาห้รับฝึากิวางข้อมูล	

(Data	Hosting)	เป๋็นต์้น

2.	 ต์้องม่ พ่ั� นทั่� สำาห้รับให้้บ ริกิาร	 Data	Cente r	 

ไม่น้อยกิว่า	3,000	ต์ารางเมต์ร

3.	 ต์้องม่ระบบโทัรคมนาคมห้ลักิทั่�ม่กิารวางสายส่�อสาร

แบบความเรว็สูงไป๋ยังศนูยก์ิลาง	ส่�อสารโทัรคมนาคม

ทัั�งในป๋ระเทัศ	และระห้ว่างป๋ระเทัศไม่น้อยกิว่า	 

4	วงจร	ทัั�งน่�	 ต้์องเป๋็นวงจรในป๋ระเทัศท่ั�ม่ความเร็ว

ไม่น้อยกิว่า	10	Gbps	ไม่น้อยกิว่า	3	วงจร	และ 

ม่ความเร็วรวมของทัุกิวงจรไม่น้อยกิว่า	60	Gbps

4.	 ต์้องสามารถึให้้บริกิารไดิ้ในขณะทั่�ม่กิารซ่อมบำารุง

ห้ร่อม่กิารเป๋ล่�ยนแป๋ลงอุป๋กิรณ์ต่์างๆ	 ในระบบ	

(Concurrently	Maintainable)

5.	 ต์้องม่ระบบ	Engine	Generator	ทั่�เป๋็น	Continuous	

Rating	ทั่�รองรับป๋ริมาณกิารใชิ้ไฟทัั�งห้มดิของ	Data	

Center	พัร้อมระบบสำารองกิรณ่	Engine	Generator	

ต์ัวห้นึ�งต์ัวใดิชิำารุดิห้ร่อห้ยุดิทัำางาน

6.	 ต์้องม่อุป๋กิรณ์ห้ร่อระบบสำารองในอุป๋กิรณ์	 UPS,	 

IT	Cooling	และ	UPS	Cooling	 โดิยต้์องทัำางาน

ในทัันทั่ท่ั�อุป๋กิรณ์ห้ลักิห้ยุดิทัำางาน	และไม่กิระทับ 

ต์่อกิารให้้บริกิาร

7.	 ต์้ อ งม่ เ ส้ นทัางสำา รอ ง ในระบบ ส่ งจ่ า ย ไฟ ฟ้ า 

ทั่�ไม่ขึ�นต์่อกิัน	(Independent	Distribution	Paths)

8.	 ต์อ้งมร่ะบบป๋อ้งกินัความเส่�ยงทั่�เกิดิิจากิความเสย่ห้าย

กิรณ่ทั่�อุป๋กิรณ์ต์ัวห้นึ�งต์ัวใดิชิำารุดิ	ห้ร่อห้ยุดิทัำางาน

9.	 ต์้ องม่ ระบบป๋ รับอากิาศท่ั� ม่ ป๋ระ สิทัธุิภัาพัสู ง 

พัร้อมระบบสำารอง

10.	 ต์้องม่ระบบป๋้องกิันอัคค่ภััยทัั�วพั่�นทั่�

11.	 ต์้องม่ระบบรักิษาความป๋ลอดิภััยต์ลอดิ	24	ชิั�วโมง

12.	 ต์้องไดิ้รับมาต์รฐาน	 ISO/IEC	27001	ดิ้าน	Data	

Center	 ก่ิอนกิารใชิ้สิทัธุิและป๋ระโยชิน์ยกิเว้น 

ภัาษ่เงินได้ินิต์ิบุคคล	ทัั�งน่�	จะต้์องได้ิรับกิารรับรอง

มาต์รฐานกิ่อนวันครบเป๋ิดิดิำาเนินกิาร

A1
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8.2.2	 กิิจกิาร	Cloud	Service 1.	 ต์้องต์ั�งอยู่ใน	Data	Center	ทั่�ไดิ้รับมาต์รฐาน	ISO/

IEC	27001	ดิ้าน	Data	Center	ไม่น้อยกิว่า	2	ศูนย์

ทั่�อยู่ในป๋ระเทัศ

2.	 ต์้องม่กิารเชิ่�อมต์่อระห้ว่างศูนย์	 Data	Center	 

ทัุกิศูนย์เข้าดิ้วยกิัน	ดิ้วยความเร็วไม่น้อยกิว่า	10	

Gbps	 ในทัุกิเส้นทัาง	 พัร้อมม่วงจรสำารองทั่�ม่ 

ขนาดิเทั่ากิัน

3.	 ต์้องไดิ้รับมาต์รฐาน	ISO/IEC	27001	ดิ้าน	Cloud	

Secur i ty	 และมาต์รฐาน	 ISO/IEC	20000-1	 

ดิ้าน	Cloud	Service	กิ่อนกิารใชิ้สิทัธุิและป๋ระโยชิน์

ยกิเว้นภัาษ่เงินไดิ้นิติ์บุคคล	ทัั�งน่�	 จะต์้องไดิ้รับ 

กิารรับรองมาต์รฐานกิ่อนวันครบเป๋ิดิดิำาเนินกิาร

A1

8.2.3	 กิจิกิารบริกิารวงจรส่�อสญัญาณความเร็วสูง

ระห้ว่างป๋ระเทัศภัาคพั่�นนำ�า

ต์้องได้ิ รับใบอนุญาต์กิารบริกิารวงจรส่�อ สัญญาณ 

ความเร็วสูงระห้ว่างป๋ระเทัศจากิสำานักิงานคณะกิรรมกิาร

กิิจกิารกิระจายเส่ยง	 กิิจกิารโทัรทััศน์และกิิจกิาร

โทัรคมนาคมแห้่งชิาต์ิ	กิ่อนย่�นขอรับกิารส่งเสริม

A2

8.3	 กิิจกิารสนับสนุนระบบนิเวศดิ้านดิิจิทััล

8.3.1	 กิิจกิาร	Innovation	Park 1.	 ต์้องลงทัุนห้ร่อจัดิให้้ม่ระบบสาธุารณูป๋โภัคพั่�นฐาน	

เช่ิน	ระบบส่�อสารห้ลกัิแบบใยแกิว้	ความเรว็สงู	ระบบ

ไฟฟ้าสำารองจ่ายแบบต์่อเน่�อง	 ระบบป๋รับอากิาศ	

ระบบดิับเพัลิง	และป๋้องกิันอุบัต์ิภััย	เป๋็นต์้น

2.	 ต์้องม่แผนกิารบ่มเพัาะเพั่�อกิารพััฒนานวัต์กิรรม 

ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

3.	 ต์้องม่แผนกิารสร้างระบบนิเวศ	(Ecosystem)	ห้ร่อ 

กิารสร้างชิุมชินเทัคโนโลย่	รวมทัั�งต์้องจัดิให้้ม่พั่�นทั่� 

และ เคร่� อ งม่ อ เพั่� อพััฒนาผ ลิต์ภััณฑ์์ ต้์นแบบ	

(Prototype)

4.	 ต์้องม่กิารจ้างผู้ เชิ่�ยวชิาญในกิารให้้คำาป๋รึกิษา 

กิารดิำาเนินธุุรกิิจและกิารพััฒนานวัต์กิรรม	(Mentor)	

ป๋ระจำาโครงกิาร

5.	 ต์้องม่พั่�นทั่�ให้้บริกิารไม่น้อยกิว่า	1,000	ต์ารางเมต์ร

A1

8.3.2	 กิิจกิาร	Maker	Space	ห้ร่อ	Fabrication	

Laboratory

1.	 ต์้องจัดิให้้ม่พั่�นทั่�สำาห้รับเป๋็นห้้องป๋ฏิิบัติ์กิารเพั่�อใชิ้ 

ในงานสร้างนวัต์กิรรมห้ร่อผลิต์ภััณฑ์์ต์้นแบบ

2.	 ต์้องจัดิให้้ม่เคร่�องม่อห้ร่ออุป๋กิรณ์พั่�นฐานเพ่ั�อพััฒนา

ผลิต์ภััณฑ์์ต์้นแบบ	เชิ่น	CNC	Machine,	3D	Printer,	

Water	Jet,	Tooling,	Software	Tools	สำาห้รับ

พััฒนางานดิ้านป๋ัญญาป๋ระดิิษฐ์	อุป๋กิรณ์เพัาะเช่ิ�อ	 

อุป๋กิรณ์ผสมสารเคม่	เป๋็นต์้น

A3
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3.	 ต์้องจัดิให้้ม่ผู้ เชิ่�ยวชิาญในกิารให้้คำาป๋รึกิษาเพั่�อ 

กิารพััฒนานวัต์กิรรมห้ร่อผลิต์ภััณฑ์์ต์้นแบบ

4.	 ต์้องจัดิให้้ม่ระบบสาธุารณูป๋โภัคพั่�นฐานในโครงกิาร	

เชิ่น	ระบบส่�อสารห้ลักิแบบใยแกิ้วความเร็วสูง	ระบบ

ไฟฟ้าสำารองจ่ายแบบต์่อเน่�อง	 ระบบป๋รับอากิาศ	

ระบบดิับเพัลิง	และป๋้องกิันอุบัต์ิภััย	เป๋็นต์้น

8.3.3	 กิิจกิาร	Co-working	Space 1.	 ต์้องจัดิให้้ม่พั่�นทั่� ให้้บริกิารไม่น้อยกิว่า	2,000	 

ต์ารางเมต์ร

2.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	10	ล้านบาทั

3.	 ต์้องม่องค์ป๋ระกิอบในกิารบริห้ารจัดิกิาร	 ไดิ้แกิ่	

Co-working	Management,	Membership	

Management	Sys tem	 และ	 Suppor t ing	

Management

4.	 ต์้องจัดิให้้ม่ เคร่�องม่อห้ร่ออุป๋กิรณ์พั่�นฐานเพ่ั�อ 

ให้้บริกิาร	 เชิ่น	 อุป๋กิรณ์สำานักิงาน	คอมพิัวเต์อร์	

เคร่�องพัิมพั์	เป๋็นต์้น

5.	 ต์้องจัดิให้้ม่ระบบสาธุารณูป๋โภัคพั่�นฐานในโครงกิาร	

เชิ่น	ระบบส่�อสารห้ลักิแบบใยแกิ้วความเร็วสูง	ระบบ

ไฟฟ้าสำารองจ่ายแบบต์่อเน่�อง	 ระบบป๋รับอากิาศ	

ระบบดิับเพัลิงและป๋้องกิันอุบัต์ิภััย	เป๋็นต์้น

B

การพััฒนาเมือุงอุัจิฉริยะ

8.4	 กิิจกิารเม่องอัจฉริยะ

8.4.1	 กิิจกิารพััฒนาพั่�นทั่�เม่องอัจฉริยะ 1.	 ต์้องม่ผู้ม่สัญชิาต์ิไทัยถ่ึอหุ้้นไม่น้อยกิว่าร้อยละ	51	 

ของทัุนจดิทัะเบ่ยน

2.	 ต์้องจัดิให้้ม่ โครงสร้างพั่�นฐานดิ้านกิารส่�อสาร 

ทั่�พัร้อมรองรับระบบอัจฉริยะดิ้านต์่างๆ	เชิ่น	Fiber	

Optic,	Public	Wifi	เป๋็นต์้น

3.	 ต์อ้งจดัิให้ม้บ่ริกิารระบบอัจฉรยิะ	Smart	Environment	

และจดัิให้ม้บ่รกิิารระบบอจัฉรยิะดิา้นอ่�นๆ	อยา่งนอ้ย

อ่กิ	1	ดิ้าน	จากิ	6	ดิ้าน	ดิังน่�	Smart	Mobility,	Smart	

People,	Smart	Living,	Smart	Economy,	Smart	

Governance	และ	Smart	Energy

4.	 ต์้ อ งจั ดิ ให้้ ม่ ร ะบบ จัดิ เ ก็ิบและบริ ห้ า รข้ อมู ล 

โดิยม่กิาร เชิ่� อม โยงห้ ร่อกิารให้้ ใชิ้ ง านข้ อมูล 

ในกิารบ ริห้ารจั ดิกิารและให้้บ ริกิาร ในพั่ิ� นทั่� 

เม่องอัจฉริยะ	(Open	Data	Platform)

A2
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5.	 ต์้องไดิ้รับความเห้็นชิอบจากิคณะกิรรมกิารห้ร่อ 

ห้น่วยงานทั่�รับผิดิชิอบกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะ 

กิ่อนย่�นขอรับกิารส่งเสริมกิารลงทัุน

6.	 ต์้องกิำาห้นดิและดิำาเนินกิารต์ามเป้๋าห้มายด้ิานต่์างๆ	

ทั่�สอดิคล้องกิับเป๋้าห้มายกิารพััฒนาพั่�นทั่�

7.	 ต์้องจัดิให้้ม่กิระบวนกิารรับฟังความคิดิเห้็นของ

ป๋ระชิาชินในพั่�นทั่�	และต้์องเสนอแผนกิารม่ส่วนร่วม

ของป๋ระชิาชินในพั่�นทั่�

8.	 ห้ากิต์ั�งอยูใ่นพั่�นทั่�พัฒันาพิัเศษภัาคต์ะวันออกิ	ให้ไ้ด้ิรบั 

ลดิห้ย่อนภัาษ่เงินไดิ้นิต์ิบุคคลในอัต์ราร้อยละ	50	 

ของอัต์ราป๋กิต์ิ	เป๋็นระยะเวลา	5	ป๋ี	นับแต์่วันสิ�นสุดิ

ระยะเวลากิารยกิเว้นภัาษ่เงินไดิ้นิต์ิบุคคล

8.4.2	 กิิจกิารพััฒนาระบบเม่องอัจฉริยะ 1.	 ต์้องม่กิารพััฒนา	 ติ์ดิตั์�ง	 และให้้บริกิารระบบ 

เม่องอัจฉริยะทั่�เห้มาะสมในดิ้านใดิดิ้านห้นึ�ง	ห้ร่อ

ห้ลายดิ้านต์ามทั่�คณะกิรรมกิารกิำาห้นดิ	 เชิ่น	 

Smart	Mobility,	Smart	People,	Smart	Living,	 

Smart	Economy,	Smart	Governance,	Smart	

Energy	และ	Smart	Environment	เป๋็นต์้น

2.	 ต์้องเป๋็นส่วนห้นึ�งของโครงกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะ 

ทั่� ไดิ้รับความเห้็นชิอบจากิคณะกิรรมกิารห้ร่อ 

ห้นว่ยงานท่ั�รบัผดิิชิอบกิารพัฒันาเมอ่งอัจฉรยิะเท่ัานั�น

3.	 ห้ากิต์ั�งอยูใ่นพั่�นทั่�พัฒันาพิัเศษภัาคต์ะวันออกิ	ให้ไ้ด้ิรบั 

ลดิห้ย่อนภัาษ่เงินไดิ้นิต์ิบุคคลในอัต์ราร้อยละ	50	 

ของอัต์ราป๋กิต์ิ	เป๋็นระยะเวลา	5	ป๋ี	นับแต์่วันสิ�นสุดิ

ระยะเวลากิารยกิเว้นภัาษ่เงินไดิ้นิต์ิบุคคล

A2

หมวดิ 9 อุุตสาหกรรมสร้างสรรค์์

ป๋ระเภัทักิิจกิาร เง่�อนไข
กิลุ่มกิิจกิาร
และสิทัธุิ
ป๋ระโยชิน์

อุุตสาหกรรมเบา

9.1	 กิิจกิารบริกิารออกิแบบและพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์ 

เชิิงสร้างสรรค์

1.	 ต์้องม่องค์ป๋ระกิอบครบทัั�ง	2	ข้อ	ดิังน่�

1.1	 ระบบข้อมูลเพั่�อกิารออกิแบบ

1.2	 ระบบกิารออกิแบบแนวคิดิ	 และกิารสร้าง

ต์้นแบบแนวคิดิ

A1
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2.	 ต์้องจัดิให้้ม่ระบบในข้อใดิข้อห้นึ�ง	ดิังน่�

2.1	 ระบบกิารออกิแบบเชิิงวิศวกิรรม

2.2	 ระบบกิารสร้างต์้นแบบ	และทัดิสอบสมรรถึนะ	

กิารใชิ้งาน

2.3	 ระบบกิารทัดิสอบมาต์รฐานของต้์นแบบและ 

กิารยอมรับของผู้ใชิ้

3.	 ต์้ อ ง ใ ช้ิบุ คลากิร ไทัยไม่ น้ อยกิ ว่ า ร้ อยละ	70	 

ของบุคลากิรทัั�งห้มดิ

4.	 ต์้ อ งม่ ค่ า ใ ช้ิ จ่ า ย เ งิ น เดิ่ อนของ บุคลากิร ไทัย 

ดิ้านออกิแบบและพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์เชิิงสร้างสรรค์	

ไม่น้ อยกิว่ า	1 ,500 ,000	 บาทัต์่อป๋ี 	 โดิยเป๋็น 

กิารจ้างงานให้ม่	ห้ร่อม่เงินลงทัุนขั�นต์ำ�าทั่�เกิ่�ยวข้อง

โดิยต์รงกิับกิิจกิาร	ไม่น้อยกิว่า	1	ล้านบาทั	(ไม่รวม

ค่าทั่�ดิิน	ทัุนห้มุนเว่ยน	และค่ายานพัาห้นะ)

9.2	 กิิจกิารผลิต์เส้นใยทั่�ม่คุณสมบัต์ิพัิเศษ	(Technical	

Fiber	ห้ร่อ	Functional	Fiber)

ต์้องไดิ้รับความเห็้นชิอบจากิห้น่วยงานท่ั�เกิ่�ยวข้อง	เชิ่น	

สถึาบันพััฒนาอุต์สาห้กิรรมสิ�งทัอ	สำานักิงานนวัต์กิรรม

แห้่งชิาต์ิ	(องค์กิารมห้าชิน)	เป๋็นต์้น

A2

9.3	 กิิจกิารผลิต์ดิ้ายห้ร่อผ้าทั่�ม่คุณสมบัต์ิพัิ เศษ	

(Functional	Yarn	ห้ร่อ	Functional	Fabric)

ต์้องไดิ้รับความเห็้นชิอบจากิห้น่วยงานท่ั�เกิ่�ยวข้อง	เชิ่น	

สถึาบันพััฒนาอุต์สาห้กิรรมสิ�งทัอ	สำานักิงานนวัต์กิรรม

แห้่งชิาต์ิ	(องค์กิารมห้าชิน)	เป๋็นต์้น

A3

9.4	 กิิจกิารผลิต์เส้นใยร่ไซเคิล	(Recycled	Fiber) ต์้องใชิ้เศษวัสดิุของเส่ยทั่�เกิิดิขึ�นในป๋ระเทัศเทั่านั�น A4

9.5	 กิิจกิารผลิต์เส้นใยอ่�นๆ	ห้ร่อดิ้าย	ห้ร่อผ้าอ่�นๆ B

9.6	 กิิจกิารฟอกิย้อมและแต่์งสำาเร็จห้ร่อพิัมพ์ั	และ 

แต์่งสำาเร็จห้ร่อพัิมพั์

1.	 ต์้องต์ั�งห้ร่อขยายโรงงานในนิคมอุต์สาห้กิรรม 

ห้ร่อเขต์อุต์สาห้กิรรมทั่�ไดิ้รับกิารส่งเสริมกิารลงทัุน	

ห้ร่อเขต์ป๋ระกิอบกิารอุต์สาห้กิรรมต์ามมาต์รา	30	 

ของกิระทัรวงอุต์สาห้กิรรมทั่�มร่ะบบกิารกิำาจดัิของเสย่ 

และกิารควบคุมรักิษาสิ�งแวดิล้อมต์ามป๋ระกิาศ 

ทั่�กิระทัรวงอุต์สาห้กิรรมกิำาห้นดิ

2.	 ในกิรณ่ทั่� ไม่อยู่ ในพั่�นทั่�ต์ามข้อ	1.	 จะอนุญาต์ 

ให้้เฉพัาะกิรณ่กิารขยายโรงงานเดิิม	 โดิยต้์องม่

มาต์รกิารลดิผลกิระทับต์่อสิ�งแวดิล้อม

3.	 กิรณ่พิัมพ์ัผ้าดิ้วย	 Dig i ta l	P r in t ing	 สำาห้รับ

อุต์สาห้กิรรมเคร่�องนุ่งห้่มห้ร่อเคห้ะสิ�งทัอ	 ให้้ต์ั�ง

โรงงานไดิ้ในทัุกิพั่�นทั่�

A3
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4.	 ห้ากิขอรับกิารส่งเสริมกิารลงทัุนต์ามมาต์รกิาร

ยกิระดิับอุต์สาห้กิรรม	(Smart	and	Sustainable	

Industry)	ด้ิานกิารลดิผลกิระทับต่์อสิ�งแวดิลอ้ม	ให้ต้์ั�ง 

ในพั่�นท่ั�สถึานป๋ระกิอบกิารเดิิมได้ิ	 ไม่ว่าจะอยู่ใน

นิคมอุต์สาห้กิรรมห้ร่อเขต์อุต์สาห้กิรรมทั่�ไดิ้รับ 

กิารส่งเสริมกิารลงทุันห้ร่อเขต์ป๋ระกิอบกิารอุต์สาห้กิรรม	 

ต์ามมาต์รา	30	 ของกิระทัรวง อุต์สาห้กิรรม 

ห้ร่อไม่กิ็ต์าม

5.	 ต์อ้งใชิเ้ทัคโนโลยท่ั่�เป๋น็มติ์รต์อ่สิ�งแวดิลอ้มในทักุิกิรณ่

9.7	 กิิจกิารผลิต์เคร่�องนุ่งห้่ม	และเคห้ะสิ�งทัอ B

9.8	 กิิจกิารผลิต์กิระเป๋๋าห้ร่อรองเทั้า	ห้ร่อผลิต์ภััณฑ์์ 

จากิห้นังสัต์ว์	ห้ร่อห้นังเทั่ยม

B

9.9	 กิจิกิารผลิต์อัญมณ่	และเคร่�องป๋ระดัิบ	ห้ร่อชิิ�นสว่น	

รวมถึึงวัต์ถึุดิิบและต์้นแบบ

A4

9.10	 กิิจกิารผลิต์เคร่�องกิ่ฬาห้ร่อชิิ�นส่วน B

9.11	 กิิจกิารผลิต์เคร่�องดินต์ร่ B

9.12	 กิิจกิารผลิต์เฟอร์นิเจอร์ห้ร่อชิิ�นส่วน B

9.13	 กิิจกิารผลิต์ของเล่น B

9.14	 กิิจกิารผลิต์สิ�งพัิมพั์ B

อุุตสาหกรรมภาพัยนตร์

9.15	 กิิจกิารสร้างภัาพัยนต์ร์ไทัย ต์้องเป๋็นกิารสร้างภัาพัยนต์ร์ไทัย	ไดิ้แกิ่	ภัาพัยนต์ร์เร่�อง	 

สารคดิ่	 รายกิารโทัรทััศน์	 ภัาพัยนต์ร์	 แอนิ เมชิัน	 

แต์่ไม่รวมถึึงภัาพัยนต์ร์โฆ่ษณา

A3

(ไม่กิำาห้นดิ

วงเงินยกิเว้น

ภัาษ่เงินไดิ้

นิต์ิบุคคล)

9.16	 กิิจกิารบริกิารแกิ่ธุุรกิิจสร้างภัาพัยนต์ร์ กิารบริกิารแก่ิธุุรกิิจสร้างภัาพัยนต์ร์	ให้้รวมถึึงภัาพัยนต์ร์

เร่�อง	สารคดิ่	 รายกิารโทัรทััศน์	ภัาพัยนต์ร์แอนิเมชิัน	 

และภัาพัยนต์ร์โฆ่ษณา	 โดิยม่ขอบข่ายกิารให้้บริกิาร	 

อย่างใดิอย่างห้นึ�ง	ดิังน่�

1.	 บริกิารให้้เชิ่าอุป๋กิรณ์ถึ่ายทัำา	และ/ห้ร่อป๋ระกิอบ 

กิารถึ่ายทัำาภัาพัยนต์ร์	 โดิยม่อุป๋กิรณ์ห้ลักิ	 เชิ่น	 

กิลอ้งถึา่ยทัำาภัาพัยนต์ร์	อปุ๋กิรณเ์สริมความเคล่�อนไห้ว 

ของกิล้อง	อุป๋กิรณ์ไฟถึ่ายทัำาภัาพัยนต์ร์	เป๋็นต์้น

A3
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2.	 บริกิารล้างและพัิมพั์ฟิล์มภัาพัยนต์ร์	ห้ร่อสำาเนาไฟล์

ภัาพัยนต์ร์	โดิยม่อุป๋กิรณ์ห้ลักิ	เช่ิน	เคร่�องล้างฟิล์ม	

เคร่�องพัิมพ์ัฟิล์ม	 อุป๋กิรณ์สำาเนาไฟล์	ภัาพัยนต์ร์ 

ระบบดิิจิทััล	เป๋็นต์้น

3.	 บริกิารบันทึักิเส่ยงภัาพัยนต์ร์	 โดิยม่อุป๋กิรณ์ห้ลักิ	 

เชิ่น	 ชุิดิบันทัึกิเส่ยงระบบดิิจิทััล	 ชุิดิตั์ดิต่์อเส่ยง	 

ระบบดิิจิทััล	ชิุดิผสมเส่ยงระบบดิิจิทััล	เป๋็นต์้น

4.	 บริกิารทัำาเทัคนิคดิ้านภัาพั	 ต้์องม่เคร่�องจักิรและ

อุป๋กิรณ์สร้างภัาพัพิัเศษ	 ซึ� งไม่สามารถึทัำาไดิ้ 

สำาเร็จในต์ัวกิล้อง	เชิ่น	เคร่�องต์ัดิต่์อและลำาดิับภัาพั	

เคร่�องป๋ระกิอบสร้างเทัคนิคพิัเศษและภัาพัระบบ

ดิิจิทััล	เป๋็นต์้น

5.	 บริกิารป๋ระสานงานภัาพัยนต์ร์จากิต่์างป๋ระเทัศท่ั�มา

ถึ่ายทัำาในป๋ระเทัศไทัย	โดิยม่ขอบข่ายกิารให้้บริกิาร

ครอบคลุมถึึงกิารติ์ดิต่์อขออนุญาต์จากิทัางราชิกิาร	

กิารต์ิดิต์่อห้าสถึานทั่�ถึ่ายทัำาภัาพัยนต์ร์	กิารต์ิดิต์่อ 

ห้าบคุลากิรและกิารต์ดิิต์อ่ห้าอปุ๋กิรณ์สร้างภัาพัยนต์ร์

6.	 บริกิารให้้เช่ิาโรงถ่ึายทัำาภัาพัยนต์ร์	และรายกิาร

โทัรทัศัน์ทั่�ไดิม้าต์รฐานทัั�งในและนอกิสถึานท่ั�	(Indoor	

Studio	and	Outdoor	Studio)

9.17	 เขต์อุต์สาห้กิรรมภัาพัยนต์ร์	(Movie	Town) ต์้องจัดิให้้ม่สิ�งอำานวยความสะดิวกิในเขต์อุต์สาห้กิรรม

ภัาพัยนต์ร์	ดิังน่�

1.	 โรงถ่ึายภัาพัยนต์ร์	 และ/ห้ร่อรายกิารโทัรทััศน์ 

ทั่�ไดิ้มาต์รฐานทัั�งในและนอกิสถึานทั่�	(Indoor	Studio	

and	Outdoor	Studio)

2.	 พั่�นทั่�สำาห้รับให้้บริกิารห้ลังกิารถ่ึายทัำาสำาห้รับธุุรกิิจ

ภัาพัยนต์ร์	 เชิ่น	บริกิารทัำาเทัคนิคภัาพัพัิเศษและ 

ภัาพัแอนิเมชิันดิ้วยเคร่�องคอมพัิวเต์อร์	และบริกิาร

ห้้องบันทัึกิเส่ยงสำาห้รับภัาพัยนต์ร์	เป๋็นต์้น

A3
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กิจิการบริการเฉพัาะทัาง

10.1	 กิิจกิารบริกิารเฉพัาะทัาง

10.1.1	 กิิจกิารสนับสนุนกิารค้าและกิารลงทัุน	

(Trade	and	Investment	Support	Office:	

TISO)

1.	 ต์อ้งมค่า่ใชิจ้า่ยในกิารขายและบรหิ้ารป๋ลีะไมน่อ้ยกิวา่	

10	ล้านบาทั

2.	 ต์้องม่แผนดิำาเนินกิารและขอบข่ายธุุรกิิจ	ดิังน่�

2.1	 กิารกิำากิับดิูแล	 และ/ห้ ร่อกิารให้้บริกิาร 

บริษัทัในเคร่อและในกิลุ่ม	ทัั�งน่�	 ให้้รวมถึึง 

กิารให้้บริกิารให้้เชิ่าอาคารสำานักิงานห้ร่อ 

อาคารโรงงานให้้บริษัทัในเคร่อและในกิลุ่มด้ิวย	

และกิารให้ก้ิูย้ม่เงินแก่ิบริษทััในเคร่อและในกิลุม่	 

ในลักิษณะท่ั�ไม่เข้าข่ายกิารป๋ระกิอบธุุรกิิจ 

กิา ร ให้้ บ ริ กิ า รดิ้ า นกิา รบริ ห้ า ร เ งิ น ขอ ง 

ศูนย์บริห้ารเงิน	(Treasury	Center)	 และ 

สามารถึดิำาเนินกิารไดิ้ภัายใต์้กิฎห้มายควบคุม

กิารแลกิเป๋ล่�ยนเงิน	เชิ่น

• กิารให้้กู้ิย่มเงินสกุิลเงินต์ราต่์างป๋ระเทัศ 

แกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อในต์่างป๋ระเทัศ

• กิารให้้กิู้ย่มเงินบาทัแกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อ 

ในป๋ระเทัศไทัย

• กิารให้้กิู้ย่มเงินบาทัแกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อ 

ในป๋ระเทัศสาธุารณรัฐสงัคมนิยมเวย่ดินามและ 

ป๋ระเทัศทั่�ม่พัรมแดินต์ิดิต์่อกัิบป๋ระเทัศไทัย	

โดิยกิิ จกิารทั่� กิู้ ย่ ม เ งิ นจะต์้ องนำา ไป๋ใชิ้ 

เพั่�อกิารค้า	ห้ร่อกิารลงทุันในป๋ระเทัศไทัย 

ห้ร่อป๋ระเทัศดิังกิล่าวเทั่านั�น

2.2	 กิารให้้คำาป๋รึกิษาและแนะนำาในกิารป๋ระกิอบ

ธุุรกิิจ	ยกิเว้นธุุรกิิจด้ิานกิารซ่�อขายห้ลักิทัรัพัย์

ดิ้านแลกิเป๋ล่�ยนเงินต์ราต์่างป๋ระเทัศ	ดิ้านบัญชิ่	

ดิ้านกิฎห้มาย	ดิ้านโฆ่ษณา	ดิ้านสถึาป๋ัต์ยกิรรม	

และดิ้านวิศวกิรรมโยธุา

2.3	 กิารให้บ้ริกิารข้อมลูขา่วสารด้ิานกิารจัดิซ่�อจดัิห้า

สินค้า

2.4	 กิารให้้บ ริกิารทัาง วิศวกิรรมและเทัคนิค 

ทั่�ไม่รวมถึึงกิารให้้บริกิารทัางสถึาป๋ัต์ยกิรรม 

และทัางวิศวกิรรมโยธุา	

B
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2.5	 กิิจกิรรมทัางธุุรกิิจเกิ่�ยวกัิบเคร่�องจักิรเคร่�องกิล

เคร่�องมอ่	และอปุ๋กิรณ์	ทั่�ผลติ์โดิยบรษิทััในเคร่อ	

และในกิลุ่ม	ห้ร่อได้ิรับกิารแต่์งต์ั�งจากิผู้ผลิต์

อย่างเป๋็นทัางกิาร	โดิยม่ขอบข่ายกิารให้้บริกิาร

ไม่น้อยกิว่า	1	ข้อ	ดิังน่�

• กิารนำาเข้าเพั่�อค้าส่ง

• กิารให้้บริกิารฝึึกิอบรม

• กิารต์ิดิต์ั�ง	บำารุงรักิษา	และซ่อมแซม

• กิารป๋รับ	(Calibration)

2.6	 กิารค้าส่งสินค้าทั่�ผลิต์ในป๋ระเทัศ

2.7	 กิารให้้บริกิารรับจ้างบริห้ารระบบธุุรกิิจระห้ว่าง 

ป๋ระเทัศ	(International	Business	Process	

Outsourcing)	โดิยต์้องให้้บริกิารผ่านเคร่อข่าย

โทัรคมนาคมในดิา้นต์า่งๆ	เชิน่	Administration	 

Services,	Finance	&	Accounting	Services,	

Human	Resource	Serv ices,	Sales	&	 

Marketing	Services,	Customer	Services,	

Data	Processing	เป๋็นต์้น

3.	 กิรณ่เป๋็นกิารดิำาเนินกิารให้้กิู้ย่มเงินแกิ่บริษัทัในเคร่อ

และในกิลุ่ม	ต์้องม่ขอบข่ายธุุรกิิจในกิารให้้บริกิาร

บริษัทัในเคร่อและในกิลุ่มในดิ้านอ่�นๆ	ทั่�ไม่ใชิ่ 

กิารให้้กู้ิย่มเงินในข้อ	2.1	ห้ร่อม่ขอบข่ายธุุรกิิจ 

ในข้อ	2.2	-	2.7	ร่วมดิ้วยไม่น้อยกิว่า	1	ข้อ

4.	 ไม่ไดิ้รับยกิเว้นอากิรขาเข้าเคร่�องจักิร

10.1.2	กิิจกิารศูนย์กิลางธุุรกิิจระห้ว่างป๋ระเทัศ	

(International	Business	Center:	IBC)

1.	 ต์้องม่แผนกิารดิำาเนินกิารให้้บริกิารแกิ่วิสาห้กิิจ 

ในเคร่อ	โดิยม่ขอบข่ายธุุรกิิจ	ดิังน่�

1.1	 กิารบริห้ารงานทัั�วไป๋	กิารวางแผนทัางธุรุกิจิ	และ

กิารป๋ระสานงานทัางธุุรกิิจ

1.2	 กิารจัดิห้าวัต์ถึุดิิบและชิิ�นส่วน

1.3	 กิารวิจัยและพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์

1.4	 กิารสนับสนุนดิ้านเทัคนิค

1.5	 กิารส่งเสริมดิ้านกิารต์ลาดิและกิารขาย

1.6	 กิารบริห้ารดิ้านงานบุคคลและกิารฝึึกิอบรม

1.7	 กิารให้้คำาป๋รึกิษาดิ้านกิารเงิน

1.8	 กิารวิเคราะห์้และวจิยัด้ิานเศรษฐกิจิและกิารลงทันุ

1.9	 กิารจัดิกิารและควบคุมสินเชิ่�อ

1.10	กิ า ร ให้้ บ ริ กิ า รดิ้ า นกิา รบริ ห้ า ร เ งิ น ขอ ง 

ศูนย์บริห้ารเงิน	(Treasury	Center)

4
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1.11	กิิจกิารกิารค้าระห้ว่างป๋ระเทัศ

1.12	กิารให้้กิู้ย่มเงินแก่ิวิสาห้กิิจในเคร่อในลักิษณะ 

ทั่�ไม่เข้าข่ายกิารป๋ระกิอบธุุรกิิจในข้อ	1.10	และ

สามารถึดิำาเนินกิารไดิ้ภัายใต์้กิฎห้มายควบคุม

กิารแลกิเป๋ล่�ยนเงิน	เชิ่น

• กิารให้้กู้ิย่มเงินสกุิลเงินต์ราต่์างป๋ระเทัศ 

แกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อในต์่างป๋ระเทัศ

• กิารให้้กิู้ย่มเงินบาทัแกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อ 

ในป๋ระเทัศไทัย

• กิารให้้กิู้ย่มเงินบาทัแกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อ 

ในป๋ระเทัศสาธุารณรฐัสงัคมนยิมเว่ยดินาม	และ 

ป๋ระเทัศทั่�ม่พัรมแดินต์ิดิต์่อกัิบป๋ระเทัศไทัย

โดิยกิจิกิารท่ั�กิูย้ม่เงินจะต้์องนำาไป๋ใช้ิเพั่�อกิารค้า	

ห้ร่อกิารลงทัุนในป๋ระเทัศไทัยห้ร่อป๋ระเทัศ 

ดิังกิล่าวเทั่านั�น

1.13	กิารให้บ้ริกิารให้เ้ช่ิาอาคารสำานกัิงาน	ห้ร่ออาคาร

โรงงานให้้วิสาห้กิิจในเคร่อ

1.14	กิารให้้บรกิิารสนบัสนนุอ่�นๆ	ต์ามทั่�คณะกิรรมกิาร 

เห้็นชิอบ

2.	 ต์้องม่ทัุนจดิทัะเบ่ยนท่ั� ชิำา ระแล้ ว ไม่น้ อยกิว่ า	 

10	ล้านบาทั

3.	 ต์้องม่กิารจ้างพันักิงานป๋ระจำาทั่�ม่ความรู้และทัักิษะ

ทั่�จำาเป๋็นสำาห้รับศูนย์กิลางธุุรกิิจระห้ว่างป๋ระเทัศ 

ไมน่อ้ยกิว่า	10	คน	เวน้แต์ก่ิรณ่ศูนยก์ิลางธุุรกิิจระห้ว่าง 

ป๋ระเทัศท่ั�ม่เฉพัาะกิารให้้บริกิารด้ิานกิารบริห้ารเงิน

แกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อ	ต์้องม่กิารจ้างพันักิงานป๋ระจำา 

ทั่�ม่ความรู้และทัักิษะไม่น้อยกิว่า	5	คน

4.	 กิรณ่เป๋็นกิารดิำาเนินกิิจกิารกิารค้าระห้ว่างป๋ระเทัศ	

ห้ร่อกิารให้้บริกิารจัดิห้า	ห้ร่อให้้เชิ่าอาคารสำานักิงาน	

ห้ร่ออาคารโรงงานให้วิ้สาห้กิจิในเคร่อ	ต้์องมข่อบข่าย

ธุุรกิิจในข้อ	1.1	–	1.10	ร่วมดิ้วยไม่น้อยกิว่า	1	ข้อ

5.	 กิรณ่เป๋็นกิารดิำาเนินกิารให้้กิู้ย่มเงินแก่ิวิสาห้กิิจ 

ในเคร่อต์อ้งมข่อบขา่ยธุุรกิจิในขอ้	1.1	–	1.9	รว่มดิว้ย 

ไม่น้อยกิว่า	1	ข้อ	
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6.	 เคร่�องจักิรทั่�จะได้ิรับสิทัธิุและป๋ระโยชิน์ยกิเว้น 

อากิรขาเข้าจะต์อ้งเป๋น็เคร่�องจกัิรท่ั�ใชิว้จิยัและพัฒันา	

และฝึึกิอบรม

7.	 ไม่ไดิ้รับยกิเว้นอากิรขาเข้าวัต์ถึุดิิบและวัสดิุจำาเป๋็น

สำาห้รับส่วนทั่�ผลิต์เพั่�อกิารส่งออกิ

10.1.3	กิิจกิารศูนย์จัดิห้าจัดิซ่�อวัต์ถึุดิิบ	 ชิิ�นส่วน 

และ ส่วนป๋ระกิอบระห้ ว่างป๋ระ เทัศ 

(International	Procurement	Office:	IPO)

1.	 ต์้องเป๋็นกิารจัดิห้าจัดิซ่�อวัต์ถึุดิิบ	 ชิิ�นส่วน	 และ 

ส่วนป๋ระกิอบทั่�ใชิ้ในอุต์สาห้กิรรมกิารผลิต์

2.	 ต์้ องม่ห้ ร่อ เ ช่ิ าค ลัง สินค้ า 	 และม่กิารจัดิกิาร 

สินค้าคงคลังด้ิวยระบบเทัคโนโลย่สารสนเทัศ 

ทั่�ใชิ้บริห้ารจัดิกิารคลังสินค้าโดิยเฉพัาะ

3.	 ต์้องม่กิิจกิรรมกิารจัดิห้าสินค้า	และจัดิกิารสินค้า

อย่างเห้มาะสม	เชิ่น	กิารต์รวจสอบคุณภัาพัสินค้า

และกิารบรรจุสินค้า	เป๋็นต์้น

4.	 ต์อ้งมแ่ห้ล่งจดัิห้าสนิคา้จากิห้ลายราย	และอยา่งนอ้ย

ต์้องม่แห้ล่งจัดิห้าจากิในป๋ระเทัศดิ้วย

5.	 ต์้องเป๋็นกิารค้าส่งในป๋ระเทัศ	และ/ห้ร่อส่งออกิ 

ต์่างป๋ระเทัศ

6.	 ต์้องม่ทุันจดิทัะเบ่ยนเร่ยกิชิำาระแล้วไม่น้อยกิว่า	 

10	ล้านบาทั

B

10.2	 กิิจกิารวิจัยและพััฒนา 1.	 ต์้องม่ขอบข่ าย ธุุรกิิจ	 อย่ างน้อยขอบข่ ายใดิ 

ขอบข่ายห้นึ�ง	ดิังน่�

1.1	 กิารวจิยัขั�นพั่�นฐาน	(Basic	Research)	ห้มายถึึง	 

กิารวิจัยห้ร่อกิารค้นคว้า	 เพั่� อกิารค้นพับ 

องค์ความรู้ให้ม่ทั่�ม่คุณค่าทัางวิชิากิารและ 

องค์ความรู้น่�	อาจนำาไป๋สู่กิารใช้ิป๋ระโยชิน์ห้ร่อ 

แกิ้ป๋ัญห้าในกิารพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์	กิระบวนกิาร 

กิารผลิต์	ห้ร่อกิารให้้บริกิารในอนาคต์

1.2	 กิารวจิยัป๋ระยุกิต์์	(Applied	Research)	ห้มายถึึง	 

กิารวิจัยทั่�นำาความรู้พั่�นฐานมาป๋ระยุกิต์์ใชิ้ 

เพั่�อแก้ิป๋ัญห้า	 ห้ร่อพััฒนาองค์ความรู้เพั่�อ

ป๋ระโยชิน์ในเชิิงพัาณิชิย์	 โดิยม่วัต์ถุึป๋ระสงค์

เพั่�อให้้ไดิ้ผลิต์ภััณฑ์์	ห้รอ่กิระบวนกิารให้ม่	ทัั�งน่�	

รวมถึึงกิิจกิรรมทั่�เกิ่�ยวข้อง	เชิ่น	กิารคิดิค้นสูต์ร	 

กิารออกิแบบผลิต์ภััณฑ์์	 และกิารออกิแบบ

กิระบวนกิารผลิต์ทั่�นำาไป๋สู่กิารใช้ิป๋ระโยชิน์ 

ในเชิิงอุต์สาห้กิรรมและเชิิงพัาณิชิย์

A1

4
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1.3	 กิารวจิยัพัฒันาระดัิบนำาร่อง	(Pilot	Development) 

ห้มายถึงึ	กิารขยายขนาดิกิารผลติ์ทั่�เป็๋นผลมาจากิ 

กิารวิจัยขั�นพั่�นฐานและกิารวิจัยป๋ระยุกิต์์ 

เป็๋นกิารทัดิลองผลติ์ผลติ์ภััณฑ์์ต้์นแบบ	(Prototype)	 

และ/ห้ร่อทัดิสอบกิระบวนกิารผลิต์ในระดัิบ 

กิึ�งอตุ์สาห้กิรรมเพั่�อวัต์ถุึป๋ระสงค์ในกิารทัดิสอบ

ต์ลาดิ	และ/ห้ร่อเกิ็บรวบรวมข้อมูลสภัาวะ 

ทั่�เห้มาะสมสำาห้รับกิารผลิต์ผลิต์ภััณฑ์์เพ่ั�อใชิ้ 

ในกิารออกิแบบกิระบวนกิารผลิต์ในระดิับ

อุต์สาห้กิรรม

1.4	 กิารวิจัยพััฒนาเชิิงสาธุิต์	(Demonstration	

Development)	ห้มายถึึง	กิารวิจัยพััฒนา 

ทั่�นำาผลกิารวจิยัพััฒนาระดิบันำาร่องมาขยายขนาดิ 

โดิยมวั่ต์ถึปุ๋ระสงค์เพั่�อทัดิสอบกิระบวนกิารผลติ์ 

ในระดิบัอตุ์สาห้กิรรมเพั่�อยน่ยนัความนา่เชิ่�อถึอ่

ของเทัคโนโลย่	และกิระบวนกิารผลิต์	รวมทัั�ง

สาธิุต์ให้้เห้็นถึึงความเสถึ่ยรของกิระบวนกิาร	

และศักิยภัาพักิารผลิต์เชิิงพัาณิชิย์	ทัั�งในส่วน

ของกิารควบคมุคณุภัาพัและกิารป๋ระเมนิต์น้ทันุ

2.	 ต์้องเสนอรายละเอ่ยดิเกิ่�ยวกัิบขอบข่ายกิารวิจัยและ

กิารพััฒนา	จำานวนนักิวิจัยต์ามโครงกิาร	ต์ลอดิจน

ป๋ระวัต์ิกิารศึกิษา	และป๋ระสบกิารณ์ของนักิวิจัย

3.	 ต์้องม่ค่าใชิ้จ่ายเงินเดิ่อนของบุคลากิรดิ้านวิจัย

และพััฒนาไม่น้อยกิว่า	1,500,000	 บาทัต์่อป๋ี	 

โดิยต์้องเป๋็นกิารจ้างงานให้ม่	ห้ร่อม่เงินลงทัุนขั�นต์ำ�า

ทั่�เกิ่�ยวข้องโดิยต์รงกิับกิิจกิารไม่น้อยกิว่า	1	ล้านบาทั	

(ไม่รวมค่าทั่�ดิิน	ทัุนห้มุนเว่ยน	และค่ายานพัาห้นะ)

10.3	 กิิจกิารบริกิารออกิแบบทัางวิศวกิรรม 1.	 ไม่รวมกิารออกิแบบทัางดิ้านวิศวกิรรมโยธุาและ

สถึาป๋ัต์ยกิรรม

2.	 ต์้องม่ค่าใช้ิจ่ายเงินเดิ่อนของบุคลากิรดิ้านออกิแบบ

ทัางวิศวกิรรมไม่น้อยกิว่า	1,500,000	บาทัต่์อปี๋	 

โดิยต์้องเป๋็นกิารจ้างงานให้ม่	ห้ร่อม่เงินลงทัุนขั�นต์ำ�า

ทั่�เกิ่�ยวข้องโดิยต์รงกิับกิิจกิารไม่น้อยกิว่า	1	ล้านบาทั	

(ไม่รวมค่าทั่�ดิิน	ทัุนห้มุนเว่ยน	และค่ายานพัาห้นะ)

A1

10.4	 กิิจกิารบริกิารทัดิสอบทัางวิทัยาศาสต์ร์ A1

10.5	 กิิจกิารบริกิารสอบเทั่ยบมาต์รฐาน A1

10.6	 กิิจกิารบริกิารฆ่่าเชิ่�อแกิ่ผลิต์ภััณฑ์์ A2

10
 |

 ก
ิจิก

าร
บ

ริก
าร

เฉ
พั

าะ
ทั

าง

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย

130



ป๋ระเภัทักิิจกิาร เง่�อนไข
กิลุ่มกิิจกิาร
และสิทัธุิ
ป๋ระโยชิน์

10.7	 กิิจกิารพััฒนาทัรัพัยากิรมนุษย์

10.7.1	 กิิจกิารสถึานฝึึกิฝึนวิชิาชิ่พั 1.	 ต์้องเป๋็นกิิจกิารสถึานฝึึกิฝึนวิชิาช่ิพัทั่�ม่กิารสอน 

ห้ร่อฝึึกิอบรมทัางเทัคนิคในสาขาวิชิาช่ิพัเฉพัาะ	 

รวมถึึงกิารออกิแบบ	(Design	Training	Center)	 

ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

2.	 ต์อ้งมว่สัดิอุปุ๋กิรณ์	ห้อ้งป๋ฏิบัิติ์กิาร	และอ่�นๆ	ทั่�จำาเป๋น็

A1

10.7.2	 กิิจกิารสถึานศกึิษา	ห้ร่อสถึาบนัอดุิมศกึิษา

ทั่�ม่ศักิยภัาพัสูง

กิรณ่สถึานศึกิษาทั่�ม่ศักิยภัาพัสูง

1.	 ต์อ้งเป๋น็สถึานศกึิษาเอกิชินทั่�มศ่กัิยภัาพัสงู	ซึ�งมุง่เนน้

กิารเร่ยนกิารสอนในด้ิานวิทัยาศาสต์ร์และเทัคโนโลย่

2.	 ต์้องต์ั�งสถึานศึกิษาในเขต์พั่�นทั่�ระเบ่ยงเศรษฐกิิจ

พัิเศษภัาคต์ะวันออกิ	ห้ร่อเขต์เศรษฐกิิจพิัเศษอ่�น 

ทั่�คณะรัฐมนต์ร่ป๋ระกิาศกิำาห้นดิให้้เป็๋นพั่�นทั่�จัดิต์ั�ง

สถึานศึกิษาทั่�ม่ศักิยภัาพัสูง

3.	 ต์้องป๋ฏิิบัต์ิต์ามห้ลักิเกิณฑ์์	 วิธุ่กิาร	และเง่�อนไข	 

ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

กิรณ่สถึาบันอุดิมศึกิษาทั่�ม่ศักิยภัาพัสูง

1.	 ต์้องเป็๋นสถึาบันอุดิมศึกิษาท่ั�ม่ศักิยภัาพัสูง	กิรณ่

เป๋็นกิารลงทัุนจากิต์่างป๋ระเทัศ	 จะต์้องไดิ้รับ 

ความเห้็นชิอบจากิคณะกิรรมกิารพััฒนากิารจัดิ 

กิารศึกิษา	 โดิยสถึาบันอุดิมศึกิษาทั่�ม่ศักิยภัาพัสูง 

จากิต์่างป๋ระเทัศ	(คพัอต์.)

2.	 ต้์องต์ั�งสถึาบนัอดุิมศึกิษาในเขต์พั่�นทั่�ระเบย่งเศรษฐกิจิ 

พัิเศษภัาคต์ะวันออกิ	ห้ร่อเขต์เศรษฐกิิจพิัเศษอ่�น

ทั่�คณะรัฐมนต์ร่ป๋ระกิาศกิำาห้นดิให้้เป็๋นพั่�นทั่�จัดิต์ั�ง

สถึาบันอุดิมศึกิษาท่ั�ม่ศักิยภัาพัสูงจากิต่์างป๋ระเทัศ

ห้ร่อพั่�นท่ั�อ่�นท่ั�ไดิร้บัความเห็้นชิอบ	จากิคณะกิรรมกิาร

พััฒนากิารจัดิกิารศึกิษาโดิยสถึาบันอุดิมศึกิษา 

ทั่�ม่ศักิยภัาพัสูงจากิต์่างป๋ระเทัศ	(คพัอต์.)

3.	 ต์้องป๋ฏิิบัต์ิต์ามห้ลักิเกิณฑ์์	 วิธุ่กิาร	และเง่�อนไข 

ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

A1

A1

กิจิการดิ้านทั่อุงเทั่�ยว

10.8	 กิิจกิารเพั่�อส่งเสริมกิารทั่องเทั่�ยว

10.8.1	 กิิจกิารเร่อเฟอร์ร่�	ห้ร่อเดิินเร่อทั่องเทั่�ยว	

ห้ร่อให้้บริกิารเร่อทั่องเทั่�ยว

ไม่ให้้กิารส่งเสริมกิารให้้เช่ิาเร่อเพ่ั�อให้้ผู้ อ่�นนำาไป๋ใชิ้ 

เพั่�อให้้บริกิารต์่อ

A3

10.8.2	 กิิจกิารบริกิารทั่�จอดิเร่อทั่องเทั่�ยว ต์้องม่สิ�งอำานวยความสะดิวกิต่์างๆ	เช่ิน	อุป๋กิรณ์ยกิเร่อ	 

ทั่�จอดิเร่อบนบกิ	โรงจอดิเร่อสำาห้รับซ่อมบำารุงเร่อ	เป๋็นต์้น

A3
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10.8.3	 กิิจกิารสวนสนุกิ 1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	500	ล้านบาทั

2.	 ส่วนป๋ระกิอบของโครงกิารต์้องไดิ้รับความเห้็นชิอบ

จากิคณะกิรรมกิาร

A3

10.8.4	 กิจิกิารศนูยแ์สดิงศลิป๋วฒันธุรรมไทัย	ห้ร่อ

ศูนย์ศิลป๋ห้ัต์ถึกิรรมไทัย

1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	30	ล้านบาทั

2.	 รูป๋แบบกิารแสดิงต้์องไดิ้รับความเห้็นชิอบจากิ 

คณะกิรรมกิาร

3.	 ต์้องม่บุคคลธุรรมดิาสัญชิาติ์ไทัยถ่ึอหุ้้นไม่น้อยกิว่า

ร้อยละ	51	ของทัุนจดิทัะเบ่ยน

A3

10.8.5	 กิิจกิารสวนสัต์ว์เป๋ิดิ 1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	500	ล้านบาทั

2.	 ต์้องม่ทั่�ดิินไม่น้อยกิว่า	500	ไร่

3.	 ส่วนป๋ระกิอบของโครงกิารต์้องไดิ้รับความเห้็นชิอบ

จากิคณะกิรรมกิาร

4.	 ต์้องจัดิทั่�ดิินเป๋็นพั่�นทั่�ส่เข่ยวและทั่�จอดิรถึอย่างละ 

ไม่น้อยกิว่าร้อยละ	15	ของทั่�ดิินทัั�งห้มดิ

A3

10.8.6	 กิิจกิารพัิพัิธุภััณฑ์์ 1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	30	ล้านบาทั

2.	 รายละเอ่ยดิของโครงกิารต้์องได้ิรับความเห็้นชิอบ 

จากิคณะกิรรมกิาร

A3

10.8.7	 กิิจกิารสนามแข่งขันยานยนต์์ 1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	1,000	ล้านบาทั

2.	 ต้์องได้ิรบัมาต์รฐานจากิ	Fédération Internationale 

de L’Automobile (FIA)	 ห้ร่อ	 Fédération 

Internationale de Motocyclisme (FIM)  

สำาห้รับสนามแข่งขันทัางเร่ยบ	(Circuit)

3.	 กิรณ่ม่สนามแข่งขันอ่�น	เชิ่น	สนามแข่งขันทัางต์รง	

ทัางโค้ง	และทัางวิบากิ	ต้์องก่ิอสร้างต์ามแนวทัาง

ห้ร่อห้ลักิกิารทั่�เทั่ยบเค่ยงไดิ้ห้ร่อทั่�เป๋็นสากิล

4.	 ต์้องม่มาต์รกิารป้๋องกัินและควบคุมมิให้้เกิิดิอันต์ราย

ห้ร่อความเดิ่อดิร้อนแกิ่ผู้อยู่ใกิล้เค่ยง

A3

10.8.8	 กิิจกิารกิระเชิ้าไฟฟ้าห้ร่อรถึรางไฟฟ้า 

เพั่�อกิารทั่องเทั่�ยว

ต์้องม่เงินลงทัุน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทัุนห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	100	ล้านบาทั

A3
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10.8.9	 กิิจกิารทั่าเร่อทั่องเทั่�ยวขนาดิให้ญ่	(Cruise	

Terminal)

1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	100	ล้านบาทั

2.	 ต์้องม่สิ�งอำานวยความสะดิวกิและสาธุารณูป๋โภัค

ทั่�จำาเป๋็นในกิารรองรับเร่อสำาราญ	(Cruise)	และ 

นักิทั่องเทั่�ยว	 เชิ่น	อาคารผู้โดิยสาร	พั่�นทั่�สำาห้รับ 

อำานวยความสะดิวกิในกิารผ่านพัิธุ่กิารศุลกิากิร	และ

ต์รวจคนเข้าเม่อง	เป๋็นต์้น

A3

10.8.10	กิิจกิารสร้างแห้ล่งทั่องเทั่�ยวขนาดิให้ญ่ 

ทั่�ม่คุณภัาพั

1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	100	ล้านบาทั

2.	 ป๋ระเภัทัและองค์ป๋ระกิอบของแห้ล่งท่ัองเทั่�ยวต้์องได้ิรบั 

ความเห้็นชิอบจากิคณะกิรรมกิารห้ร่อห้น่วยงาน 

ทั่�เกิ่�ยวข้อง

3.	 ต์้องใชิ้เทัคโนโลย่เป๋็นห้ลักิในกิารให้้บริกิาร

A3

10.9	 กิิจกิารเพั่�อสนับสนุนกิารทั่องเทั่�ยว

10.9.1	 กิิจกิารโรงแรม 1.	 ต์้องม่จำานวนห้้องพัักิและเงินลงทัุน	ดิังน่�

1.1	 กิรณ่ม่จำานวนห้้องพัักิไม่น้อยกิว่า	100	ห้้อง	

ต์้องม่เงินลงทุันต่์อห้้อง	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและ

ทัุนห้มุนเว่ยน)	ไม่น้อยกิว่า	2	ล้านบาทั

1.2	 กิรณ่ม่จำานวนห้้องพัักิน้อยกิว่า	100	ห้้อง	ต์้องม่ 

เงินลงทัุน	(ไม่รวมค่าท่ั�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	500	ล้านบาทั

1.3	 กิรณ่ทั่�ไดิ้รับกิารส่งเสริมต์ามมาต์รกิารส่งเสริม

กิารลงทุันสำาห้รับวิสาห้กิิจขนาดิกิลางและ 

ขนาดิย่อม	(SMEs)	 ต้์องม่จำานวนห้้องพัักิ 

ไม่น้อยกิว่า	20	 ห้้อง	 แต์่ไม่ เกิิน	99	 ห้้อง	 

และต้์องม่เงินลงทุันต่์อห้้อง	(ไม่รวมค่าทั่�ดิิน 

และทัุนห้มุนเว่ยน)	ไม่น้อยกิว่า	1	ล้านบาทั

2.	 ต้์องเป็๋นโรงแรมทั่�ได้ิมาต์รฐานต์ามทั่�สำานกัิงานกิำาห้นดิ

3.	 ให้้ไดิ้รับสิทัธุิและป๋ระโยชิน์	ดิังน่�

3.1	 กิรณ่ตั์�งสถึานป๋ระกิอบกิารในจังห้วัดิกิระบ่�

กิรุ ง เทัพัมห้านคร	 กิาญจนบุ ร่ 	 ขอนแก่ิน	

ฉะเชิิงเทัรา	 ชิลบุ ร่	 เ ช่ิยงให้ม่	 นครป๋ฐม	

นครราชิสม่า	นนทับรุ่	ป๋ทัมุธุาน่	ป๋ระจวบคร่่ขนัธุ์	

พัระนครศร่อยธุุยา	พังังา	เพัชิรบรุ่	ภูัเกิต็์	ระยอง	

สงขลา	สมุทัรป๋รากิาร	สมุทัรสาคร	สระบุร่	และ

สุราษฎร์ธุาน่	จะไม่ให้้ไดิ้รับยกิเว้นอากิรขาเข้า

เคร่�องจักิร

B

4
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3.2	 กิรณ่ต์ั�งสถึานป๋ระกิอบกิารในจังห้วัดิอ่�น A4

10.9.2	 กิิจกิารห้อป๋ระชิุมขนาดิให้ญ่ 1.	 ต์้องม่พั่�นทั่� ส่วนทั่�ใชิ้เพั่�อกิารป๋ระชิุมไม่น้อยกิว่า	

4,000	ต์ารางเมต์ร	โดิยห้้องป๋ระชิุมขนาดิให้ญ่ทั่�สุดิ 

ต์้องม่พั่�นทั่�ไม่น้อยกิว่า	3,000	ต์ารางเมต์ร

2.	 ต้์องมเ่คร่�องมอ่และสิ�งอำานวยความสะดิวกิทั่�เห้มาะสม 

กิับโครงกิาร

3.	 แบบแป๋ลนแผนผังต้์องไดิ้รับความเห้็นชิอบจากิ 

คณะกิรรมกิาร

A3

10.9.3	 กิิจกิารศูนย์แสดิงสินค้านานาชิาต์ิ 1.	 ต์้องม่พ่ั�นท่ั�แสดิงสินค้าภัายในอาคารไม่น้อยกิว่า	

25,000	ต์ารางเมต์ร

2.	 ต์้องม่ห้้องสำาห้รับเจรจาธุุรกิิจทัุกิห้้องแสดิงสินค้า

A3

กิจิการโลจิิสติกส์

10.10	กิิจกิารขนส่งมวลชินและสินค้าขนาดิให้ญ่	และ 

กิารขนถึ่ายสินค้า

10.10.1	กิิจกิารสนามบินพัาณิชิย์ A2

10.10.2	กิิจกิารขนส่งทัางอากิาศ กิารใชิ้เคร่�องจักิรใช้ิแล้วจากิต์่างป๋ระเทัศให้้ป๋ฏิิบัติ์ต์าม 

กิฎระเบย่บของสำานกัิงานกิารบนิพัลเร่อนแห่้งป๋ระเทัศไทัย

A3

10.10.3	กิิจกิารขนส่งทัางเร่อ A2

10.10.4	กิิจกิารขนส่งทัางราง A2

10.10.5	กิิจกิารขนส่งทัางทั่อ	(ยกิเว้นกิารขนส่งนำ�า

ทัางทั่อ)

B

10.10.6	กิิจกิารขนถ่ึายสินค้าสำาห้รับเร่อบรรทุักิ

สินค้า

ต์้ อ ง ม่ เ ค ร่� อ ง จั กิ ร สำา ห้ รั บ กิ า ร ขน ถ่ึ า ยทั่� ทัั น ส มั ย 

ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

A3

10.10.7	กิจิกิารสถึานทั่�ต์รวจป๋ล่อย	และบรรจสุนิคา้

เข้าตู้์คอนเทันเนอร์เพั่�อกิารส่งออกิ	ห้ร่อ

โรงพัักิสินค้า	 เพั่�อต์รวจป๋ล่อยของขาเข้า	

และบรรจุของขาออกิทั่�ขนส่ง	 โดิยระบบ

คอนเทันเนอร์นอกิเขต์ทั่าเทั่ยบเร่อ	(รพัทั.)	

(Inland	Container	Depot:	ICD)

A3

10
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10.11	กิิจกิารศูนย์บริกิารโลจิสต์ิกิส์

10.11.1	กิิจกิารศูนย์กิระจายสินค้าดิ้วยระบบ

อัจฉริยะ

1.	 ต์้องจัดิให้้ม่สถึานท่ั�จัดิเกิ็บสินค้าควบคุมดิ้วยระบบ

คอมพัิวเต์อร์ทั่�ใชิ้ เทัคโนโลย่ขั�นสูง	 เชิ่น	 ระบบ 

กิารจัดิเ ก็ิบสินค้าและเ ร่ยกิค่นสินค้าอัต์โนมั ติ์	

(Automatic	Storage	and	Retrieval	Systems:	

ASRS)	และระบบสนบัสนนุดิา้นเทัคโนโลยส่ารสนเทัศ	

เป๋็นต์้น

2.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	1,000	ล้านบาทั

3.	 ต์้องดิำาเนินกิารในเร่�องต์่อไป๋น่�	ภัายใน	3	ป๋ี	นับจากิ

วันออกิบัต์รส่งเสริม

3.1	 ต์อ้งใชิ	้Data	Center	ทั่�ต์ั�งในป๋ระเทัศไทัย	รวมถึงึ 

กิรณ่	Co-location	ในกิารบริห้ารจัดิกิารข้อมูล

3.2	 ต์้องม่กิารจ้างบุคลากิรไทัยทั่�สำาเร็จกิารศึกิษา

ระดิับป๋ริญญาต์ร่ขึ�นไป๋ในสาขาทั่�เกิ่�ยวข้องกิับ 

ดิ้านวิทัยาศาสต์ร์และเทัคโนโลย่โดิยต์รง	เชิ่น

วิศวกิรรมศาสต์ร์	ป๋ัญญาป๋ระดิิษฐ์	และ	Data	

Science	 เป๋็นต์้น	 ไม่น้อยกิว่าร้อยละ	20	 

ของกิารจ้างงานทัั�งห้มดิในโครงกิาร

3.3	 ต้์องม่กิารวิเคราะห้์ข้อมูล	(Data	Analytics)	

ห้ร่อจัดิกิารข้อมูลทั่� เกิ่�ยวข้องกิับ	 Digita l	

Transactions	 โดิยใชิ้เทัคโนโลย่ดิิจิทััลขั�นสูง	 

และต์้องดิำาเนินกิารในป๋ระเทัศไทัย	รวมทัั�ง 

ม่บุคลากิรไทัยร่วมดิำาเนินกิารอย่างม่นัยสำาคัญ	 

โดิยม่แผนดิำาเนินกิารต์ามทั่�คณะกิรรมกิาร 

เห้น็ชิอบ

3.4	 ต์้องม่กิารฝึึกิอบรมด้ิานเทัคโนโลย่ดิิจิทััลขั�นสูง	

เชิ่น	Big	Data	และ	Data	Analytics	เป๋็นต์้น	

ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

3.5	 ต์้องม่กิารดิำาเนินกิารด้ิานกิารวิจัยและพััฒนา	

ห้ ร่อ ร่วมม่อ ในโครงกิารวิ จั ยและพััฒนา 

กิั บ สถึ าบั น กิ า รศึ กิ ษ าห้ ร่ อ สถึ าบั น วิ จั ย 

ของป๋ระเทัศไทัย	ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

A2
4
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10.11.2	กิิจกิารศนูยก์ิระจายสนิคา้ระห้วา่งป๋ระเทัศ

ดิ้วยระบบทั่�ทัันสมัย	(International	

Distribution	Center:	IDC)

1.	 ต์้ องม่ทัุนจดิทัะเบ่ยนท่ั� ชิำา ระแล้ ว ไม่น้ อยกิว่ า	 

10	ล้านบาทั

2.	 ต์้องจัดิให้้ม่สถึานท่ั�จัดิเกิ็บสินค้าควบคุมดิ้วยระบบ

คอมพัิวเต์อร์ทั่�ทัันสมัย

3.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	100	ล้านบาทั

4.	 ต์้องกิระจายสินค้าไป๋ต่์างป๋ระเทัศไม่น้อยกิว่า	 

5	ป๋ระเทัศ	และสัดิส่วนรายได้ิจากิค่าบริห้ารจัดิกิาร

สินค้าทั่�ลูกิค้านำาไป๋กิระจายในต์่างป๋ระเทัศมากิกิว่า

ร้อยละ	50	ของรายไดิ้ทัั�งห้มดิ

A3

10.11.3	กิิจกิารศูนย์กิระจายสินค้าดิ้วยระบบ 

ทั่�ทัันสมัย	(Distribution	Center:	DC)

1.	 ต์้ องม่ทัุนจดิทัะเบ่ยนท่ั� ชิำา ระแล้ ว ไม่น้ อยกิว่ า	 

10	ล้านบาทั

2.	 ต์้องจัดิให้้ม่สถึานท่ั�จัดิเกิ็บสินค้าควบคุมดิ้วยระบบ

คอมพัิวเต์อร์ทั่�ทัันสมัย

B
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ขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบั้ติ 
ในการขั้อร้บัการส่่งเส่ริมการลงทุุน

เ พื่่� อ ใ ห้้ ก า ร ป ฏิิ บัั ติิ ง า น ข อ ง สำำา นั ก ง า น 
คณะกรรมการสำง่เสำรมิการลงทุนุเปน็ไปอย่า่ง
รวดเร็วและมีประสิำทุธิภิาพื่ อนัเป็นการอำานวย่
ความสำะดวกแก่ผู้้ไ้ดร้บััการส่ำงเสำริมการลงทุนุ  
จึึ ง ไ ด้ กำา ห้ น ด วิ ธิี ป ฏิิ บัั ติิ ใ น ก า ร ข อ รั บั 
การส่ำง เสำ ริมการลง ทุุนไ ว้ติามระ เ บีัย่บั
สำำานักงานคณะกรรมการส่ำงเสำริมการลงทุุน
ดังนี�

04
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ศึึกษาข้อม้ล
นัักลงทุุนัทุ่�สนัใจขอรัับการัส่งเสรัิมการัลงทุุนัสามารัถศึึกษา
รัายละเอ่ยดเบ้�องต้้นัได้ทุ่�
1. บ่โอไอส่วนักลาง ภููมิภูาค หรั้อสํานัักงานัต้่างปรัะเทุศึ 
2. www.boi.go.th

ชี้ี�แจึงโครงการ
นััดหมายเจ้าหนั้าทุ่�บ่โอไอผูู้้ รัับผู้ิดชอบโครังการั 
เพื่้�อช่�แจงโครังการัภายใน 10 วัันทํําการ นัับต้ั�งแต้่ 
วันัย้�นัคําขอรัับการัส่งเสรัิม

แจึ้งผู้ลการพื่ิจึารณา
บ่โอไอดําเนัินัการัแจ้งผู้ลการัพื่ิจารัณาภายใน 7 วััน  
นัับต้ั�งแต้่วันัทุ่�รัับรัองรัายงานัการัปรัะชุม

วิเคราะห้์โครงการ
เจ้าหน้ัาทุ่�บ่โอไอดําเนัินัการัวิเครัาะห์โครังการัโดยใช้รัะยะเวลา 
การัพื่ิจารัณาต้ามขนัาดการัลงทุุนั

ย่่�นคำาขอรับัการสำ่งเสำริม
การลงทุุน

ติอบัรับัมติิการสำ่งเสำริม 
การลงทุุน
ผูู้้ขอรัับการัส่งเสริัมการัลงทุุนัต้อบรัับการัส่งเสริัมภายใน 1 เดืือน  
นัับต้ั�งแต้่วันัทุ่�ได้รัับหนัังส้อแจ้งมต้ิ โดยใช้
ช่องทุางต้อบรัับได้ 2 ช่องทุาง
1. กรัอกแบบฟอรั์มผู้่านัรัะบบ e-Investment
 Promotion กรัณ่ย้�นัคําขอผู้่านัรัะบบ 

e-Investment Promotion โดยรัะบบ  
จะเข้าสู่รัะบบงานับัต้รัส่งเสรัิม (Promotion Centificate) 

2. ย้�นัแบบต้อบรัับมต้กิารัส่งเสรัมิการัลงทุนุั (F GA CT 07)  
ทุ่�กลุม่บัต้รัส่งเสริัม สาํนัักงานับโ่อไอส่วนักลาง หร้ัอผู่้านัรัะบบ 
รัับหนัังสอ้ออนัไลน์ัสาํหรัับผูู้ต้้ดิต่้อ BOI (e-Submission)

ขอรับับััติรสำ่งเสำริม
ผูู้้ได้ รัับการัส่งเสรัิมการัลงทุุนัย้�นัขอรัับบัต้รัส่งเสรัิม 
พื่รั้อมหลักฐานัปรัะกอบการัพื่ิจารัณาภายใน 6 เดืือน  
นัับตั้�งแต่้วันัทุ่�ย้�นัแบบต้อบรัับมติ้ให้การัส่งเสริัม โดยสามารัถ 
ย้�นัผู้่านั 2 ช่องทุาง
1. กรัอกแบบฟอรั์มผู้่านัรัะบบ e-Investment
 Promotion กรัณ่ย้�นัคําขอผู้่านัรัะบบ e-Investment 

Promotion
2. กรัอกแบบฟอร์ัมปรัะกอบการัขอรัับบัต้รัส่งเสริัม  

(F GA CT 08) พื่รั้อมย้�นัเอกสารัหลักฐานัปรัะกอบ 
การัออกบัต้รัทุ่�กลุ่มบัต้รัส่งเสริัม สํานัักงานับ่โอไอ 
ส่วนักลาง หร้ัอผู้่านัรัะบบรัับหนัังส้อออนัไลนั์สําหรัับ 
ผูู้้ต้ิดต้่อ BOI (e-Submission)

ออกบััติรสำ่งเสำริม
บ่โอไอดําเนัินัการัออกบัต้รัส่งเสริัมภายใน  
10 วัันทํําการ นัับจากวันัทุ่�สํานัักงานั 
ได้รัับแบบฟอร์ัมขอรัับบัต้รัส่งเสริัมและ
หลักฐานัครับถ้วนั

ผูู้้ขอรัับการัส่งเสริัมการัลงทุุนัทุ่�ปรัะกอบกิจการัต้ามปรัะเภูทุทุ่�บ่โอไอ
ให้การัส่งเสรัิมการัลงทุุนัต้้องย้�นัขอออนัไลนั์เทุ่านัั�นั โดยย้�นัผู่้านัรัะบบ 
e-Investment Promotion
ทุาง www.boi.go.th
ยกเว้นั
- การัขอรัับการัส่งเสรัิม 

เพื่้�อปรัับปรัุงปรัะสิทุธิิภูาพื่
- การัขอรัับการัส่งเสรัมิเพื่้�อรัับโอนักจิการั
- การัขอรัับการัส่งเสรัิมต้ามมาต้รัการั 

ส่งเสรัิมการัลงทุุนัเพื่้�อพื่ัฒนัาชุมชนัและสังคม

ลงทํุนไม่่เกิน ลงทํุนม่ากกวั่า 

200 2,000 2,000
40 60 90

ล้าน
บาทํ

ล้าน
บาทํ

วััน วััน วััน

พิิจารณาภายใน พิิจารณาภายใน

นับตั้ั�งแตั้่วัันทํ่� 
เอกสารครบถ้้วัน

นับตั้ั�งแตั้่วัันทํ่� 
เอกสารครบถ้้วัน

นับตั้ั�งแตั้่วัันทํ่� 
เอกสารครบถ้้วัน

กรัณ่ย้�นัคําขอรัับการัส่งเสรัิมในัรัูปแบบเอกสารั (ต้ามการัยกเว้นัในั 2 ) จะต้้อง 
ดําเนัินัการัต้อบรัับมต้ิ 6  และขอรัับบัต้รัส่งเสรัิม 7  ผู้่านัรัะบบงานับัต้รัส่งเสรัิม 
(Promotion Certificate syetem) โดยต้รัง

วิธิีปฏิิบััติิในการขอรับัการสำ่งเสำริมการลงทุุน

พิิจารณาภายใน

ล้าน
บาทํ

ลงทํุนไม่่เกิน 
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ขั�นติอนและเอกสำารประกอบัการพื่จิึารณาในการปฏิิบััติงิานส่ำงเสำริมการลงทุนุ

ขั�นัต้อนัการัดําเนัินัการัขอรัับการัส่งเสรัิม เอกสารัทุ่�ต้้องใช้

1.  ย้�นัคําขอรัับการัส่งเสริัมการัลงทุุนัผู่้านัรัะบบสนัับสนุันั 

การัลงทุนุั โดย login ผู้า่นัรัะบบ e-Investment Promotion
 ยกเว้นั คําขอต้่อไปนั่�ทุ่�ย้�นัในัรัูปแบบเอกสารัได้
 - การัขอรัับการัส่งเสรัิมเพื่้�อการัปรัับปรัุงปรัะสิทุธิิภูาพื่
 - การัขอรัับการัส่งเสรัิมเพื่้�อโอนักิจการั
 - การัขอรัับการัส่งเสรัิมต้ามมาต้รัการัส่งเสรัิมการัลงทุุนั 

 เพื่้�อพื่ัฒนัาชุมชนัและสังคม

สําหรัับการัขอรัับการัส่งเสรัิมปรัะเภูทุกิจการัทุั�วไป
1. งบการัเงินัปีล่าสุด (ถ้าม่)
2. ปรัะวัต้ิและรัายละเอ่ยดธิุรักิจทุ่�ผู้่านัมา
3. ต้ัวอย่างรัูปถ่าย และ/หรั้อแค็ต้ต้าล็อกของผู้ลิต้ภูัณฑ์์
4. เอกสารัแนับเพื่ิ�มเต้ิมกรัรัมวิธิ่การัผู้ลิต้
5. เอกสารัแนับเพื่ิ�มเต้ิมรัายละเอ่ยดเครั้�องจักรัหลัก
6. เอกสารัแนับเพื่ิ�มเต้ิมรัายละเอ่ยดต้ามมาต้รัการั (ถ้าม่)
7. เอกสารัอ้�นัๆ ต้ามปรัะเภูทุกิจการัซึ่ึ�งสํานัักงานัและ

เจ้าหนั้าทุ่�จะแจ้งให้ทุรัาบเป็นักรัณ่ไปโดยผู่้านัรัะบบ 
e-Investment Promotion

2. การัต้อบรัับมต้ิให้การัส่งเสรัิม*
2.1 ผูู้้ ขอ รัับการัส่ ง เสรัิ มจะต้้ อ งย้� นัแบบต้อบ รัับ 

การัส่งเสริัม (F GA CT 07) ภายใน 1 เดืือน  
นัับแต้่วันัทุ่�ได้รัับหนัังส้อแจ้งมต้ิ

2.2 ก รั ณ่ ผูู้้ ข อ รัั บ ก า รั ส่ ง เ ส รัิ ม ไ ม่ ส า ม า รั ถ ส่ ง 
แบบต้อบรัับมติ้ได้ภูายในักําหนัดเวลา ผูู้้ขอรัับ 
การัส่งเสริัมสามารัถย้�นัแบบขยายเวลาต้อบรัับมติ้
ได้ 3 ครัั�ง ครัั�งละ 1 เด้อนั ต้ามรัะเบ่ยบสํานัักงานั 
คณะกรัรัมการัส่งเสรัิมการัลงทุุนั ฉบับทุ่� 1/2553 
เร้ั�อง กําหนัดเวลาในัการัปฏิบัิต้งิานัส่งเสริัมการัลงทุนุั

ไม่ม่เอกสารัปรัะกอบการัย้�นัคําขอ

3. การัออกบัต้รัส่งเสรัิม
3.1 ผูู้้ขอรัับการัส่งเสริัมจะต้้องย้�นัแบบปรัะกอบการั 

ขอรัับบัต้รัส่งเสริัม (F GA CT 08) พื่รั้อมหลักฐานั 
ปรัะกอบการัพื่ิจารัณาภายใน 6 เดืือน นัับแต่้ 
วันัทุ่�ย้�นัแบบต้อบรัับมต้ิการัให้การัส่งเสรัิม ทุั�งน่ั�  
สํา นัั ก ง านัจ ะดํา เ นิั นั ก า รั อ อกบั ต้ รั ส่ ง เ ส ริั ม 
ให้แล้วเสรั็จภายใน 10 วัันทํําการ นัับแต้่วันัทุ่�
สํานัักงานัได้รัับแบบปรัะกอบการัขอรัับบัต้รัส่งเสรัิม
และหลักฐานัปรัะกอบการัพื่ิจารัณาครับถ้วนั

3.2 กรัณ่ผูู้ข้อรัับการัส่งเสรัมิไม่สามารัถย้�นัแบบปรัะกอบการั 
ขอรัับบัต้รัส่ ง เสรัิม พื่ร้ัอมหลักฐานัปรัะกอบ 
การัพื่ิจารัณาได้ภูายในักําหนัด ผูู้้ขอรัับการัส่งเสรัิม
สามารัถย้�นัแบบขยายเวลาส่งเอกสารัปรัะกอบการั 
ออกบัต้รัได้ 3 ครัั�ง ครัั�งละ 4 เด้อนั ต้ามรัะเบ่ยบ
สํา นัักงานัคณะกรัรัมการัส่ ง เสรัิมการัลงทุุนั  
ฉบับทุ่� 1/2553 เรั้�อง กําหนัดเวลาในัการัปฏิิบัต้ิงานั
ส่งเสรัิมการัลงทุุนั

1. แบบปรัะกอบการัขอรัับบัต้รัส่งเสรัิม (F GA CT 08)  
ทุ่�ม่ข้อมูลสมบูรัณ์ครับถ้วนั

2. หลกัฐานัการันํัาเงินัต้า่งปรัะเทุศึเข้ามา (กรัณ่เป็นัการัลงทุนุั
จากต้่างปรัะเทุศึ)

3. แบบกรัอกรัายการัความต้้องการัสาธิารัณูปโภูคและ
ความต้้องการัทุางด้านัแรังงานั (F GA CT 13)

4. หลักฐานัอ้�นั ต้ามทุ่�รัะบุในัหนัังส้อแจ้งมต้ิ (ถ้าม่)

หมายเหตุุ
-	 กรณีีย่�นคำำาขอรับการส่่งเส่ริมผ่่านระบบ	e-	Investment	Promotion	ส่ามารถตุอบรับผ่่านระบบ	e-	Investment	Promotion	โดยระบบจะเชื่่�อมโยง 
	 ไปยังระบบบัตุรส่่งเส่ริม	(Promotion	Cortificate	System)	อัตุโนมัตุิ
-	 กรณีีย่�นขอรับการส่่งเส่ริมในรูปแบบเอกส่าร	จะตุ้องตุอบรับมตุิผ่่านระบบบัตุรส่่งเส่ริม	(Promotion	Cortificate	System)	โดยตุรง
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มาตรการพิิเศษ 05



มาติรการสำ่งเสำริมการลงทุุนในพื่่�นทุี�เขติพื่ัฒนา 
เศึรษฐกิจึพื่ิเศึษชี้าย่แดน (SEZ)

เพื่้�อให้เกิดการัเช้�อมโยงทุางเศึรัษฐกิจกับปรัะเทุศึเพ้ื่�อนับ้านั และเกิดการักรัะจายความเจรัิญทุางเศึรัษฐกิจ 

และสังคม ทุั�งในัรัะดับภููมิภูาคและรัะดับพื่้�นัทุ่�อย่างทุั�วถึง ผูู้้สนัใจสามารัถศึึกษารัายละเอ่ยด ดังนั่�
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เขติพื่ัฒนาเศึรษฐกิจึพื่ิเศึษชี้าย่แดน ปรัะกอบด้วยพื่้�นัทุ่�ในัจังหวัดดังต้่อไปนั่� 

 จังหวัดต้าก ปรัะกอบด้วย 14 ต้ําบล ในั 3 อําเภูอ ในัจังหวัดต้าก ได้แก่

• อําเภูอแม่สอด 8 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลแม่สอด ต้ําบลแม่ต้าว ต้ําบลทุ่าสายลวด ต้ําบลพื่รัะธิาตุ้ผู้าแดง 

ต้ําบลแม่กาษา ต้ําบลแม่ปะ ต้ําบลแม่กุ และต้ําบลมหาวันั

• อําเภูอพื่บพื่รัะ 3 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลพื่บพื่รัะ ต้ําบลช่องแคบ และต้ําบลวาเล่ย์

• อําเภูอแม่รัะมาด 3 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลแม่จะเรัา ต้ําบลแม่รัะมาด และต้ําบลขะเนัจ้�อ

 จั งห วัด มุกดาหารั ปรัะกอบด้วย 

11 ต้ําบล ในั 3 อําเภูอ ในัจังหวัด

มุกดาหารั ได้แก่ 

• อําเภูอเม้องมุกดาหารั 5 ต้ําบล 

ได้แก่ ต้ําบลศึรั่บุญเรั้องต้ําบล

มุกดาหารั ต้ําบลบางทุรัาย

ใหญ่ ต้ําบลคําอาฮวนั และ

ต้ําบลนัาส่นัวนั

• อําเภูอหว้านัใหญ่ 4 ต้ําบล 

ได้แก่ ต้ําบลบางทุรัายน้ัอย 

ต้ําบลชะโนัด ต้ําบลหว้านัใหญ่ 

และต้ําบลบ่งขาม

• อําเภูอดอนัต้าล 2 ต้ําบล ไดแ้ก่ 

ต้ําบลโพื่ธิิ�ไทุรั และ ต้ําบล

ดอนัต้าล

 จังหวัดสรัะแก้ว ปรัะกอบด้วย 4 ต้ําบล 

ในั 2 อําเภูอ ในัจังหวัดสรัะแก้ว ได้แก่

• อําเภูออรััญปรัะเทุศึ 3 ต้ําบล 

ได้แก่ ต้ําบลบ้านัด่านั ต้ําบล

ป่าไรั่ และต้ําบลทุ่าข้าม

• อําเภูอวัฒนัานัครั 1 ต้ําบล 

ได้แก่ ต้ําบลผู้ักขะ

 จังหวัดต้รัาด ปรัะกอบด้วย 3 ต้ําบล 

ของอําเภูอคลองใหญ่ ในัจังหวัดต้รัาด 

ได้แก่ ต้ําบลคลองใหญ่ ต้ําบลหาดเล็ก  

และต้ําบลไม้รัูด

1

6

2

8

7

9

3
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5
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 จังหวัดสงขลา ปรัะกอบด้วย 4 ต้ําบล ของอําเภูอสะเดา ในัจังหวัดสงขลา ได้แก่ ต้ําบลสะเดา ต้ําบลสํานัักขาม 

ต้ําบลสํานัักแต้้ว และต้ําบลปาดังเบซึ่ารั์ 

 จังหวัดเช่ยงรัาย ปรัะกอบด้วย 21 ต้ําบล ในั 3 อําเภูอ ในัจังหวัดเช่ยงรัาย ได้แก่ 

• อําเภูอเช่ยงของ 7 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลครึั�ง ต้ําบลบุญเร้ัอง ต้ําบลริัมโขง ต้ําบลเว่ยง ต้ําบลศึร่ัดอนัชัย 

ต้ําบลสถานั และต้ําบลห้วยซึ่้อ 

• อําเภูอเช่ยงแสนั 6 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลบ้านัแซึ่ว ต้ําบลป่าสัก ต้ําบลแม่เงินั ต้ําบลโยนัก ต้ําบลเว่ยง และ

ต้ําบลศึรั่ดอนัมูล 

• อําเภูอแม่สาย 8 ต้ําบล ได่แก่ ต้ําบลเกาะช้าง ต้ําบลบ้านัด้าย ต้ําบลโป่งงาม ต้ําบลโป่งผู้า ต้ําบลแม่สาย 

ต้ําบลเว่ยงพื่างคํา ต้ําบลศึรั่เม้องขุม และต้ําบลห้วยไครั้

 จังหวัดหนัองคาย ปรัะกอบด้วย 13 ต้ําบล ในั 2 อําเภูอ ในัจังหวัดหนัองคาย ได้แก่

• อําเภูอเม้องหนัองคาย 12 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลค่ายบกหวานั ต้ําบลในัเม้อง ต้ําบลบ้านัเด้�อ ต้ําบล 

พื่รัะธิาตุ้บังพื่วนั ต้ําบลโพื่ธิิ�ชัย ต้ําบลโพื่นัสว่าง ต้ําบลม่ชัย ต้ําบลเว่ยงคุก ต้ําบลส่กาย ต้ําบล 

หนัองกอมเกาะ ต้ําบลหาดคํา และต้ําบลหินัโงม 

• อําเภูอสรัะใครั 1 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลสรัะใครั

 จังหวัดนัครัพื่นัม ปรัะกอบด้วย 13 ต้ําบล ในั 2 อําเภูอ ในัจังหวัดนัครัพื่นัม ได้แก่ 

• อําเภูอเม้องนัครัพื่นัม 10 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลกุรุัคุ ต้ําบลทุ่าค้อ ต้ําบลนัาทุรัาย ต้ําบลนัารัาชควาย 

ต้ําบลในัเม้อง ต้ําบลบ้านัผู้ึ�ง ต้ําบลโพื่ธิิ�ต้าก ต้ําบลหนัองญาต้ิ ต้ําบลหนัองแสง และต้ําบลอาจสามารัถ 

• อําเภูอทุ่าอุเทุนั 3 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลโนันัต้าล ต้ําบลรัามรัาช และต้ําบลเวินัพื่รัะบาทุ 

 จังหวัดกาญจนับุรั่ ปรัะกอบด้วย 2 ต้ําบล ของอําเภูอเม้องกาญจนับุรั่ ในัจังหวัดกาญจนับุรั่ ได้แก่ ต้ําบลแก่งเส่�ยนั 

และต้ําบลบ้านัเก่า

 จังหวัดนัรัาธิิวาส ปรัะกอบด้วย 5 ต้ําบล ในั 5 อําเภูอ ในัจังหวัดนัรัาธิิวาส ได้แก่

• อําเภูอเม้องนัรัาธิิวาส 1 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลโคกเค่ยนั 

• อําเภูอต้ากใบ 1 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลเจ๊ะเห 

• อําเภูอย่�งอ 1 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลละหารั 

• อําเภูอแว้ง 1 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลโละจูด

• อําเภูอสุไหงโก-ลก 1 ต้ําบล ได้แก่ ต้ําบลสุไหงโก-ลก
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กิิจกิารเป้้าหมาย

ได้้รับยกิเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิบุคคล 8 ป้ี จำากิัด้ว้งิเงิินติามเงิินลงิทุุน
(13 กิลุ�มอุุติสาหกิรรมเป้้าหมาย และ 5 ป้ระเภทุกิจิกิารเป้้าหมาย)

กิิจกิารทุั�ว้ไป้

ได้้รับยกิเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิบุคคลเพิ่ิ�มเติิม 3 ป้ี (รว้มแล้ว้ไม�เกิิน 8 ป้ี) 

จำากิัด้ว้งิเงิินติามเงิินลงิทุุน
แติ�หากิได้้รับยกิเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิบุคคล 8 ป้ีอุย่�แล้ว้ 

จะได้้รับลด้หย�อุนภาษีีเงิินได้้นิติิบุคคล 50% เพิ่ิ�มเติิมอุีกิ 5 ป้ี

ยกิเว้น้อุากิรขาเข้าเคร่�อุงิจกัิร

สิทุธิิและป้ระโยชน์อุ่�นทุี�ไม�ใช�
ภาษีีอุากิร

ยกิเว้้นอุากิรขาเข้าว้ัติถุุด้ิบ 
ทุี�ใช้ผลิติเพิ่่�อุส�งิอุอุกิ

หักิค�าขนส�งิ ไฟฟ้า ป้ระป้า 2 เทุ�า 
ขอุงิค�าใช้จ�าย เป้็นระยะเว้ลา 10 ป้ี

หักิค�าติิด้ติั�งิหร่อุกิ�อุสร้างิ
สิ�งิอุำานว้ยคว้ามสะด้ว้กิ 25% 

ขอุงิเงิินลงิทุุน

ลด้หย�อุนภาษีีเงิินได้้นิติิบุคคล 50% เพิ่ิ�มเติิมอุีกิ 5 ป้ี 
จำากิัด้ว้งิเงิินติามเงิินลงิทุุน (เฉพิ่าะ 13 กิลุ�มอุุติสาหกิรรมเป้้าหมาย)

สิทุธิิและป้ระโยชน์

หมายเหตุุ : พื้้�นที่่�เขตเศรษฐกิิจพิื้เศษในจังหวััดนราธิิวัาส ให้ใช้้สิที่ธิิประโยช้น์ภายใต้มาตรกิารส่งเสริมกิารลงทุี่นในจังหวััดช้ายแดนภาคใต้ โดย 

ผ่่อนปรนเง้�อนไขประเภที่กิิจกิารตามมาตรกิารส่งเสริมกิารลงทีุ่นในเขตพื้ัฒนาเศรษฐกิิจพื้ิเศษช้ายแดน

13 กิลุ�มอุุติสาหกิรรมเป้้าหมายในเขติพิ่ัฒนา
เศรษีฐกิิจพิ่ิเศษีชายแด้น ด้ังินี� 

 (1) อุตสาหกิรรมกิารเกิษตร ประมง และกิิจกิารที่่�เกิ่�ยวัข้อง

 (2) กิารผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์และบริกิารที่างกิารแพื้ที่ย์

 (3) กิารผ่ลิตยานยนต์ เคร้�องจักิร และช้ิ�นส่วัน

 (4) กิารผ่ลิตเคร้�องใช้้ไฟฟ้าและอิเล็กิที่รอนิกิส์

 (5) กิารผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์เซรามิกิส์ โลหะ และวััสดุ

 (6) กิารผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์พื้ลาสติกิและเย้�อกิระดาษ

 (7) กิิจกิารสาธิารณูปโภค

 (8) นิคมหร้อเขตอุตสาหกิรรม

 (9) กิารผ่ลิตสิ�งที่อ เคร้�องนุ่งห่ม และเคร้�องหนัง

 (10) กิารผ่ลิตอัญมณ่และเคร้�องประดับ

 (11) กิารผ่ลิตเคร้�องเร้อน

 (12) กิิจกิารเพื้้�อสนับสนุนกิารที่่องเที่่�ยวั

 (13) กิิจกิารบริกิาร

ประกาศที่่�เก่�ยวข้้อง
-	 ประกาศคณะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทีุ่น	ที่่�	19/2565	เร่�อง	มาตรการส่่งเส่ริมการลงทีุ่น 

ในพื้่�นที่่�เข้ตพื้ัฒนาเศรษฐกิจพื้ิเศษชายแดน	ลงวันที่่�	8	ธัันวาคม	2565

5 กิิจกิารเป้้าหมายทุี�เพิ่ิ�มเติิมจากิกิลุ�มกิิจกิาร
เป้้าหมายในเขติพิ่ฒันาเศรษีฐกิจิพิ่เิศษีชายแด้น 
ด้ังินี�

(1) ประเภที่ 5.2.5 กิิจกิารผ่ลิตวััสดุกิ่อสร้างและกิิจกิารผ่ลิต

ผ่ลิตภัณฑ์์คอนกิร่ตอัดแรงสำาหรับงานสาธิารณูปโภค

(2) ประเภที่ 5.4.15 กิจิกิารผ่ลติโครงสรา้งโลหะสำาหรบังานกิอ่สรา้ง

หร้องานอุตสาหกิรรม (Fabrication Industry)

(3) ประเภที่ 6.4.2 กิิจกิารผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์พื้ลาสติกิสำาหรับ 

สินค้าอุปโภค เช้่น บรรจุภัณฑ์์พื้ลาสติกิ เป็นต้น

(4) ประเภที่ 6.6.7 กิิจกิารผ่ลิตสิ�งของจากิเย้�อ หร้อกิระดาษ เช้่น 

กิล่องกิระดาษ เป็นต้น

(5) ประเภที่ 7.2.4 กิจิกิารพัื้ฒนาอาคารสำาหรบัโรงงานอุตสาหกิรรม 

และ/หร้อคลังสินค้า

รายละเอ่ยดบััญช่ประเภที่กิจการและเง่�อนไข้ในกลุ่มอุตส่าหกรรมเป้าหมายในเข้ตเศรษฐกิจพื้ิเศษ
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มาติรการสำ่งเสำริมการลงทุุนในพื่่�นทุี�

เขติพื่ัฒนาพื่ิเศึษภาคติะวันออก (EEC)

เพ้ื่�อส่งเสรัิมให้เกิดการัลงทุุนัในักิจการัเป้าหมายในัพื่้�นัทุ่� 3 จังหวัด ค้อ ฉะเชิงเทุรัา ชลบุร่ั และรัะยอง  

มากยิ�งขึ�นั ต้ลอดจนักรัะตุ้น้ัใหภู้าคเอกชนัมส่่วนัร่ัวมในัการัพื่ฒันัาทุรััพื่ยากรัมนัษุย ์รัวมถึงการัวจิยัและพัื่ฒนัาเทุคโนัโลย่

และนัวัต้กรัรัม ผูู้้สนัใจสามารัถศึึกษารัายละเอ่ยดของมาต้รัการั ดังนั่�
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มอเตอรเวย

รถไฟความเร�วสูง

เขตสงเสร�มเพ��อกิจการพ�เศษ

EECa EECtp

EECd

EECg

EECi

กรุงเทพ

สมุทรปราการ

ฉะเช�งเทรา

ชลบุร�

ระยอง

รถไฟรางคู

ทาเร�อสัตหีบ
ทาเร�อ

มาบตาพุด

ทาเร�อ
แหลมฉบัง

สนามบิน
สุวรรณภูมิ

สนามบิน
ดอนเมือง

EECmd

นิคมอุตสาหกรรมหร�อ
เขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสร�ม สนามบิน

อูตะเภา

ห้ลักเกณฑ์์และเง่�อนไข 

1. เป็นักิจการัเป้าหมายในัเขต้พื่ัฒนัาพื่ิเศึษภูาคต้ะวันัออก (EEC) ค้อ กลุ่มกิจการัทุ่�ใช้เทุคโนัโลย่ขั�นัสูงซึ่ึ�งม่ความสําคัญต้่อการัเพื่ิ�ม 

ขด่ความสามารัถในัการัแขง่ขนััของปรัะเทุศึ ปรัะกอบด้วยกจิการัในักลุ่ม A1+, A1, A2, A3 และ A4 ยกเว้นัปรัะเภูทุกจิการัทุ่�ไม่เขา้ขา่ย 

ทุ่�ขอรัับการัส่งเสรัิมภูายใต้้มาต้รัการันั่�ได้ ดังนั่�

- ปรัะเภูทุ 1.1.4 กิจการัปรัะมงนัํ�าลึก

- ปรัะเภูทุ 8.2.3 กิจการับรัิการัวงจรัส้�อสัญญาณความเรั็วสูงรัะหว่างปรัะเทุศึภูาคพื่้�นันัํ�า

- ปรัะเภูทุ 10.9.1 กิจการัเรั้อเฟอรั์รั่� หรั้อเดินัเรั้อทุ่องเทุ่�ยว หรั้อให้บรัิการัเรั้อทุ่องเทุ่�ยว

- ปรัะเภูทุ 10.10.2 กิจการัขนัส่งทุางอากาศึ

- ปรัะเภูทุ 10.10.3 กิจการัขนัส่งทุางเรั้อ

- ปรัะเภูทุ 10.10.4 กิจการัขนัส่งทุางรัาง

2. ต้้องต้ั�งโครังการัอยู่ในัจังหวัดฉะเชิงเทุรัา ชลบุรั่ และรัะยอง

 

EECa : เม่องการบัินภาคติะวันออก

EECi : เขตินวัติกรรมระเบัีย่งเศึรษฐกิจึพื่ิเศึษภาคติะวันออก

EECd : เขติสำ่งเสำริมอุติสำาห้กรรมและนวัติกรรมดิจึิทุัล

EECmd : ศึ้นย่์นวัติกรรมการแพื่ทุย่์ครบัวงจึร ธิรรมศึาสำติร์ (พื่ัทุย่า)

EECg : เขติสำ่งเสำริมการแพื่ทุย่์จึีโนมิกสำ์ มห้าวิทุย่าลัย่บั้รพื่า (บัางแสำน)

EECtp : ศึ้นย่์นวัติกรรมดิจึิทุัลและเทุคโนโลย่ีขั�นสำ้งบั้านฉาง จึังห้วัดระย่อง
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3.	 สิิทธิิและประโยชน์์

ประเภทกิิจกิาร
สิิทธิิและ

ประโยชน์์พื้้�น์ฐาน์

สิิทธิิและประโยชน์์เพื้ิ�มเติิม

กิรณีีมีกิารพื้ัฒน์า 

ทรัพื้ยากิรมน์ุษย์/

วิิจัยและพื้ัฒน์า

กิรณีีติั�งอย่�ใน์พื้้�น์ที�เฉพื้าะ

EECi EECd EECa 

EECmd EECg EECtp

หร
้อ

น์ิคม/เขติ

อุติสิาหกิรรม

กิิจกิารกิลุ�ม	A1+

ยกิเวิ้น์ภาษีเงิน์ได้้ 

น์ิติิบุุคคล	 

10	-	13	ปี

ยกิเวิ้น์ภาษีเงิน์ได้้

น์ิติิบุุคคลเพื้ิ�มเติิม	

2	ปี

ยกิเวิ้น์ภาษีเงิน์ได้้น์ิติิบุุคคล

เพื้ิ�มเติิม	1	ปี

ยกิเวิ้น์ภาษีเงิน์ได้้

น์ิติิบุุคคลเพื้ิ�มเติิม	

1	ปี

กิิจกิารกิลุ�ม	A1	-	A2
ยกิเวิ้น์ภาษีเงิน์ได้้

น์ติิบิุคุคล	8	ปี ลด้หย�อน์ภาษเีงิน์ได้้ 

น์ิติิบุุคคล	50%	

เพื้ิ�มเติิม	3	ปี

ลด้หย�อน์ภาษีเงิน์ได้้น์ิติิบุุคคล	

50%	เพื้ิ�มเติิม	2	ปี

-

กิิจกิารกิลุ�ม	A3	-	A4
ยกิเวิ้น์ภาษีเงิน์ได้้

น์ติิบิุคุคล	3	-	5	ปี

ยกิเวิ้น์ภาษีเงิน์ได้้

น์ิติิบุุคคลเพื้ิ�มเติิม	

1	ปี

หมายเหตุุ
1.	 กรณีีโครงการดำำาเนิินิการตุามเกณีฑ์์การพััฒนิาทรัพัยากรมนิุษย์	การวิิจััยและพััฒนิาเทคโนิโลยีหรือนิวิัตุกรรม	และเกณีฑ์์ที�ตุั�ง	สามารถไดำ้รับสิทธิิและ

ประโยชนิ์ดำ้านิภาษีเงินิไดำ้นิิตุิบุคคลเพัิ�มเตุิมควิบค่�กันิไดำ้
2.	 กรณีีโครงการตุั�งอย่�ในิเขตุ	EECa	EECi	EECd	EECmd	EECg	EECtp	หรือนิิคม/เขตุอุตุสาหกรรมให้เลือกรับสิทธิิและประโยชนิ์ดำ้านิภาษีเงินิไดำ้

นิิตุิบุคคลเพัิ�มเตุิมอย�างใดำอย�างหนิ่�ง
3.	 กรณีีโครงการใดำได้ำรับสิทธิิและประโยชนิ์ยกเว้ินิภาษีเงินิไดำ้นิิติุบุคคลรวิมแล้วิไม�เกินิ	8	ปี	จัะไม�ให้ได้ำรับสิทธิิและประโยชนิ์ลดำหย�อนิภาษีเงินิได้ำ

นิิตุิบุคคลตุามมาตุรา	35(1)	เพัิ�มเตุิมอ�ีก
4.	 กรณีีโครงการกลุ�มกิจัการ	A1+	ไดำ้รับสิทธิิและประโยชน์ิยกเว้ินิภาษีเงินิได้ำนิิติุบุคคลรวิมแล้วิไม�เกินิ	13	ปี	กรณีีโครงการกลุ�มกิจัการ	A1	-	A4	 

ไดำ้รับสิทธิิและประโยชนิ์ยกเวิ้นิภาษีเงินิไดำ้นิิตุิบุคคลรวิมแล้วิไม�เกินิ	8	ปี	
5.	 กรณีีที�ไดำ้รับสิทธิิและประโยชนิ์ลดำหย�อนิภาษีเงินิไดำ้นิิตุิบุคคล	จัะไดำ้รับส่งสุดำไม�เกินิ	5	ปี

กรณีีมีีการพััฒนาทรัพัยากรมีนุษย์   

ติ้องมีควิามร�วิมม้อกิับุสิถาบุัน์กิารศึึกิษาติามร่ปแบุบุที�กิำาหน์ด้	ได้้แกิ�	ควิามร�วิมม้อใน์โครงกิาร	Work-integrated	Learning	(WiL)	 

โครงกิารอาชีวิศึึกิษาระบุบุทวิิภาคี	โครงกิารสิหกิิจศึึกิษา	หร้อควิามร�วิมม้อเพื้้�อพื้ัฒน์าบุุคลากิรไทยใน์ด้้าน์วิิทยาศึาสิติร์และเทคโน์โลยีอ้�น์ๆ	 

ติามที�คณีะกิรรมกิารเห็น์ชอบุ	โด้ยจะติ้องย้�น์แผน์ควิามร�วิมม้อใน์กิารรับุน์ักิเรียน์หร้อน์ักิศึึกิษาเข้าฝึึกิอาชีพื้	โด้ยมีจำาน์วิน์น์ักิเรียน์หร้อ

น์ักิศึึกิษาที�จะรับุเข้าฝึึกิอาชีพื้ไม�น์้อยกิวิ�าร้อยละ	10	ของจำาน์วิน์พื้น์ักิงาน์ทั�งหมด้ใน์โครงกิารที�ย้�น์ขอรับุกิารสิ�งเสิริมกิารลงทุน์	หร้อ 

ไม�น์้อยกิวิ�า	40	คน์	แล้วิแติ�จำาน์วิน์ใด้ติำ�ากิวิ�า

กรณีีมีีการวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีและนวิัตกรรมี

ติอ้งมกีิารลงทนุ์หร้อมคี�าใชจ้�ายด้า้น์กิารวิจิยัและพื้ฒัน์าเทคโน์โลยแีละน์วิตัิกิรรม	ทั�งกิารด้ำาเน์นิ์กิารเอง	หร้อกิารวิ�าจา้งผ่อ้้�น์ใน์ประเทศึ	หร้อ

กิารร�วิมวิิจัยและพื้ัฒน์ากิับุองค์กิรใน์ติ�างประเทศึ	รวิมกิัน์ไม�น์้อยกิวิ�าร้อยละ	1	ของยอด้ขายรวิมใน์	3	ปีแรกิ	หร้อไม�น์้อยกิวิ�า	200	ล้าน์บุาท	

แล้วิแติ�ม่ลค�าใด้ติำ�ากิวิ�า

ทั�งนี์�	 ไม�สิามารถน์ำาจำาน์วิน์น์ักิเรียน์หร้อน์ักิศึึกิษาที�จะรับุเข้าฝึึกิอาชีพื้	หร้อกิารลงทุน์หร้อค�าใช้จ�ายด้้าน์กิารวิิจัยและพัื้ฒน์าเทคโน์โลยี 

และน์วิัติกิรรมติามมาติรกิารน์ี�ไปขอรับุสิิทธิิและประโยชน์์ซ้ำำ�าซ้ำ้อน์กิับุมาติรกิารอ้�น์ได้้

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย

148



กรณีีกิจการที่ี�ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่ี�เฉพื้าะ

1.	 กรณีีตั้้�งโครงการในเขตั้ส่่งเส่ริมเศรษฐกิจพิิเศษ	เพิ่�อกิจการพิิเศษในเขตั้พิ้ฒนาพิิเศษภาคตั้ะวั้นออก	ดั้งนี�	

-	 เม่องการบิินภาคตั้ะวั้นออก	(EECa)

-	 เขตั้นวั้ตั้กรรมระเบิียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตั้ะวั้นออก	(EECi)

-	 เขตั้ส่่งเส่ริมอุตั้ส่าหกรรมและนวั้ตั้กรรมดัิจิทั้ล	(EECd)

-	 ศูนย์นวั้ตั้กรรมการแพิทัย์ครบิวังจร	ธรรมศาส่ตั้ร์	(พิ้ทัยา)	(EECmd)

-	 เขตั้ส่่งเส่ริมการแพิทัย์จีโนมิกส่์	มหาวัิทัยาล้ยบิูรพิา	(บิางแส่น)	(EECg)

-	 ศูนย์นวั้ตั้กรรมดัิจิทั้ลและเทัคโนโลยีข้�นสู่งบิ้านฉาง	จ้งหวั้ดัระยอง	(EECtp)

2.	 กรณีีตั้้�งโครงการในนิคมอุตั้ส่าหกรรมหร่อเขตั้อุตั้ส่าหกรรมทัี�ไดั้ร้บิการส่่งเส่ริมในพิ่�นทัี�จ้งหว้ัดัฉะเชิิงเทัรา	จ้งหว้ัดัชิลบิุรี	และ 

	จ้งหวั้ดัระยอง

ประกาศที่่�เก่�ยวข้้อง
-	 ประกาศคณะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทีุ่น	ที่่�	19/2565	เร่�อง	มาตรการส่่งเส่ริมการลงทีุ่นในพื้่�นที่่�เข้ตพื้ัฒนาพิื้เศษ 

ภาคตะวันออก	(EEC)	ลงวันที่่�	8	ธัันวาคม	2565	
-	 ประกาศส่ำานักงานคณะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทุี่น	ที่่�	ป.4/2565	เร่�อง	ประเภที่กิจการที่่�ไม่ให้้สิ่ที่ธิัและประโยชน์ 

ตามประกาศคณะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทุี่น	ที่่�	11/2565,	12/2565,	13/2565,	14/2565,	15/2565	และ	17/2565	 
ลงวันที่่�	12	ธัันวาคม	2565
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มาติรการสำ่งเสำริมการลงทุุนในพื่่�นทุี�ระเบัีย่งเศึรษฐกิจึพื่ิเศึษ  
(NEC, NeEC, CWEC, SEC)

เพ้ื่�อส่งเสริัมคลัสเต้อร์ัอุต้สาหกรัรัมเป้าหมาย และกรัะตุ้้นัให้ภูาคเอกชนัม่ส่วนัร่ัวมในัการัพัื่ฒนัาทุรััพื่ยากรัมนุัษย์  

รัวมถึงการัวิจัยและพื่ัฒนัาเทุคโนัโลย่และนัวัต้กรัรัม โดยผูู้้สนัใจสามารัถศึึกษารัายละเอ่ยด ดังนั่�
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หล้กเกณฑ์์และเง่�อนไขั้ 

1. ต้้องต้ั�งโครังการัอยู่ในัพ้ื่�นัทุ่�รัะเบ่ยงเศึรัษฐกิจพิื่เศึษ  

ดังต้่อไปนั่�

• พื่้�นัทุ่�รัะเบ่ยงเศึรัษฐกิจพิื่เศึษภูาคเหนั้อ (Northern 

Economic Corridor: NEC-Creative LANNA) 

ปรัะกอบด้วยพื่้�นัทุ่�จังหวัดเช่ยงรัาย เช่ยงใหม่ ลําพูื่นั 

และลําปาง 

• พื่้� นัทุ่� รั ะ เบ่ ย ง เศึรัษฐ กิจพื่ิ เศึษภูาคต้ะ วันัออก 

เฉ่ยงเหน้ัอ (Northeastern Economic Corridor: 

Ne EC - B i o economy )  ป รัะกอบ ด้ ว ยพื่้� นั ทุ่� 

จงัหวดันัครัรัาชสม่า ขอนัแกน่ั อดุรัธิาน่ั และหนัองคาย

 

• พื่้�นัทุ่�รัะเบ่ยงเศึรัษฐกิจพื่ิเศึษภูาคกลาง-ต้ะวันัต้ก 

(Central-Western Economic Corridor: CWEC) 

ปรัะกอบดว้ยพื่้�นัทุ่�จังหวดัพื่รัะนัครัศึร่ัอยธุิยา นัครัปฐม 

สุพื่รัรัณบุรั่ และกาญจนับุรั่ 

• พื่้�นัทุ่�รัะเบ่ยงเศึรัษฐกิจพื่ิเศึษภูาคใต้้ (Southern 

Economic Corridor: SEC) ปรัะกอบด้วยพ้ื่�นัทุ่� 

จงัหวัดชุมพื่รั รัะนัอง สรุัาษฎร์ัธิาน่ั และนัครัศึร่ัธิรัรัมรัาช

NEC

NeEC

CWEC

SEC

NEC

NeEC

CWEC

SEC
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2. ต้้องเป็นักิจการักลุ่ม A1+, A1, A2, A3 และ A4 ในัคลัสเต้อรั์อุต้สาหกรัรัมเป้าหมายในัพื่้�นัทุ่�รัะเบ่ยงเศึรัษฐกิจพื่ิเศึษ ดังนั่�

NEC

NeEC

CWEC

SEC

ภาคเหนือ

	ระเบัียบัเศรษฐกิจ	 จ้งหวิ้ด	 อุตส่าหกรรมเป้าหมาย

ภาคตะวิน้ออก

เฉีียงเหนอื

ภาคกลาง

ตะวิ้นตก

ภาคใต้

เชีียงใหม่	เชีียงราย

ลำาพิูน		ลำาปาง

ขั้อนแก่น	นครราชีส่ีมา

อุดรธีานี	หนองคาย

อยุธียา		นครปฐม

สุ่พิรรณบัุรี	กาญจนบัุรี

ระนอง		สุ่ราษฎร์ธีานี

ชีุมพิร		นครศรีธีรรมราชี

• อุตส่าหกรรมเกษตรและอาหาร
• อุตส่าหกรรมดิจิทุ้ล
•	อุตส่าหกรรมส่ร้างส่รรค์
•	อุตส่าหกรรมทุ่องเทุี�ยวิและทุ่องเทุี�ยวิเชีิงสุ่ขั้ภาพิ

• อุตส่าหกรรมเกษตรและอาหาร
• อุตส่าหกรรมชีีวิภาพิ

• อุตส่าหกรรมเกษตรและอาหาร
• อุตส่าหกรรมเคร่�องใชี้ไฟฟ้าและอิเล็กทุรอนิกส่์

• อุตส่าหกรรมเกษตรและอาหาร
• อุตส่าหกรรมชีีวิภาพิ
• อุตส่าหกรรมทุ่องเทุี�ยวิและทุ่องเทุี�ยวิเชีิงสุ่ขั้ภาพิ

รายละเอียดบัญชื่ีประเภที่กิจการและเง่�อนไขในแตุ่ละคำลัส่เตุอร์อุตุส่าหกรรมเป้าหมายในพื้่�นที่ี�ระเบียงเศรษฐกิจพื้ิเศษ

สำิทุธิิและประโย่ชี้น์

ปรัะเภูทุกิจการั
สิทุธิิและ

ปรัะโยชนั์พื่้�นัฐานั

สิทุธิิและปรัะโยชนั์เพื่ิ�มเต้ิม

กรัณ่ม่การัพื่ัฒนัา 

ทุรััพื่ยากรัมนัุษย์/

วิจัยและพื่ัฒนัา

กรัณ่ต้ั�งอยู่ในัพื่้�นัทุ่�เฉพื่าะ

EECi EECd EECa 

EECmd EECg EECtp

หรั
้อ

นัิคม/เขต้

อุต้สาหกรัรัม

กิจการักลุ่ม A1+

ยกเว้นัภูาษ่เงินัได้ 

นัิต้ิบุคคล  

10 - 13 ปี

ยกเว้นัภูาษ่เงินัได้

นัิต้ิบุคคลเพื่ิ�มเต้ิม 

2 ปี

ยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล

เพื่ิ�มเต้ิม 2 ปี

ยกเว้นัภูาษ่เงินัได้

นัิต้ิบุคคลเพื่ิ�มเต้ิม 

1 ปี

กิจการักลุ่ม A1 - A2
ยกเว้นัภูาษ่เงินัได้

นัติ้บิคุคล 8 ปี ลดหย่อนัภูาษเ่งินัได้ 

นัิต้ิบุคคล 50% 

เพื่ิ�มเต้ิม 3 ปี

ลดหย่อนัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 

50% เพื่ิ�มเต้ิม 5 ปี

-

กิจการักลุ่ม A3 - A4
ยกเว้นัภูาษ่เงินัได้

นัติ้บิคุคล 3 - 5 ปี

ยกเว้นัภูาษ่เงินัได้

นัิต้ิบุคคลเพื่ิ�มเต้ิม 

1 ปี

หมายเหตุุ
1.	 กรณีีโคำรงการดำาเนินการตุามเกณีฑ์์การพื้ัฒนาที่รัพื้ยากรมนุษย์	การวิจัย	และพื้ัฒนาเที่คำโนโลยีหร่อนวัตุกรรม	และเกณีฑ์์ที่ี�ตุั�ง	ส่ามารถได้รับส่ิที่ธัิและประโยชื่น์

ด้านภาษีเงินได้นิตุิบุคำคำลเพื้ิ�มเตุิมคำวบคำู่กันได้
2.	 กรณีีโคำรงการตุั�งอยูใ่นเขตุวทิี่ยาศาส่ตุร์และเที่คำโนโลยี	หร่อนิคำม/เขตุอตุุส่าหกรรมให้เลอ่กรบัสิ่ที่ธิัและประโยชื่น์ดา้นภาษีเงนิได้นิตุบิคุำคำลเพื้ิ�มเตุมิอย่างใดอย่างหน่�ง
3.	 กรณีีโคำรงการใดได้รับสิ่ที่ธิัและประโยชื่น์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตุิบุคำคำลรวมแล้วไม่เกิน	8	 ปี	จะไม่ให้ได้รับสิ่ที่ธิัและประโยชื่น์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตุิบุคำคำล 

ตุามมาตุรา	35(1)	เพื้ิ�มเตุิมอีก
4.	 กรณีีโคำรงการกลุม่กจิการ	A1+	ไดรั้บส่ทิี่ธัแิละประโยชื่นย์กเวน้ภาษเีงนิไดน้ติิุบุคำคำลรวมแลว้ไมเ่กนิ	13	ป	ีกรณีีโคำรงการกลุม่กจิการ	A1	-	A4	ไดร้บัส่ทิี่ธัแิละประโยชื่น์ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิตุิบุคำคำลรวมแล้วไม่เกิน	8	ปี
5.	 กรณีีที่ี�ได้รับส่ิที่ธัิและประโยชื่น์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตุิบุคำคำล	จะได้รับสู่งสุ่ดไม่เกิน	5	ปี
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กรณีมีการพื่ัฒนาทุรัพื่ย่ากรมนุษย่์   

ต้้องม่ความรั่วมม้อกับสถาบันัการัศึึกษาต้ามรัูปแบบทุ่�กําหนัด ได้แก่ ความรั่วมม้อในัโครังการั Work-integrated Learning (WiL)  

โครังการัอาช่วศึึกษารัะบบทุวิภูาค่ โครังการัสหกิจศึึกษา หร้ัอความรั่วมม้อเพื่้�อพื่ัฒนัาบุคลากรัไทุย ต้ามทุ่�คณะกรัรัมการัเห็นัชอบ  

(ไม่เฉพื่าะด้านัวิทุยาศึาสต้ร์ัและเทุคโนัโลย่เทุ่านัั�นั) โดยจะต้้องย้�นัแผู้นัความรั่วมม้อในัการัรัับนัักเร่ัยนัหร้ัอนัักศึึกษาเข้าฝึึกอาช่พื่  

โดยม่จํานัวนันัักเร่ัยนัหร้ัอนัักศึึกษาทุ่�จะรัับเข้าฝึึกอาช่พื่ไม่นั้อยกว่ารั้อยละ 10 ของจํานัวนัพื่นัักงานัทุั�งหมดในัโครังการัทุ่�ย้�นัขอรัับ 

การัส่งเสรัิมการัลงทุุนั หรั้อไม่นั้อยกว่า 40 คนั แล้วแต้่จํานัวนัใดต้ํ�ากว่า

กรณีมีการวิจึัย่และพื่ัฒนาเทุคโนโลย่ีและนวัติกรรม

ต้้องมก่ารัลงทุนุัหร้ัอมค่่าใช้จ่ายด้านัการัวจิยัและพื่ฒันัาเทุคโนัโลยแ่ละนัวตั้กรัรัม ทุั�งการัดาํเนันิัการัเอง หร้ัอการัว่าจ้างผูู้อ้้�นัในัปรัะเทุศึ หร้ัอ

การัรั่วมวิจัยและพื่ัฒนัากับองค์กรัในัต้่างปรัะเทุศึ รัวมกันัไม่นั้อยกว่ารั้อยละ 1 ของยอดขายรัวมในั 3 ปีแรัก หรั้อไม่นั้อยกว่า 200 ล้านับาทุ 

แล้วแต้่มูลค่าใดต้ํ�ากว่า

ทุั�งน่ั� ไม่สามารัถนํัาจํานัวนันัักเร่ัยนัหร้ัอนัักศึึกษาทุ่�จะรัับเข้าฝึึกอาช่พื่ หร้ัอการัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายด้านัการัวิจัยและพัื่ฒนัาเทุคโนัโลย ่

และนัวัต้กรัรัมต้ามมาต้รัการันั่�ไปขอรัับสิทุธิิและปรัะโยชนั์ซึ่ํ�าซึ่้อนักับมาต้รัการัอ้�นัได้

กรณีทุี�ติั�งโครงการ

1. กรัณ่ต้ั�งอยู่ในัเขต้วิทุยาศึาสต้รั์และเทุคโนัโลย่ทุ่�ได้รัับการัส่งเสริัมหร้ัอได้รัับความเห็นัชอบจากคณะกรัรัมการัส่งเสริัมการัลงทุุนัในัพื่้�นัทุ่�

รัะเบ่ยงเศึรัษฐกิจพื่ิเศึษ ให้ได้รัับสิทุธิิและปรัะโยชนั์เพื่ิ�มเต้ิมเพื่้�อพื่ัฒนัาเขต้วิทุยาศึาสต้รั์และเทุคโนัโลย่ 

 
รายละเอียดเขตุวิที่ยาศาส่ตุร์และเที่คำโนโลยีตุามที่ี�คำณีะกรรมการเห็นชื่อบ

2. กรัณ่ต้ั�งโครังการัในันิัคมอุต้สาหกรัรัมหร้ัอเขต้อุต้สาหกรัรัมทุ่�ได้รัับการัส่งเสริัมในัพื่้�นัทุ่�รัะเบ่ยงเศึรัษฐกิจพิื่เศึษ ให้ได้รัับสิทุธิิและ 

ปรัะโยชนั์เพื่ิ�มเต้ิมเพื่้�อพื่ัฒนัาพื่้�นัทุ่�อุต้สาหกรัรัม

ประกาศทํ่�เก่�ยวัข้้อง
-	 ประกาศคำณีะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทีุ่น	ที่ี�	18/2565	เร่�อง	มาตุรการส่่งเส่ริมการลงทีุ่นในพื้่�นที่ี�ระเบียงเศรษฐกิจพื้ิเศษ	

ลงวันที่ี�	8	ธัันวาคำม	2565	
-	 ประกาศคำณีะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทุี่น	ที่ี�	22/2565	เร่�อง	มาตุรการส่่งเส่ริมการลงทีุ่นในพื้่�นที่ี�เขตุวิที่ยาศาส่ตุร์และ

เที่คำโนโลยี	ลงวันที่ี�	8	ธัันวาคำม	2565
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มาติรการย่กระดับัอุติสำาห้กรรม 

(Smart and Sustainable Industry)

เพ้ื่�อส่งเสริัมการักรัะตุ้้นัให้เกิดการัพัื่ฒนัาและปฏิิรูัปอุต้สาหกรัรัมไทุยสู่ อุต้สาหกรัรัม 4.0 อย่างยั� งย้นั  

ทุั�งในัภูาคการัผู้ลิต้และภูาคบรัิการัให้เรั่งเปล่�ยนัผู่้านัไปสู่อุต้สาหกรัรัมอัจฉรัิยะและยั�งย้นั โดยผูู้้สนัใจสามารัถศึึกษา

รัายละเอ่ยดของมาต้รัการั ดังนั่�
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1. มาติรการปรับัปรุงประสำิทุธิิภาพื่สำำาห้รับัโครงการทุี�ดำาเนินการอย่้่แล้ว
มาติรการนี�บัังคับัใชี้้กับั

 (1) กิจการัทุ่�ดําเนิันัการัอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รัับการัส่งเสรัิมหร้ัอไม่ก็ต้าม โดยต้้องเป็นัปรัะเภูทุทุ่�เข้าข่ายให้การัส่งเสริัมอยู่ในัขณะทุ่� 

ย้�นัขอรัับการัส่งเสรัิม ยกเว้นับางปรัะเภูทุกิจการัทุ่�สํานัักงานักําหนัดให้ไม่เข้าข่ายทุ่�จะขอรัับการัส่งเสรัิมภูายใต้้มาต้รัการันั่�ได้ 

 (2) หากโครังทุ่�ไดรั้ับการัสง่เสรัมิอยูใ่นัขณะทุ่�ย้�นัขอรัับการัส่งเสรัมิต้ามมาต้รัการัน่ั�  โครังการัดังกลา่วจะต้อ้งสิ�นัสดุสทิุธิิและปรัะโยชนั์

ด้านัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคลแล้ว หรั้อเป็นัโครังการัทุ่�ไม่ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 

 (3) ต้้องม่เงินัลงทุุนัในัการัปรัับปรัุงไม่นั้อยกว่า 1 ล้านับาทุ โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนั

มีการดำาเนินการปรับัปรุง... 
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1.1 มาติรการปรับัปรุงประสำิทุธิิภาพื่ด้านการปรับัเปลี�ย่นเคร่�องจึักรและระบับัอัติโนมัติิ

ผูู้้ย้�นัขอรัับการัส่งเสรัิมจะต้้องเสนัอแผู้นัการัลงทุุนัปรัับเปล่�ยนัเครั้�องจักรัต้ามเกณฑ์์ทุ่�สํานัักงานักําหนัด โดยม่ 2 กรัณ่ ดังนั่�

(1) กรัณ่การัปรัับเปล่�ยนัเคร้ั�องจักรัทุ่�นํัารัะบบอัต้โนัมัต้ิมาใช้ในัสายการัผู้ลิต้/การัให้บริัการัทุ่�ม่อยู่เดิม เพื่้�อปรัับปรัุงปรัะสิทุธิิภูาพื่ 

การัผู้ลิต้/การัให้บรัิการั โดยจะต้้องดําเนัินัการัต้ามต้ัวช่�วัดทุ่�กําหนัด 

ประเภทุกิจึการทุี�ไม่เข้าข่าย่ในการย่่�นขอรับัการสำ่งเสำริมการลงทุุนติามกรณีนี� ได้แก่

- ปรัะเภูทุ 2.2.2.2 กิจการัศึูนัย์ฟ้�นัฟูสุขภูาพื่

- ปรัะเภูทุ 3.6 กิจการัผู้ลิต้ยานัยนัต้์ทุั�วไป

- ปรัะเภูทุ 3.7 กิจการัผู้ลิต้รัถจักรัยานัยนัต้์ (ยกเว้นัทุ่�ม่ความจุกรัะบอกสูบต้ํ�ากว่า 248 ซึ่่ซึ่่)

- ปรัะเภูทุ 3.8 กิจการัผู้ลิต้รัถยนัต์้ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),  

Hybrid Electric Vehicle (HEV) และแพื่ลต้ฟอร์ัมสําหรัับรัถยนัต์้ไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร่ั� (BEV Platform) (เฉพื่าะผู้ลิต้ภัูณฑ์ ์

รัถยนัต้์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และ Hybrid Electric Vehicle (HEV))

- ปรัะเภูทุ 5.2.4.2 กิจการัผู้ลิต้ปูนัซึ่่เมนัต้์

- ปรัะเภูทุ 5.4.10 กิจการัต้ัดโลหะ

- ปรัะเภูทุ 8.3.3 กิจการั Co-working Space

- ปรัะเภูทุ 10.1.1 กิจการัสนัับสนัุนัการัค้าและการัลงทุุนั (Trade and Investment Support Office: TISO)

- ปรัะเภูทุ 10.1.2 กิจการัศึูนัย์กลางธิุรักิจรัะหว่างปรัะเทุศึ (International Business Center: IBC)

- ปรัะเภูทุ 10.1.3 กิจการัศึูนัย์จัดหาจัดซึ่้�อวัต้ถุดิบ ชิ�นัส่วนัและส่วนัปรัะกอบรัะหว่างปรัะเทุศึ (International Procurement Office: 

IPO)

(2) กรัณ่การัปรัับเปล่�ยนัเครั้�องจักรัทุ่�ไม่ใช่เครั้�องจักรัรัะบบอัต้โนัมัต้ิเพื่้�อปรัับปรัุงปรัะสิทุธิิภูาพื่การัผู้ลิต้/การัให้บรัิการั

(2.1) การันํัาเทุคโนัโลยใ่หม่ทุ่�ไมใ่ชเ่คร้ั�องจกัรัรัะบบอัต้โนัมัต้ ิ(รัวมถึงเคร้ั�องจกัรัทุ่�ไมใ่ชเ่คร้ั�องจกัรัรัะบบอัต้โนัมัต้ทิุ่�มาพื่ร้ัอมรัะบบ 

ด้านัดิจิทุัล) เข้ามาใช้ในัการัปรัับปรุังปรัะสิทุธิิภูาพื่เพ้ื่�อยกรัะดับกรัะบวนัการัทุํางานั หร้ัอการับริัหารัจัดการั โดย 

ผู้ลการัดําเนัินังานัจะต้้องเป็นัไปต้ามต้ัวช่�วัดทุ่�กําหนัด 

(2.2) การัใช้เคร้ั�องจักรัรุ่ันัใหม่ของเทุคโนัโลย่การัผู้ลิต้ลักษณะเดิม/สายการัผู้ลิต้เดิม ผู้ลการัดําเนิันัการัจะต้้องเป็นัไปต้าม 

ต้ัวช่�วัดทุ่�กําหนัด 

(2.3) การัปรัับเปล่�ยนัเครั้�องจักรัเพื่้�อปรัับปรัุงคุณภูาพื่

 ผูู้้ย้�่นัขอจะต้้องเป็นัปรัะเภูทุกิจการัทุ่�่อยู่ในัข่ายได้รัับสิทุธิิและปรัะโยชนั์ยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิติ้บุคคล (ปรัะเภูทุกิจการักลุ่ม A)  

ยกเว้นัปรัะเภูทุกิจการั 3.8 กิจการัผู้ลิต้รัถยนัต้์ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),  

Hybrid Electric Vehicle (HEV) และแพื่ลต้ฟอร์ัมสําหรัับรัถยนัต์้ไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร่ั� (BEV Platform) (เฉพื่าะผู้ลิต้ภัูณฑ์ ์

รัถยนัต้์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และ Hybrid Electric Vehicle (HEV)) ทุ่�ไม่เข้าข่ายย้�นัขอรัับการัส่งเสรัิม 

ต้ามกรัณ่นั่�ได้
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การนับัม้ลค่าเงินลงทุุนติามมาติรการปรับัปรุงประสำิทุธิิภาพื่ 
ด้านการปรับัเปลี�ย่นเคร่�องจึักรและระบับัอัติโนมัติิ

เงินลงทํุน/ค่าใช้้จ่าย
นับเตั้็ม่

จํานวัน

นับ

ก่�งหน่�ง

1. เงินัลงทุุนัหรั้อค่าใช้จ่ายสําหรัับเครั้�องจักรัและอุปกรัณ์ 
2. เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายสําหรัับเงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัใช้ซึ่อฟต้์แวรั์ โปรัแกรัมหร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึ และการัเช่า/ใช้บริัการั 

Cloud หรั้อ Data Center

2.1 เงนิัลงทุนุัหร้ัอคา่ใชจ่้ายในัการัใชซ้ึ่อฟต้แ์วรั ์โปรัแกรัม หร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึทุ่�ต้้องทุํางานั 

รั่วมกับเคร้ั�องจักรั หร้ัออุปกรัณ์ เพ้ื่�อการัสั�งงานัและควบคุมการัทุํางานั ต้ลอดจนั 

การัสนัับสนัุนัรัะบบการัผู้ลิต้



2.2 เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัปรัะยุกต์้ใช้ปัญญาปรัะดิษฐ์ (Artificial Intelligence 

หรั้อ AI) Machine Learning การันัํา Big Data มาใช้หรั้อการัวิเครัาะห์ข้อมูล (Data 

Analytics)



2.3 เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัใช้ซึ่อฟต้์แวร์ั โปรัแกรัม หร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึ  

ในัการับรัิหารัจัดการัองค์กรั 

• ส่วนัทุ่�พัื่ฒนัาหร้ัอปรัับปรัุงโดยผูู้้ปรัะกอบการัในัปรัะเทุศึไทุยซึ่ึ�งได้รัับการัรัับรัอง 

จากหนั่วยงานัทุ่�เก่�ยวข้อง

• ส่วนัทุ่�พื่ัฒนัาหร้ัอปรัับปรัุงโดยผูู้้ปรัะกอบการัในัปรัะเทุศึไทุยทุ่�ไม่ได้รัับการัรัับรัอง 

จากหนั่วยงานัทุ่�เก่�ยวข้อง หรั้อโดยผูู้้ปรัะกอบการัในัต้่างปรัะเทุศึ





2.4 ค่าใช้จ่ายในัการัเช่า/ใช้บรัิการั Cloud หรั้อ Data Center

• ในัปรัะเทุศึไทุย

• ในัต้่างปรัะเทุศึ




สิทํธิิและประโยข้น์

1. ให้ได้รัับยกเว้นัอากรัขาเข้าเครั้�องจักรั

2. ให้ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 3 ปี เป็นัสัดส่วนัร้ัอยละ 50 ของเงินัลงทุุนั โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุนุัหมุนัเว่ยนัในัการัปรัับปรุัง  

ทุั�งนั่� ให้ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคลจากรัายได้ของกิจการัทุ่�ดําเนัินัการัอยู่เดิม 

   กรัณ่การัใช้เคร้ั�องจักรัทุ่�ม่การัเช้�อมโยงหร้ัอสนัับสนุันัอุต้สาหกรัรัมการัผู้ลิต้เคร้ั�องจักรัรัะบบอัต้โนัมัต้ิในัปรัะเทุศึไม่นั้อยกว่า

รั้อยละ 30 ของมูลค่าเครั้�องจักรัทุ่�ม่การัปรัับเปล่�ยนั ให้ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 3 ปี เป็นัสัดส่วนัรั้อยละ 100 ของเงินัลงทุุนั

โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนัในัการัปรัับปรัุง

3. รัะยะเวลายกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคลให้นัับจากวันัทุ่�ม่รัายได้ภูายหลังได้รัับบัต้รัส่งเสริัม และจะต้้องดําเนิันัการัให้แล้วเสร็ัจภูายในั  

3 ปี นัับจากวันัออกบัต้รัส่งเสรัิม
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1.2 มาติรการปรับัปรุงประสำิทุธิิภาพื่ด้านการใชี้้เทุคโนโลย่ีดิจึิทุัล

ผูู้้ย้�นัขอรัับการัส่งเสริัมจะต้้องเสนัอแผู้นัการัลงทุุนัการันํัาเทุคโนัโลย่ดิจิทุัลมาใช้ยกรัะดับการัทุํางานัเพ้ื่�อเพื่ิ�มปรัะสิทุธิิภูาพื่ 

การัผู้ลิต้หรั้อการัให้บรัิการัต้ามเกณฑ์์ทุ่�กําหนัด ในักรัณ่ใดกรัณ่หนัึ�ง ดังนั่�

(1) การันํัาซึ่อฟต้แ์วร์ั โปรัแกรัมหร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึ มาใชใ้นัการัเช้�อมโยงภูายในัองคก์รัอยา่งเปน็ัรัะบบ (Integrated) และเช้�อมโยง 

ภูายนัอกองค์กรับางส่วนั (Connected) หร้ัอม่การัเช้�อมโยงทุั�งภูายในัและภูายนัอก โดยต้้องม่การัเช้�อมโยงข้อมูลอย่างนั้อย  

3 ฟังก์ชันั เพื่้�อเพื่ิ�มปรัะสิทุธิิภูาพื่การัผู้ลิต้หรั้อการัให้บรัิการั  

(2) การัปรัะยุกต้์ใช้ปัญญาปรัะดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรั้อ AI) Machine Learning การันัํา Big Data มาใช้หรั้อการัวิเครัาะห์

ข้อมูล (Data Analytics) 

(3) การันํัาซึ่อฟต้์แวรั์ โปรัแกรัมหร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึ มาใช้ในัการัเช้�อมโยงข้อมูลรัะหว่างรัะบบของบรัิษัทุกับรัะบบออนัไลนั์ 

ของภูาครััฐ เช่นั เช้�อมโยงกับรัะบบ National e-Payment เป็นัต้้นั ต้ามทุ่�คณะกรัรัมการัเห็นัชอบ

ในักรัณ่ (1) และ (3) จะต้้องม่การัลงทุุนัหร้ัอม่ค่าใช้จ่ายในัการัใช้ซึ่อฟต้์แวรั์ โปรัแกรัมหร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึทุ่�พื่ัฒนัาหร้ัอปรัับปรัุง 

โดยผูู้้ปรัะกอบการัในัปรัะเทุศึไทุยซึ่ึ�งได้รัับการัรัับรัองจากหนั่วยงานัทุ่�เก่�ยวข้อง

ประเภทุกิจึการทุี�ไม่เข้าข่าย่ในการย่่�นขอรับัการสำ่งเสำริมการลงทุุนติามมาติรการนี� ได้แก่

- ปรัะเภูทุ 1.3.2.1 กจิการัผู้ลติ้หร้ัอใหบ้ริัการัเคร้ั�องจกัรักล อปุกรัณท์ุางการัเกษต้รัสมยัใหมแ่ละรัะบบเกษต้รัสมยัใหมทุ่่�มก่ารัออกแบบ

รัะบบ หรั้อซึ่อฟต้์แวรั์ หรั้อแพื่ลต้ฟอรั์ม และผู้ลิต้เครั้�องจักรักล อุปกรัณ์ในัโครังการั 

- ปรัะเภูทุ 1.3.2.2 กจิการัผู้ลติ้หร้ัอใหบ้ริัการัเคร้ั�องจกัรักล อปุกรัณท์ุางการัเกษต้รัสมยัใหมแ่ละรัะบบเกษต้รัสมยัใหมทุ่่�มก่ารัออกแบบ

รัะบบ หรั้อซึ่อฟต้์แวรั์ หรั้อแพื่ลต้ฟอรั์ม แต้่ไม่ม่การัผู้ลิต้เครั้�องจักรักล อุปกรัณ์ในัโครังการั 

- ปรัะเภูทุ 1.3.2.3 กิจการัให้บรัิการัรัะบบเกษต้รัสมัยใหม่ 

- ปรัะเภูทุ 1.4.6 กิจการัศึูนัย์การัค้าผู้ลิต้ผู้ลทุางการัเกษต้รัรัะบบดิจิทุัล 

- ปรัะเภูทุ 2.2.2.2 กิจการัศึูนัย์ฟ้�นัฟูสุขภูาพื่ 

- ปรัะเภูทุ 3.6 กิจการัผู้ลิต้ยานัยนัต้์ทุั�วไป 

- ปรัะเภูทุ 3.7 กิจการัผู้ลิต้รัถจักรัยานัยนัต้์ (ยกเว้นัทุ่�ม่ความจุกรัะบอกสูบต้ํ�ากว่า 248 ซึ่่ซึ่่) 

- ปรัะเภูทุ 3.8 กิจการัผู้ลิต้รัถยนัต์้ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),  

Hybrid Electric Vehicle (HEV) และแพื่ลต้ฟอร์ัมสําหรัับรัถยนัต์้ไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร่ั� (BEV Platform) (เฉพื่าะผู้ลิต้ภัูณฑ์ ์

รัถยนัต้์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และ Hybrid Electric Vehicle (HEV)) 

- ปรัะเภูทุ 3.18.2.3 กิจการัการัออกแบบและพื่ัฒนัารัะบบหรั้อซึ่อฟต้์แวรั์ทุ่�เก่�ยวข้องกับดาวเทุ่ยมและสถานั่ภูาคพื่้�นัดินั 

- ปรัะเภูทุ 3.21.2 กิจการัผู้ลิต้รัะบบจําลองยุทุธิ์และการัฝึึกเสม้อนัจรัิง และชิ�นัส่วนั และ/หรั้อการัซึ่่อมรัะบบจําลองยุทุธิ์และการัฝึึก 

เสม้อนัจรัิง

- ปรัะเภูทุ 5.2.4.2 กิจการัผู้ลิต้ปูนัซึ่่เมนัต้์ 

- ปรัะเภูทุ 5.4.10 กิจการัต้ัดโลหะ 

- ปรัะเภูทุ 7.2.2 กิจการันัิคมหรั้อเขต้อุต้สาหกรัรัมอัจฉรัิยะ 

- ปรัะเภูทุ 8.1 กิจการัพื่ัฒนัาซึ่อฟต้์แวรั์แพื่ลต้ฟอรั์มเพื่้�อให้บรัิการัดิจิทุัล หรั้อดิจิทุัลคอนัเทุนัต้์ 

- ปรัะเภูทุ 8.2.1 กิจการั Data Center 

- ปรัะเภูทุ 8.2.2 กิจการั Cloud Service 

- ปรัะเภูทุ 8.3.3 กิจการั Co-working Space 

- ปรัะเภูทุ 8.4.1 กิจการัพื่ัฒนัาพื่้�นัทุ่�เม้องอัจฉรัิยะ 

- ปรัะเภูทุ 8.4.2 กิจการัพื่ัฒนัารัะบบเม้องอัจฉรัิยะ 

- ปรัะเภูทุ 10.1.1 กิจการัสนัับสนัุนัการัค้าและการัลงทุุนั (Trade and Investment Support Office: TISO) 

- ปรัะเภูทุ 10.1.2 กิจการัศึูนัย์กลางธิุรักิจรัะหว่างปรัะเทุศึ (International Business Center: IBC) 

- ปรัะเภูทุ 10.1.3 กิจการัศึูนัย์จัดหา จัดซึ่้�อวัต้ถุดิบ ชิ�นัส่วนั และส่วนัปรัะกอบรัะหว่างปรัะเทุศึ (International Procurement  

Office: IPO) 

- ปรัะเภูทุ 10.11.1 กิจการัศึูนัย์กรัะจายสินัค้าด้วยรัะบบอัจฉรัิยะ
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การนับัม้ลค่าเงินลงทุุนติามมาติรการปรับัปรุงประสำิทุธิิภาพื่ 
ด้านการใชี้้เทุคโนโลย่ีดิจึิทุัล

รูปแบบการใช้้เทํคโนโลย่ดืิจิทํัล เงินลงทํุน/ค่าใช้้จ่าย
นับเตั้็ม่
จํานวัน

นับก่�งหน่�ง

- กรัณ่การันํัาซึ่อฟต์้แวรั์ โปรัแกรัมหร้ัอรัะบบ

สารัสนัเทุศึมาใช้ในัการัเช้�อมโยงภูายในั

องค์กรัอย่ าง เป็นัรัะบบ ( In teg ra ted) 

และเ ช้� อมโยงภูายนัอกองค์กรับางส่วนั  

( Co n nec t ed )  ห ร้ั อ ม่ ก า รั เ ช้� อ ม โ ย ง 

ทุั�งภูายในัและภูายนัอก

- กรัณ่การั นํัาซึ่อฟต์้แว ร์ั  โปรัแกรัมห ร้ัอ

รัะบบสารัสนัเทุศึมาใช้ ในัการัเ ช้�อมโยง

ข้อมูลรัะหว่างรัะบบของบรัิษัทุกับรัะบบ

ออนัไล น์ัขอ งภูาค รัั ฐ  เ ช่ นั  เ ช้� อม โ ย ง 

กบัรัะบบ National e-Payment เปน็ัต้น้ั ต้าม

ทุ่�คณะกรัรัมการัเห็นัชอบ

1. เงินลงทํุนหรือค่าใช้้จ่ายในการใช้้ซอฟตั้์แวัร์ โปรแกรม่หรือระบบสารสนเทํศ 

ทํ่�พิัฒนา/ปรับปรุง โดืย

- ผูู้้ปรัะกอบการัในัปรัะเทุศึไทุยซึ่ึ�งได้รัับการัรัับรัอง

จากหนั่วยงานัทุ่�เก่�ยวข้อง     

- ผูู้้ ป รั ะกอบการั ในัปรัะ เทุศึไทุยซึ่ึ� ง ไม่ ไ ด้ รัั บ 

การั รัับ รัอ งจากห น่ั วย ง านั ทุ่� เ ก่� ย ว ข้ อ งห ร้ั อ 

ผูู้้ปรัะกอบการัในัต้่างปรัะเทุศึ

2. ค่าใช้้จ่ายในการเช้่า/ใช้้บริการ Cloud หรือ Data Center

- ในัปรัะเทุศึไทุย

- ในัต้่างปรัะเทุศึ

- ก รั ณ่ ก า รัป รั ะยุ กต้์ ใ ช้ ปั ญญาปรัะดิ ษ ฐ์ 

(Artificial Intelligence หร้ัอ AI) Machine 

Learning การันํัา Big Data มาใช้หร้ัอ 

การัวิเครัาะห์ข้อมูล (Data Analytics)

1. เงินลงทํุนหรือค่าใช้้จ่ายใน

- การัปรัะยุกต้์ ใช้ปัญญาปรัะดิษฐ์  (Ar t i f ic ia l 

Intelligence หรั้อ AI) 

- Machine Learning 

- การันํัา Big Data มาใช้ หร้ัอการัวิเครัาะห์ข้อมูล 

(Data Analytics)

2. ค่าใช้้จ่ายในการเช้่า/ใช้้บริการ Cloud หรือ Data Center

- ในัปรัะเทุศึไทุย

- ในัต้่างปรัะเทุศึ

สิทุธิิและปรัะโยชนั์

1. จะได้รัับการัยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 3 ปี เป็นัสัดส่วนัร้ัอยละ 50 ของเงินัลงทุุนั โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนั 

ในัการัปรัับปรัุง ทุั�งนั่� ให้ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคลจากรัายได้ของกิจการัทุ่�ดําเนัินัการัอยู่เดิม 

2. รัะยะเวลายกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคลให้นัับจากวันัทุ่�ม่รัายได้ภูายหลังได้รัับบัต้รัส่งเสรัิม และจะต้้องดําเนัินัการัให้แล้วเสรั็จ

ภูายในั 3 ปี นัับจากวันัออกบัต้รัส่งเสรัิม
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1.3 มาติรการปรับัปรุงประสำิทุธิิภาพื่ด้านการย่กระดับัไปสำ้่อุติสำาห้กรรม 4.0

ผูู้้ย้�นัขอรัับการัส่งเสรัิมจะต้้องเสนัอแผู้นัการัปรัับปรัุงปรัะสิทุธิิภูาพื่เพื่้�อยกรัะดับไปสู่อุต้สาหกรัรัม 4.0 ทุ่�ได้รัับความเห็นัชอบ 

 จากสํานัักงานัพัื่ฒนัาวิทุยาศึาสต้ร์ัและเทุคโนัโลย่แห่งชาติ้ และต้้องดําเนัินัการัต้ามแผู้นัทุ่�ได้รัับอนัุมัต้ิ โดยต้้องม่การัลงทุุนั

ปรัับเปล่�ยนัเคร้ั�องจักรัเพ้ื่�อยกรัะดับไปสู่อุต้สาหกรัรัม 4.0 ต้ามเกณฑ์์ทุ่�กําหนัดในัด้านัต่้างๆ ในัสายการัผู้ลิต้หร้ัอการัให้บรัิการัทุ่�ม่อยู่เดิม

เพื่้�อปรัับปรัุงปรัะสิทุธิิภูาพื่ เช่นั

- รัะบบอัต้โนัมัต้ิและการัเช้�อมต้่อรัะหว่างอุปกรัณ์ (Automation and Network Technology) 

- การัวิเครัาะห์ข้อมูลและการัปฏิิบัต้ิการัทุ่�ชาญฉลาด (Smart Operation) 

- การันัําเทุคโนัโลย่ดิจิทุัลมาใช้บรัิหารัจัดการัในักรัะบวนัการัผู้ลิต้และการับรัิหารัองค์กรั (Digital Technology in Production and 

Enterprise Processes) เป็นัต้้นั 

ประเภทุกิจึการทุี�ไม่เข้าข่าย่ในการย่่�นขอรับัการสำ่งเสำริมการลงทุุนติามมาติรการนี� ได้แก่

- ปรัะเภูทุ 2.2.2.2 กิจการัศึูนัย์ฟ้�นัฟูสุขภูาพื่

- ปรัะเภูทุ 3.6 กิจการัผู้ลิต้ยานัยนัต้์ทุั�วไป

- ปรัะเภูทุ 3.7 กิจการัผู้ลิต้รัถจักรัยานัยนัต้์ (ยกเว้นัทุ่�ม่ความจุกรัะบอกสูบต้ํ�ากว่า 248 ซึ่่ซึ่่)

- ปรัะเภูทุ 3.8 กิจการัผู้ลิต้รัถยนัต์้ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),  

Hybrid Electric Vehicle (HEV) และแพื่ลต้ฟอร์ัมสําหรัับรัถยนัต์้ไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร่ั� (BEV Platform) (เฉพื่าะผู้ลิต้ภัูณฑ์ ์

รัถยนัต้์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และ Hybrid Electric Vehicle (HEV))

- ปรัะเภูทุ 5.2.4.2 กิจการัผู้ลิต้ปูนัซึ่่เมนัต้์

- ปรัะเภูทุ 5.4.10 กิจการัต้ัดโลหะ

- ปรัะเภูทุ 8.3.3 กิจการั Co-working Space

- ปรัะเภูทุ 10.1.1 กิจการัสนัับสนัุนัการัค้าและการัลงทุุนั (Trade and Investment Support Office: TISO)

- ปรัะเภูทุ 10.1.2 กิจการัศึูนัย์กลางธิุรักิจรัะหว่างปรัะเทุศึ (International Business Center: IBC)

- ปรัะเภูทุ 10.1.3 กจิการัศึนูัย์จดัหาจดัซึ่้�อวตั้ถดุบิ ชิ�นัส่วนัและส่วนัปรัะกอบรัะหว่างปรัะเทุศึ (International Procurement Office: IPO)

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย

160



การนับัม้ลค่าเงินลงทุุนติามมาติรการปรับัปรุงประสำิทุธิิภาพื่ด้านการย่กระดับัไปสำ้่อุติสำาห้กรรม 4.0

เงินลงทํุน/ค่าใช้้จ่าย
นับเตั้็ม่

จํานวัน

นับ

ก่�งหน่�ง

1. เงินัลงทุุนัหรั้อค่าใช้จ่ายสําหรัับเครั้�องจักรัและอุปกรัณ์ 
2. เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายสําหรัับเงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัใช้ซึ่อฟต้์แวรั์ โปรัแกรัมหร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึ และการัเช่า/ใช้บริัการั 

Cloud หรั้อ Data Center

2.1 เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัใช้ซึ่อฟต้์แวรั์ โปรัแกรัมหร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึ 

ทุ่�ต้้องทุํางานัร่ัวมกับเคร้ั�องจักรัหร้ัออุปกรัณ์ เพื่้�อการัสั�งงานัและควบคุมการัทุํางานั  

ต้ลอดจนัการัสนัับสนัุนัรัะบบการัผู้ลิต้



2.2 เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัปรัะยุกต์้ใช้ปัญญาปรัะดิษฐ์ (Artificial Intelligence 

หร้ัอ AI) Machine Learning การันํัา Big Data มาใช้หร้ัอการัวิเครัาะห์ข้อมูล  

(Data Analytics)



2.5 เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัใช้ซึ่อฟต้์แวรั์ โปรัแกรัมหร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึ 

ในัการับรัิหารัจัดการัองค์กรั 

• ส่วนัทุ่�พัื่ฒนัาหร้ัอปรัับปรัุงโดยผูู้้ปรัะกอบการัในัปรัะเทุศึไทุยซึ่ึ�งได้รัับการัรัับรัอง 

จากหนั่วยงานัทุ่�เก่�ยวข้อง

• ส่วนัทุ่�พื่ัฒนัาหร้ัอปรัับปรัุงโดยผูู้้ปรัะกอบการัในัปรัะเทุศึไทุยทุ่�ไม่ได้รัับการัรัับรัอง 

จากหนั่วยงานัทุ่�เก่�ยวข้อง หรั้อโดยผูู้้ปรัะกอบการัในัต้่างปรัะเทุศึ





2.6 ค่าใช้จ่ายในัการัเช่า/ใช้บรัิการั Cloud หรั้อ Data Center

• ในัปรัะเทุศึไทุย

• ในัต้่างปรัะเทุศึ



สิทุธิิและปรัะโยชนั์

1. ให้ได้รัับยกเว้นัอากรัขาเข้าเครั้�องจักรั

2. ให้ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 3 ปี เป็นัสัดส่วนัรั้อยละ 100 ของเงินัลงทุุนั โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนัในัการัปรัับปรัุง 

ทุั�งนั่� ให้ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคลจากรัายได้ของกิจการัทุ่�ดําเนัินัการัอยู่เดิม 

3. รัะยะเวลายกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล ให้นัับจากวันัทุ่�ม่รัายได้ภูายหลังได้รัับบัต้รัส่งเสรัิม และจะต้้องดําเนัินัการัให้แล้วเสรั็จภูายในั  

3 ปี นัับจากวันัออกบัต้รัส่งเสรัิม
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1.4 มาติรการปรับัปรุงประสิำทุธิภิาพื่ด้านการประห้ย่ดัพื่ลงังาน การใช้ี้พื่ลงังานทุดแทุน ห้ร่อการลดผู้ลกระทุบั

ต่ิอสำิ�งแวดล้อม

ผูู้้ย้�นัขอรัับการัส่งเสรัิมจะต้้องเสนัอแผู้นัการัลงทุุนัปรัับเปล่�ยนัเคร้ั�องจักรัเพื่้�อการัปรัะหยัดพื่ลังงานั การันัําพื่ลังงานัทุดแทุนั 

มาใช้ในักิจการั หรั้อการัลดผู้ลกรัะทุบต้่อสิ�งแวดล้อม โดยดําเนัินัการัในัเรั้�องใดเรั้�องหนัึ�ง ดังนั่�

(1) จะต้้องม่การัลงทุุนัปรัับเปล่�ยนัเครั้�องจักรัไปสู่เทุคโนัโลย่ทุ่�ทุันัสมัยเพื่้�อให้เกิดการัใช้พื่ลังงานัลดลงต้ามเกณฑ์์ทุ่�สํานัักงานักําหนัด

(2) จะต้อ้งมก่ารัลงทุนุัปรัับเปล่�ยนัเคร้ั�องจกัรั เพื่้�อใหม่้การันํัาพื่ลงังานัทุดแทุนัมาใชใ้นักิจการัในัสดัสว่นัต้ามเกณฑ์ท่์ุ�สํานัักงานักําหนัด  

เม้�อเทุ่ยบกับการัใช้พื่ลังงานัทุั�งสิ�นั

(3) จะต้อ้งมก่ารัลงทุนุัปรัับเปล่�ยนัเคร้ั�องจกัรัเพื่้�อลดผู้ลกรัะทุบต้อ่สิ�งแวดลอ้ม ไมว่า่จะเปน็ัการัลดปรัมิาณของเสย่ นํั�าเสย่ หร้ัออากาศึ 

ต้ามเกณฑ์์ทุ่�สํานัักงานักําหนัด

(4) จะต้อ้งมก่ารัลงทุนุัปรัับเปล่�ยนัเคร้ั�องจกัรัเพื่้�อลดผู้ลกรัะทุบต้อ่สิ�งแวดลอ้มในัการัลดปริัมาณการัปล่อยกา๊ซึ่เร้ัอนักรัะจกต้ามเกณฑ์์ 

ทุ่�สํานักังานักําหนัด โดยจะต้อ้งไดรั้ับการัขึ�นัทุะเบย่นัและรัับรัองปริัมาณกา๊ซึ่เร้ัอนักรัะจกจากองคก์ารับริัหารัจัดการัก๊าซึ่เร้ัอนักรัะจก  

(องค์การัมหาชนั)

ประเภทุกิจึการทุี�ไม่เข้าข่าย่ในการย่่�นขอรับัการสำ่งเสำริมการลงทุุนติามมาติรการนี� ได้แก่

- ปรัะเภูทุ 2.2.2.2 กิจการัศึูนัย์ฟ้�นัฟูสุขภูาพื่ 

- ปรัะเภูทุ 5.2.4.2 กิจการัผู้ลิต้ปูนัซึ่่เมนัต้์* 

- ปรัะเภูทุ 5.4.10 กิจการัต้ัดโลหะ 

- ปรัะเภูทุ 8.3.3 กิจการั Co-working Space 

- ปรัะเภูทุ 10.1.1 กิจการัสนัับสนัุนัการัค้าและการัลงทุุนั (Trade and Investment Support Office: TISO) 

- ปรัะเภูทุ 10.1.2 กิจการัศึูนัย์กลางธิุรักิจรัะหว่างปรัะเทุศึ (International Business Center: IBC) 

- ปรัะเภูทุ 10.1.3 กิจการัศึูนัย์จัดหาจัดซ้ึ่�อวัต้ถุดิบ ชิ�นัส่วนัและส่วนัปรัะกอบรัะหว่างปรัะเทุศึ (International Procurement  

Office: IPO)

 *ทุั�งน่ั� ปรัะเภูทุ 5.2.4.2 สามารัถย้�นัขอรัับการัส่งเสรัิมการัลงทุุนัในัการัปรัับเปล่�ยนัเคร้ั�องจักรัเพื่้�อลดผู้ลกรัะทุบต้่อสิ�งแวดล้อม 

ในัการัลดปรัิมาณการัปล่อยก๊าซึ่เรั้อนักรัะจกเทุ่านัั�นั

สิทุธิิและปรัะโยชนั์

1. ให้ได้รัับยกเว้นัอากรัขาเข้าเครั้�องจักรั

2. ให้ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 3 ปี เป็นัสัดส่วนัร้ัอยละ 50 ของเงินัลงทุุนั โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุนุัหมุนัเว่ยนัในัการัปรัับปรุัง 

ทุั�งนั่� ให้ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคลจากรัายได้ของกิจการัทุ่�ดําเนัินัการัอยู่เดิม

3. รัะยะเวลายกเว้นัภูาษเ่งนิัได้นัติ้บิคุคล ให้นัับจากวนััทุ่�ม่รัายได้ภูายหลงัได้รัับบตั้รัส่งเสรัมิและจะต้้องดาํเนันิัการัให้แล้วเสรัจ็ภูายในั 3 ปี  

นัับจากวันัออกบัต้รัส่งเสรัิม
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1.5 มาติรการปรับัปรุงประสำิทุธิิภาพื่ด้านการย่กระดับัไปสำ้่มาติรฐานเพื่้�อความย่ั�งย่่นในระดับัสำากล

ผูู้้ย้�นัขอรัับการัส่งเสริัมจะต้้องม่การัลงทุุนัหร้ัอม่ค่าใช้จ่ายเพ้ื่�อการัยกรัะดับอุต้สาหกรัรัมไปสู่มาต้รัฐานัเพ้ื่�อความยั�งย้นั 

 ในัรัะดับสากล เช่นั มาต้รัฐานัการัปฏิิบัต้ิทุางการัเกษต้รัทุ่�ด่ (Good Agriculture Practices: GAP) มาต้รัฐานัการัรัับรัอง 

ป่าไม้ต้ามแนัวทุางขององค์การัพื่ิทุักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council: FSC) มาต้รัฐานั PEFCs (Program for the Endorsement of 

Forest Certification Scheme) มาต้รัฐานัรัะบบการัจัดการัความปลอดภูัยของอาหารั (ISO 22000) หรั้อมาต้รัฐานัผู้ลิต้ภูัณฑ์์อุต้สาหกรัรัม

รัะบบการัจัดการัป่าไม้แบบยั�งย้นั (ISO 14061 Sustainable Forest Management System (SFM)) เป็นัต้้นั  

สิทุธิิและปรัะโยชนั์

1. ให้ได้รัับยกเว้นัอากรัขาเข้าเครั้�องจักรั

2. ให้ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 3 ปี เป็นัสัดส่วนัร้ัอยละ 50 ของเงินัลงทุุนั โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุนุัหมุนัเว่ยนัในัการัปรัับปรุัง 

ทุั�งนั่� ให้ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคลจากรัายได้ของกิจการัทุ่�ดําเนัินัการัอยู่เดิม

3. รัะยะเวลายกเว้นัภูาษเ่งนิัได้นัติ้บิคุคล ให้นัับจากวนััทุ่�ม่รัายได้ภูายหลงัได้รัับบตั้รัส่งเสรัมิและจะต้้องดาํเนันิัการัให้แล้วเสรัจ็ภูายในั 3 ปี  

นัับจากวันัออกบัต้รัส่งเสรัิม
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2. มาติรการย่กระดบััอตุิสำาห้กรรมสำำาห้รบััโครงการลงทุนุให้มทุ่ี�ย่่�นขอรบััการสำง่เสำรมิการลงทุนุ 
 สำำาห้รับักิจึการในกลุ่ม B

มาติรการนี�บัังคับัใชี้้กับั

กจิการัทุ่�มก่ารัลงทุนุัโครังการัใหมใ่นัปรัะเภูทุกจิการัในักลุม่ B ทุ่�คณะกรัรัมการัสง่เสรัมิการัลงทุนุัปรัะกาศึใหก้ารัสง่เสรัมิการัลงทุนุัทุ่�ใชบ้งัคบั

อยู่ในัขณะทุ่�ย้�นัขอรัับการัส่งเสรัิม ยกเว้นัปรัะเภูทุกิจการัทุ่�ไม่เข้าข่ายทุ่�ขอรัับการัส่งเสรัิมภูายใต้้มาต้รัการันั่�ได้ ดังนั่� 

- ปรัะเภูทุ 2.2.2.2 กิจการัศึูนัย์ฟ้�นัฟูสุขภูาพื่

- ปรัะเภูทุ 3.6 กิจการัผู้ลิต้ยานัยนัต้์ทุั�วไป

- ปรัะเภูทุ 3.7 กิจการัผู้ลิต้รัถจักรัยานัยนัต้์ (ยกเว้นัทุ่�ม่ความจุกรัะบอกสูบต้ํ�ากว่า 248 ซึ่่ซึ่่)

- ปรัะเภูทุ 3.8 กิจการัผู้ลิต้รัถยนัต์้ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),  

Hybrid Electric Vehicle (HEV) และแพื่ลต้ฟอร์ัมสําหรัับรัถยนัต์้ไฟฟ้าแบบแบต้เต้อร่ั� (BEV Platform) (เฉพื่าะผู้ลิต้ภัูณฑ์ ์

รัถยนัต้์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และ Hybrid Electric Vehicle (HEV))

- ปรัะเภูทุ 5.2.4.2 กิจการัผู้ลิต้ปูนัซึ่่เมนัต้์

- ปรัะเภูทุ 5.4.10 กิจการัต้ัดโลหะ

- ปรัะเภูทุ 8.3.3 กิจการั Co-working Space

- ปรัะเภูทุ 10.1.1 กิจการัสนัับสนัุนัการัค้าและการัลงทุุนั (Trade and Investment Support Office: TISO)

- ปรัะเภูทุ 10.1.2 กิจการัศึูนัย์กลางธิุรักิจรัะหว่างปรัะเทุศึ (International Business Center: IBC)

- ปรัะเภูทุ 10.1.3 กจิการัศึนูัย์จัดหาจัดซ้ึ่�อวตั้ถดุบิ ชิ�นัส่วนัและส่วนัปรัะกอบรัะหว่างปรัะเทุศึ (International Procurement Office: IPO)

มีการดำาเนินการ... 

อุตส่าหกรรม	4.0ระบับัอ้ตโนม้ติและหุ่นยนต์
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2.1 มาติรการย่กระดับัอุติสำาห้กรรมด้านการนำาระบับัอัติโนมัติิและหุ้่นย่นติ์มาใชี้้ในการผู้ลิติห้ร่อบัริการ

ผูู้ย้้�นัขอรัับการัสง่เสรัมิจะต้อ้งเสนัอแผู้นัการัลงทุนุัเคร้ั�องจกัรัรัะบบอัต้โนัมตั้หิร้ัอหุน่ัยนัต้ท์ุ่�จะนํัามาใชใ้นัการัสนัับสนุันัการัผู้ลิต้

หรั้อการับรัิการัในัโครังการั     

การนับัม้ลค่าเงินลงทุุนติามมาติรการย่กระดับัอุติสำาห้กรรม

ด้านการนำาระบับัอัติโนมัติิและหุ้่นย่นติ์มาใชี้้ในการผู้ลิติห้ร่อบัริการ

เงินลงทํุน/ค่าใช้้จ่าย
นับเตั้็ม่
จํานวัน

นับ
ก่�งหน่�ง

1. เงินัลงทุุนัหรั้อค่าใช้จ่ายสําหรัับเครั้�องจักรัและอุปกรัณ์ 

2. เงนิัลงทุนุัหร้ัอค่าใช้จา่ยสําหรัับเงินัลงทุนุัหร้ัอค่าใช้จา่ยในัการัใช้ซึ่อฟต์้แวร์ั โปรัแกรัม หร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึ และการัเช่า/ใช้บริัการั 

Cloud หรั้อ Data Center

2.1 เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัใช้ซึ่อฟต้์แวรั์ โปรัแกรัม หร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึ 

ทุ่�ต้้องทุํางานัรั่วมกับเคร้ั�องจักรัหร้ัออุปกรัณ์ เพื่้�อการัสั�งงานัและควบคุมการัทุํางานั  

ต้ลอดจนัการัสนัับสนัุนัรัะบบการัผู้ลิต้



2.2 เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัปรัะยุกต้์ใช้ปัญญาปรัะดิษฐ์ (Artificial Intelligence 

หร้ัอ AI) Machine Learning การันํัา Big Data มาใช้หร้ัอการัวิเครัาะห์ข้อมูล  

(Data Analytics)



2.3 เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัใช้ซึ่อฟต้์แวรั์ โปรัแกรัม หร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึ 

ในัการับรัิหารัจัดการัองค์กรั 

• ส่วนัทุ่�พัื่ฒนัาหร้ัอปรัับปรุังโดยผูู้้ปรัะกอบการัในัปรัะเทุศึไทุยซึึ่�งได้รัับการัรัับรัอง 

จากหนั่วยงานัทุ่�เก่�ยวข้อง

• ส่วนัทุ่�พื่ัฒนัาหร้ัอปรัับปรุังโดยผูู้้ปรัะกอบการัในัปรัะเทุศึไทุยทุ่�ไม่ได้รัับการัรัับรัอง 

จากหนั่วยงานัทุ่�เก่�ยวข้อง หรั้อโดยผูู้้ปรัะกอบการัในัต้่างปรัะเทุศึ





2.4 ค่าใช้จ่ายในัการัเช่า/ใช้บรัิการั Cloud หรั้อ Data Center

• ในัปรัะเทุศึไทุย

• ในัต้่างปรัะเทุศึ




 

สิทุธิิและปรัะโยชนั์

1. กรัณ่มก่ารันํัารัะบบอัต้โนัมัต้หิร้ัอหุน่ัยนัต์้มาใช้ในัการัสนัับสนุันัการัผู้ลิต้หรัอ้การับรักิารัในัโครังการั ให้ได้รัับยกเวน้ัภูาษ่เงนิัไดน้ัติ้บิคุคล 

3 ปี เป็นัสัดส่วนัรั้อยละ 50 ของเงินัลงทุุนั โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนั

2. กรัณ่ม่การัใช้เครั้�องจักรัทุ่�ม่การัเช้�อมโยงหรั้อสนัับสนัุนัอุต้สาหกรัรัมการัผู้ลิต้เครั้�องจักรัรัะบบอัต้โนัมัต้ิในัปรัะเทุศึไม่นั้อยกว่ารั้อยละ 30 

ของมูลค่าเครั้�องจักรัรัะบบอัต้โนัมัต้ิหรั้อหุ่นัยนัต้์ทุ่�ใช้ในัโครังการั ให้ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคลเป็นัรัะยะเวลา 3 ปี เป็นัสัดส่วนั

รั้อยละ 100 ของเงินัลงทุุนั โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนั  
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2.2 มาติรการย่กระดับัอุติสำาห้กรรมด้านการย่กระดับัไปสำ้่อุติสำาห้กรรม 4.0

ผูู้้ย้�นัขอรัับการัส่งเสริัมจะต้้องเสนัอแผู้นัการัลงทุุนัเพ้ื่�อยกรัะดับไปสู่อุต้สาหกรัรัม 4.0 ทุ่�ได้รัับความเห็นัชอบจากสํานัักงานั 

 พื่ฒันัาวทิุยาศึาสต้ร์ัและเทุคโนัโลยแ่ห่งชาต้ ิและต้้องดาํเนันิัการัต้ามแผู้นัทุ่�ได้รัับอนัมุติั้ โดยนัับมลูค่าเงนิัลงทุนุัด้านัการัยกรัะดบั 

ไปสู่อุต้สาหกรัรัม 4.0 เฉพื่าะมูลค่าเงินัลงทุุนัเครั้�องจักรัอุปกรัณ์และเทุคโนัโลย่ดิจิทุัลในัด้านั

- รัะบบอัต้โนัมัต้ิและการัเช้�อมต้่อรัะหว่างอุปกรัณ์ (Automation and Network Technology) 

- การัวิเครัาะห์ข้อมูลและการัปฏิิบัต้ิการัทุ่�ชาญฉลาด (Smart Operation) 

- การันัําเทุคโนัโลย่ดิจิทุัลมาใช้บรัิหารัจัดการัในักรัะบวนัการัผู้ลิต้และการับรัิหารัองค์กรั (Digital Technology in Production and 

Enterprise Processes) เทุ่านัั�นั

การนับัม้ลค่าเงินลงทุุนติามมาติรการย่กระดับัอุติสำาห้กรรมด้านการย่กระดับัไปสำ้่อุติสำาห้กรรม 4.0

เงินลงทํุน/ค่าใช้้จ่าย
นับเตั้็ม่
จํานวัน

นับ
ก่�งหน่�ง

1. เงินัลงทุุนัหรั้อค่าใช้จ่ายสําหรัับเครั้�องจักรัและอุปกรัณ์ 
2. เงินัลงทุุนัหรั้อค่าใช้จ่ายสําหรัับเงินัลงทุุนัหรั้อค่าใช้จ่ายในัการัใช้ซึ่อฟต้์แวรั์ โปรัแกรัมหรั้อรัะบบสารัสนัเทุศึ และการัเช่า/ใช้บรัิการั 

Cloud หรั้อ Data Center

2.1 เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัใช้ซึ่อฟต้์แวร์ั โปรัแกรัม หร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึ 

ทุ่�ต้้องทุํางานัร่ัวมกับเคร้ั�องจักรัหร้ัออุปกรัณ์ เพื่้�อการัสั�งงานัและควบคุมการัทุํางานั  

ต้ลอดจนัการัสนัับสนัุนัรัะบบการัผู้ลิต้



2.2 เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัปรัะยุกต์้ใช้ปัญญาปรัะดิษฐ์ (Artificial Intelligence 

หร้ัอ AI) Machine Learning การันํัา Big Data มาใช้หร้ัอการัวิเครัาะห์ข้อมูล  

(Data Analytics)



2.3 เงินัลงทุุนัหร้ัอค่าใช้จ่ายในัการัใช้ซึ่อฟต้์แวร์ั โปรัแกรัม หร้ัอรัะบบสารัสนัเทุศึ 

ในัการับรัิหารัจัดการัองค์กรั 

• ส่วนัทุ่�พัื่ฒนัาหร้ัอปรัับปรัุงโดยผูู้้ปรัะกอบการัในัปรัะเทุศึไทุยซึ่ึ�งได้รัับการัรัับรัอง 

จากหนั่วยงานัทุ่�เก่�ยวข้อง

• ส่วนัทุ่�พื่ัฒนัาหร้ัอปรัับปรุังโดยผูู้้ปรัะกอบการัในัปรัะเทุศึไทุยทุ่�ไม่ได้รัับการัรัับรัอง 

จากหน่ัวยงานัทุ่�เก่�ยวข้อง หร้ัอโดยผูู้ป้รัะกอบการัในัต่้างปรัะเทุศึ





2.4 ค่าใช้จ่ายในัการัเช่า/ใช้บรัิการั Cloud หรั้อ Data Center

• ในัปรัะเทุศึไทุย

• ในัต้่างปรัะเทุศึ




สิทุธิิและปรัะโยชนั์

ให้ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 3 ปี เป็นัสัดส่วนัรั้อยละ 100 ของเงินัลงทุุนั โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนัในัการัยกรัะดับ 

ไปสู่อุต้สาหกรัรัม 4.0

ประกาศทํ่�เก่�ยวัข้้อง
-	 ประกาศคำณีะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทีุ่น	ที่ี�	15/2565	เร่�อง	มาตุรการยกระดับอุตุส่าหกรรม	(Smart	&	Sustainable	

Industry)	ลงวันที่ี�	8	ธัันวาคำม	2565	
-	 ประกาศส่ำานักงานคำณีะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทุี่น	ที่ี�	ป.4/2565	เร่�อง	ประเภที่กิจการทีี่�ไม่ให้ส่ิที่ธิัและประโยชื่น์

ตุามประกาศคำณีะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทีุ่น	ที่ี�	11/2565,	12/2565,	13/2565,	14/2565,	15/2565	และ	17/2565	 
ลงวันที่ี�	12	ธัันวาคำม	2565

-	 ประกาศและคำำาชื่ี�แจงส่ำานักงานคำณีะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทีุ่นที่ี�เกี�ยวข้อง
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มาติรการสำ่งเสำริมการลงทุุนเพื่่�อพื่ัฒนาชีุ้มชี้นและสำังคม
เพ้ื่�อเป็นัการัสนัับสนัุนัให้ผูู้้ปรัะกอบการัเข้าไปม่ส่วนัร่ัวมในัการัพัื่ฒนัาชุมชนัและสังคมโดยรั่วมม้อกับองค์กรัทุ้องถิ�นั 

เพ้ื่�อยกรัะดับข่ดความสามารัถในัการัแข่งขันั และพื่ัฒนัาคุณภูาพื่ช่วิต้ของปรัะชาชนัในัรัะดับฐานัรัากให้ม่ความเข้มแข็ง 

และสามารัถพื่ึ�งพื่าต้นัเองได้ โดยผูู้้สนัใจสามารัถศึึกษารัายละเอ่ยดของมาต้รัการั ดังนั่�
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 *องค์กรทํ้องถ้ิ�นผูู้้รับการสนับสนุน หมายถึง สหกรัณ์ วิสาหกิจชุมชนัหรั้อวิสาหกิจเพื่้�อสังคมในัทุ้องถิ�นัทุ่�ขึ�นัทุะเบ่ยนักับหนั่วยงานัทุ่�เก่�ยวข้อง  

หรั้อองค์กรัปกครัองส่วนัทุ้องถิ�นั หรั้อสถานัศึึกษาของรััฐ หรั้อสถานัพื่ยาบาลของรััฐ ซึ่ึ�งดําเนัินักิจการัอย่างนั้อยด้านัใดด้านัหนัึ�งต้ามขอบข่าย ได้แก่ 

กิจการัด้านัการัเกษต้รัหร้ัอบรัิหารัจัดการันํั�าแบบองค์รัวม กิจการัด้านัผู้ลิต้ภูัณฑ์์ชุมชนั กิจการัทุ่องเทุ่�ยวชุมชนั กิจการัด้านัสิ�งแวดล้อม กิจการั 

ดา้นัการัศึกึษา หร้ัอกิจการัดา้นัสาธิารัณสุข ทุั�งน่ั� รัวมถงึกรัณ่การัสนับัสนุันัองคก์รัทุอ้งถิ�นัผู้า่นัความรัว่มมอ้กบัสถาบนััวจิยัหร้ัอสถานัศึกึษาของรััฐด้วย 

กรณ่ทํ่� 1 กรณ่ทํ่� 2

คุณสม่บัตั้ิข้องผูู้้ข้อรับ

การส่งเสริม่

1. เป็นักิจการัทุ่�ดําเนิันัการัอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รัับ 

การัส่งเสริัมหร้ัอไม่ก็ต้าม โดยต้้องเป็นัปรัะเภูทุ 

ทุ่�เข้าข่ายให้การัส่งเสริัมอยู่ในัขณะทุ่�ย้�นัขอรัับ 

การัส่งเสรัิม 

2. หากกิจการัทุ่�ดําเนัินัการัอยู่เดิมนัั�นั เป็นัโครังการั 

ทุ่�เคยได้รัับการัส่งเสรัิม จะสามารัถย้�นัขอรัับ 

การัส่งเสรัิมต้ามมาต้รัการันั่�ได้ เม้�อสิทุธิิและ

ปรัะโยชนั์ด้านัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคลสิ�นัสุดลงแล้ว 

หร้ัอเป็นัโครังการัทุ่�ไม่ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้

นัิต้ิบุคคล 

1. เป็นัโครังการัทุ่�เคยได้รัับการัส่งเสรัิม และสิทุธิิ 

และปรัะโยชนั์ภูาษ่เงินัได้นัิติ้บุคคลยังไม่สิ�นัสุด  

โ ด ย ต้้ อ ง เ ป็ นัป รั ะ เ ภูทุ กิ จก า รัทุ่� เ ข้ า ข่ า ย 

ให้การัส่งเสรัิมอยู่ในัขณะทุ่�ย้�นัขอรัับการัส่งเสรัิม

2. โครังการัลงทุุนัใหม่ทุ่�เข้าข่ายปรัะเภูทุกิจการั 

ทุ่�ได้รัับสิทุธิิและปรัะโยชนั์ยกเว้นัภูาษ่เงินัได้

นัิต้ิบุคคล (ปรัะเภูทุกิจการักลุ่ม A) 

เงื�อนไข้ 1. ม่เงินัลงทุุนัขั�นัต้ํ�าของโครังการัในัการัสนัับสนัุนัองค์กรัทุ้องถิ�นัไม่นั้อยกว่า 5,000,000 บาทุ (ไม่รัวมค่าทุ่�ดินั

และทุุนัหมุนัเว่ยนั) โดยจะต้้องสนัับสนัุนัองค์กรัทุ้องถิ�นัแต้่ละรัายไม่นั้อยกว่า 500,000 บาทุ

2. ต้้องเสนัอแผู้นัความร่ัวมม้อในัการัสนัับสนุันัองค์กรัทุ้องถิ�นั โดยแสดงถึงผู้ลปรัะโยชนั์ทุ่�ชุมชนัและสังคม 

จะได้รัับในักรัณ่ใดกรัณ่หนัึ�งหรั้อหลายกรัณ่ ดังนั่�

(1) ยกรัะดับข่ดความสามารัถในัการัแข่งขันัด้านัการัผู้ลิต้หรั้อให้บรัิการั 

(2) บรัิหารัจัดการัทุรััพื่ยากรันัํ�าแบบองค์รัวม 

(3) การัพื่ัฒนัากิจการัเกษต้รัทุ่�ยั�งย้นั 

(4) การัยกรัะดับด้านัสิ�งแวดล้อม 

(5) การัยกรัะดับด้านัการัศึึกษา

(6) การัยกรัะดับด้านัสาธิารัณสุข

กรณีทุี�	1	(โครงการ	Non-BOI) 

• อย่้่ในประเภทุกิจึการทุี�สำ่งเสำริม 

• ไมเ่คย่ไดร้บััสำง่เสำริม ห้รอ่เคย่ไดร้บััสำง่เสำรมิ 

แต่ิไม่ได้รบััสำทิุธิิ CIT ห้ร่อสำทิุธิิได้สิำ�นสำดุแล้ว 

ย่กเว้น CIT 3 ปี

วงเงิน 200% ของเงินสำนับัสำนุน

กรณทีุี�	2	(โครงการ	BOI)	

• เป็นโครงการทุี�สำิทุธิิ CIT ย่ังไม่สำิ�นสำุด ห้ร่อ 

โครงการให้ม่ทีุ�อย่้ใ่นข่าย่ได้ย่กเว้นภาษี 

เพื่ิ�มวงเงินย่กเว้น CIT 

200% ของเงินสำนับัสำนุน 

เงินลงทุุนทุ้�งโครงการ	>	5	ล้านบัาทุ	
และ	>	5	แส่นบัาทุต่อราย	

ประเภทุค่าใชี้จ่ายส่น้บัส่นุน

- ค่าก่อสำร้างโรงงาน

- ค่าฝึึกอบัรม 

- ค่าเคร่�องจึักรและอุปกรณ์ 

- ค่าใชี้้จึ่าย่อ่�นทุี�สำำานักงานเห้็นชี้อบั

ผูู้้ส่น้บัส่นุน ผูู้้ร้บั
การส่น้บัส่นุน

องค์กรทุ้องถิิ่�น	

ผูู้ร้บ้ัการส่น้บัส่นนุ*

เกษติรและระบับันำ�า 

ผู้ลิติภัณฑ์์ชีุ้มชี้น/OTOP

ทุ่องเทุี�ย่วชีุ้มชี้น

การศึึกษา สำาธิารณสำุข และสำิ�งแวดล้อม
ติ้องดำาเนินการให้้เสำร็จึภาย่ใน 3 ปี 

นับัจึากวันออกบััติรสำ่งเสำริมห้ร่อวันแก้ไขโครงการ
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กรณ่ทํ่� 1 กรณ่ทํ่� 2

ทุั�งน่ั� ผูู้ข้อรัับการัส่งเสริัมสามารัถสนัับสนุันัองค์กรัทุ้องถิ�นัโดยต้รัง หร้ัอสนัับสนุันัองค์กรัทุ้องถิ�นัผู้า่นัความร่ัวมมอ้ 

กับสถาบันัวิจัยหรั้อสถานัศึึกษาของรััฐ

3. จะต้้องดําเนัินัการัให้แล้วเสรั็จภูายในั 3 ปี นัับจากวันัทุ่�ออกบัต้รัส่งเสรัิม หรั้อวันัทุ่�อนัุมัต้ิให้แก้ไขโครังการั 

แล้วแต้่กรัณ่

สิทํธิิและประโยช้น์ 1. ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 3 ปี เป็นัสัดส่วนั

รั้อยละ 200 ของเงินัสนัับสนัุนั* (ไม่รัวมค่าทุ่�ดินั 

และทุุนัหมุนัเว่ยนั) สําหรัับรัายได้จากกิจการั 

ทุ่�ดําเนัินัการัอยู่เดิม 

2. รัะยะเวลายกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล ให้นัับจาก

วันัทุ่�ม่รัายได้ภูายหลังได้รัับบัต้รัส่งเสรัิม

3. สิทุธิิและปรัะโยชนั์ทุ่�มิใช่ภูาษ่อากรั

ได้รัับยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิติ้บุคคลสัดส่วนัร้ัอยละ 200 

ของเงินัสนัับสนุันั* (ไม่รัวมค่าทุ่�ดนิัและทุนุัหมุนัเวย่นั)

* ต้ัวอย่างรัายการัเงินัลงทุุนัในัการัสนัับสนัุนัองค์กรัทุ้องถิ�นั ดังนั่� 

การสนับสนุน รายการเงินลงทํุนทํ่�คํานวัณมู่ลค่ายกเวั้นภาษี่เงินไดื้นิตั้ิบุคคล

กรณ่การสนับสนุนเพิื�อยกระดืับข่้ดืควัาม่สาม่ารถ้ 
ในการแข้่งข้ันดื้านการผู้ลิตั้หรือให้บริการ

เช่นั ค่าก่อสรั้างโรังงานั ค่าเครั้�องจักรัและอุปกรัณ์ และค่าใช้จ่ายในัการัฝึึกอบรัม เป็นัต้้นั

กรณ่การสนับสนุนเพิื�อการบริหารจัดืการทํรัพิยากรนํ�า
แบบองค์รวัม่

เช่นั ค่าใช้จ่ายในัการัสนัับสนุันัการัขุดบ่อเพ้ื่�อกักเก็บนํั�า การัก่อสร้ัางและซ่ึ่อมแซึ่มฝึายชะลอนํั�า  
การัขุดเจาะ ซึ่่อมแซึ่ม และบํารัุงรัักษาหรั้อล้างบ่อนัํ�าบาดาล เป็นัต้้นั

กรณ่การสนับสนุนเพิื�อการพิัฒนากิจการเกษีตั้รทํ่�ยั�งยืน เช่นั ค่าเคร้ั�องจักรัและอุปกรัณ์ ค่าใช้จ่ายในัการัอบรัมเทุคโนัโลย่สมัยใหม่ด้านัเกษต้รั 
เพื่้�อลดก๊าซึ่เร้ัอนักรัะจกและเทุคโนัโลย่เพื่ิ�มปรัะสิทุธิิภูาพื่การัผู้ลิต้เพ้ื่�อการัพัื่ฒนัาทุ่�ยั�งย้นั ค่าใช้จ่าย 
ทุ่�เก่�ยวข้องกับกรัะบวนัการัใช้เทุคโนัโลย่บรัิหารัจัดการัพื่้�นัทุ่� เช่นั การัปรัับหนั้าดินั การัจัดการั 
ฟางข้าวและต้อซัึ่ง การัเก็บเก่�ยวผู้ลผู้ลิต้ การัวิเครัาะห์ดินัและนัํ�า รัวมถึงการัใช้สารัเคม ่
ในักรัะบวนัการัผู้ลิต้อย่างถูกต้้องและปลอดภูัย ค่าใช้จ่ายในัการัต้รัวจสอบและรัับรัองคุณภูาพื่ข้าว  
คา่ใชจ้า่ยในัการัต้ดิต้ามผู้ลการัดําเนันิัการัและการัปรัะเมนิัปรัมิาณการัปลอ่ยกา๊ซึ่เร้ัอนักรัะจก เปน็ัต้น้ั

กรณ่การสนับสนุนการยกระดืับดื้านสิ�งแวัดืล้อม่ เช่นั ค่าใช้จ่ายในัการัสนัับสนัุนัเครั้�องม้อหรั้ออุปกรัณ์การัคัดแยกขยะในัชุมชนั เป็นัต้้นั

กรณ่การสนับสนุนสถ้านพิยาบาลข้องรัฐ เช่นั ค่าใช้จ่ายในัการัสนัับสนัุนัเคร้ั�องม้อหร้ัออุปกรัณ์ทุางการัแพื่ทุย์ ค่าก่อสรั้างหร้ัอปรัับปรัุง 
ห้องต้รัวจ หร้ัอห้องพัื่กผูู้้ป่วย เป็นัต้้นั ทุั�งน่ั� ต้้องไม่เป็นัค่าใช้จ่ายทุ่�นํัาไปขอรัับสิทุธิิและปรัะโยชน์ั
กับหนั่วยงานัรัาชการัอ้�นั

กรณ่การสนับสนุนสถ้านศ่กษีาข้องรัฐ เช่นั ค่าก่อสรั้างหร้ัอปรัับปรัุงห้องเร่ัยนั ห้องทุดลอง หร้ัอการัสนัับสนัุนัเคร้ั�องม้อหร้ัออุปกรัณ์ 
ทุางการัศึึกษา เป็นัต้้นั ทุั�งน่ั� ต้้องไม่เป็นัค่าใช้จ่ายทุ่�นํัาไปขอรัับสิทุธิิและปรัะโยชนั์กับหนั่วยงานั
รัาชการัอ้�นั

ประกาศทํ่�เก่�ยวัข้้อง
-	 ประกาศคำณีะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทีุ่น	ที่ี�	24/2565	เร่�อง	มาตุรการส่่งเส่ริมการลงทีุ่นเพื้่�อพื้ัฒนาชืุ่มชื่นและส่ังคำม	

ลงวันที่ี�	8	ธัันวาคำม	2565
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มาติรการสำ่งเสำริมการลงทุุนในพื่่�นทุี�จึังห้วัดชี้าย่แดนภาคใติ้  
และมาติรการสำ่งเสำริมการลงทุุนในพื่่�นทุี�โครงการ 

เม่องติ้นแบับัในพื่่�นทุี�จึังห้วัดชี้าย่แดนภาคใติ้
เพ้ื่�อสนัับสนันุัใหม้ก่ารัลงทุนุัของภูาคเอกชนัในัพ้ื่�นัทุ่�จงัหวัดชายแดนัภูาคใต้ ้ อนััจะช่วยใหเ้กดิการัจ้างงานั สรัา้งความเจริัญ 

สรั้างรัายได้ และยกรัะดับคุณภูาพื่ช่วิต้ของปรัะชาชนั นํัาไปสู่การัขยายต้ัวทุางเศึรัษฐกิจและสังคม รัวมถึงความมั�นัคง 

ในัพื่้�นัทุ่� และเพื่้�อให้เกิดการัขับเคล้�อนัการัลงทุุนัในัพื่้�นัทุ่�โครังการัเม้องต้้นัแบบในัพื่้�นัทุ่�จังหวัดชายแดนัภูาคใต้้ 

เป็นัไปอย่างต้่อเนั้�อง โดยผูู้้สนัใจสามารัถศึึกษารัายละเอ่ยดของมาต้รัการั ดังนั่�
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ม่าตั้รการส่งเสริม่การลงทํุน

ในพิื�นทํ่�จังหวััดืช้ายแดืนภาคใตั้้ 

ม่าตั้รการส่งเสริม่การลงทํุน

ในพิื�นทํ่�โครงการเม่ืองตั้้นแบบ 

ในพิื�นทํ่�จังหวััดืช้ายแดืนภาคใตั้้

1. ทุ่� ต้ั� ง สถ านั

ปรัะกอบการั

พื่้�นัทุ่�จังหวัดชายแดนัใต้้ ได้แก่

1. จังหวัดนัรัาธิิวาส 

2. จังหวัดปัต้ต้านั่ 

3. จังหวัดยะลา 

4. จังหวัดสตู้ล 

5. 4 อําเภูอในัจังหวัดสงขลา ได้แก่ อําเภูอจะนัะ 

อําเภูอนัาทุว่ อําเภูอสะบ้าย้อย และอําเภูอเทุพื่า

พื่้�นัทุ่�เม้องต้้นัแบบในัพื่้�นัทุ่�จังหวัดชายแดนัภูาคใต้้

ได้แก่

1. อําเภูอหนัองจิก จังหวัดปัต้ต้านั่ 

2. อําเภูอเบต้ง จังหวัดยะลา 

3. อําเภูอสุไหงโก-ลก จังหวัดนัรัาธิิวาส 

4. อําเภูอจะนัะ จังหวัดสงขลา

สตูล
สงขลา

อ.จะนะ

อ.นาทว�

อ.จะนะ

อ.เทพา

อ.สะบายอย

4 อําเภอในจังหวัดสงขลา

อ.หนองจ�ก

อ.สุไหงโก-ลก

อ.เบตง

โครงการเมืองตนแบบ

ปตตานี

ยะลา นราธิวาส

พื่่�นทุี�จึังห้วัดชี้าย่แดนภาคใติ้
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ม่าตั้รการส่งเสริม่การลงทํุน

ในพิื�นทํ่�จังหวััดืช้ายแดืนภาคใตั้้ 

ม่าตั้รการส่งเสริม่การลงทํุน

ในพิื�นทํ่�โครงการเม่ืองตั้้นแบบ 

ในพิื�นทํ่�จังหวััดืช้ายแดืนภาคใตั้้

2. ปรัะเภูทุ

กิจการั 

ทุ่�เข้าข่าย

ขอรัับ 

การัส่งเสรัิม

1. ทุุกปรัะเภูทุกิจการัต้ามปรัะกาศึคณะกรัรัมการัส่งเสริัมการัลงทุุนั ทุ่� 9/2565 เร้ั�อง มาต้รัการัส่งเสริัม 

การัลงทุุนัอุต้สาหกรัรัมทุ่�ม่ความสําคัญต้่อการัพื่ัฒนัาปรัะเทุศึ

2. ปรัะเภูทุกิจการัทุ่�ม่การัผู่้อนัผัู้นัเง้�อนัไขและ

ปรัะเภูทุกิจการัเพื่ิ�มเติ้มพิื่เศึษทุ่�ให้การัส่งเสริัม

เฉพื่าะในัพื่้�นัทุ่�จังหวัดชายแดนัภูาคใต้้

 ต้รัวจสอบปรัะเภูทุกิจการัฯ ได้ทุ่�

2. ปรัะเภูทุกิจการัทุ่�ม่การัผู่้อนัผัู้นัเง้�อนัไขและ

ปรัะเภูทุกิจการัเพื่ิ�มเติ้มพิื่เศึษทุ่�ให้การัส่งเสริัม

เฉพื่าะในัพ้ื่�นัทุ่�โครังการัเม้องต้้นัแบบในัพ้ื่�นัทุ่�

จังหวัดชายแดนัภูาคใต้้

 

 ต้รัวจสอบปรัะเภูทุกิจการัฯ ได้ทุ่�

3. รัูปแบบและ

เง้�อนัไข 

การัลงทุุนั

กรณ่ทํั�วัไป:  

การัลงทุุนัโครังการัใหม่ในัพื่้�นัทุ่�จังหวัดชายแดนัภูาคใต้้หรั้อพื่้�นัทุ่�เม้องต้้นัแบบอย่างเด่ยว

เงื�อนไข้

1. ต้้องม่เงินัลงทุุนัขั�นัต้ํ�าไม่นั้อยกว่า 500,000 บาทุ (ไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนั)

2. อนัุญาต้ให้นัําเครั้�องจักรัใช้แล้วในัปรัะเทุศึมาใช้ในัโครังการัทุ่�ขอรัับการัส่งเสรัิมได้มูลค่าไม่เกินั 10 ล้านับาทุ 

และจะต้้องลงทุุนัเครั้�องจักรัใหม่มูลค่าไม่นั้อยกว่า 1 ในั 4 ของมูลค่าเครั้�องจักรัใช้แล้ว

กรณ่พิิเศษี:

สําหรัับกรัณ่ทุ่�ผูู้้ปรัะกอบการัต้ามโครังการัเดิม (จะต้ั�งอยู่ “ในั” หร้ัอ “นัอก” พื่้�นัทุ่�จังหวัดชายแดนัภูาคใต้้ 

หรั้อพื่้�นัทุ่�โครังการัเม้องต้้นัแบบก็ได้) ต้้องการัขอรัับการัส่งเสรัิมโครังการัใหม่ในัพื่้�นัทุ่�จังหวัดชายแดนัภูาคใต้้

หรั้อพื่้�นัทุ่�เม้องต้้นัแบบ

นิยาม่การลงทํุน

โครังการัเดิม หมายถึง โครังการัทุ่�ดําเนิันัการัอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รัับการัส่งเสริัมการัลงทุุนัหร้ัอไม่ก็ต้าม  

โดยจะต้ั�งอยู่ในัพื่้�นัทุ่�อ้�นัหร้ัอในัพื่้�นัทุ่�จังหวัดชายแดนัภูาคใต้้หร้ัอพ้ื่�นัทุ่�โครังการัเม้องต้้นัแบบก็ได้  

(แล้วแต่้กรัณ่) ทุั�งน่ั� ปรัะเภูทุกิจการัดังกล่าวต้้องอยู่ ในัข่ายทุ่�จะได้ รัับการัส่งเสริัมการัลงทุุนั  

(ม่บัญช่ปรัะเภูทุให้การัส่งเสรัิมในัขณะทุ่�ย้�นัขอรัับการัส่งเสรัิมต้ามมาต้รัการันั่�)

โครังการัใหม่ หมายถึง โครังการัลงทุุนัใหม่ทุ่�ขอรัับการัส่งเสรัิมการัลงทุุนัในัพื่้�นัทุ่�จังหวัดชายแดนัภูาคใต้้ 

หร้ัอพ้ื่�นัทุ่�เม้องต้้นัแบบ โดยจะต้้องเป็นันิัต้ิบุคคลเด่ยวกับโครังการัลงทุุนัเดิม หร้ัอนิัต้ิบุคคลใหม่ 

ซึ่ึ�งม่กลุ่มเจ้าของผูู้้ปรัะกอบการัของโครังการัเดิมถ้อหุ้นัทุั�งสิ�นั

เงื�อนไข้ข้องโครงการเดืิม่

1. ต้้องม่เงินัลงทุุนัขั�นัต้ํ�าไม่นั้อยกว่า 500,000 บาทุ โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนั โดยพื่ิจารัณา 

จากรัาคาทุุนัของอาคารัและเคร้ั�องจักรัต้ามทุ่�คณะกรัรัมการัเห็นัชอบ ซึึ่�งได้มาก่อนัวันัทุ่�ย้�นัขอรัับ 

การัส่งเสรัิมการัลงทุุนัโครังการัเดิม

2. ต้้องย้�นัขอรัับการัส่งเสรัมิสาํหรัับโครังการัเดมิ เม้�อโครังการัใหม่ติ้ดต้ั�งเคร้ั�องจกัรัแล้วเสรัจ็พื่ร้ัอมเปิดดาํเนิันัการั
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ม่าตั้รการส่งเสริม่การลงทํุน

ในพิื�นทํ่�จังหวััดืช้ายแดืนภาคใตั้้ 

ม่าตั้รการส่งเสริม่การลงทํุน

ในพิื�นทํ่�โครงการเม่ืองตั้้นแบบ 

ในพิื�นทํ่�จังหวััดืช้ายแดืนภาคใตั้้

เงื�อนไข้ข้องโครงการใหม่่

1. ต้้องม่เงินัลงทุุนัขั�นัต้ํ�าไม่นั้อยกว่า 500,000 บาทุ (ไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนั)

2. อนัุญาต้ให้นํัาเคร้ั�องจักรัใช้แล้วในัปรัะเทุศึมาใช้ในัโครังการัทุ่�ขอรัับการัส่งเสรัิมได้เป็นัมูลค่าไม่เกินั  

10 ล้านับาทุ และจะต้้องลงทุุนัเครั้�องจักรัใหม่มูลค่าไม่นั้อยกว่า 1 ในั 4 ของมูลค่าเครั้�องจักรัใช้แล้ว

3. จะต้้องย้�นัคําขอรัับการัส่งเสริัมสําหรัับโครังการัใหม่ภูายในัวัันทํําการสุดืทํ้ายข้องปี 2570 พื่รั้อมหนัังส้อ

แจ้งย้นัยันัของโครังการัเดิม

กรณ่การส่งเสริม่การลงทํุนในกิจการนิคม่/ 

เข้ตั้อุตั้สาหกรรม่ และกิจการทํ่�ตั้ั�งในนิคม่/ 

เข้ตั้อุตั้สาหกรรม่ในพิื�นทํ่�จังหวััดืช้ายแดืนภาคใตั้้ : 

รูปแบบทํ่�  1 การัลงทุุนั โครังการัแรักสาํห รัับ

ผูู้้ปรัะกอบการักิจการันิัคม/เขต้อุต้สาหกรัรัม และ

โครังการัทุ่�ต้ั�งในันัิคม/เขต้อุต้สาหกรัรัมทุ่�ได้รัับ 

การัสง่เสรัมิการัลงทุนุัในัพื่้�นัทุ่�จงัหวดัชายแดนัภูาคใต้้

เงื�อนไข้

(1) ต้้องม่เงินัลงทุุนัขั�นัตํ้�าไม่นั้อยกว่า 500,000 บาทุ  

(ไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนั) 

(2) อนุัญาต้ให้นํัาเคร้ั�องจักรัใช้แล้วในัปรัะเทุศึมาใช้ 

ในัโครังการัทุ่�ขอรัับการัส่งเสรัิมได้ม่มูลค่าไม่เกินั  

10 ล้านับาทุ และจะต้้องลงทุุนัเคร้ั�องจักรัใหม่ 

ม่มูลค่าไม่นั้อยกว่า 1 ในั 4 ของมูลค่าเคร้ั�องจักรั

ใช้แล้ว

_

รูปแบบท่ํ� 2 การัลงทุุนัโครังการัส่วนัขยาย ในักรัณ่ทุ่� 

ผูู้้ได้รัับการัส่งเสรัิมทุ่�ดําเนัินัการัต้ามโครังการัแรัก 

ย้�นัขอขยายโครังการัลงทุุนัภูายใต้้ช้�อนัิต้ิบุคคลเดิม

ต้ามเง้�อนัไขทุ่�คณะกรัรัมการักําหนัด ให้สามารัถ 

รัวมโครังการัแรักเ ข้า กับโครังการั ส่วนัขยาย 

เป็นัโครังการัเด่ยวกันัได้

เงื�อนไข้

(1) โครังการัขยายจะต้้องม่เงินัลงทุุนัขั�นัตํ้�า (ไม่รัวม

ค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนั) ไม่ต้ํ�ากว่ารั้อยละ 25 

ของเงินัลงทุุนั (ไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและทุุนัหมุนัเว่ยนั) 

ของโครังการัแรัก และต้้องม่เงินัลงทุุนัขั�นัต้ํ�า

ไม่นั้อยกว่า 500,000 บาทุ (ไม่รัวมค่าทุ่�ดินัและ

ทุุนัหมุนัเว่ยนั)    
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ม่าตั้รการส่งเสริม่การลงทํุน

ในพิื�นทํ่�จังหวััดืช้ายแดืนภาคใตั้้ 

ม่าตั้รการส่งเสริม่การลงทํุน

ในพิื�นทํ่�โครงการเม่ืองตั้้นแบบ 

ในพิื�นทํ่�จังหวััดืช้ายแดืนภาคใตั้้

(2) อนัุญาต้ให้นํัาเคร้ั�องจักรัใช้แล้วในัปรัะเทุศึมาใช้ 

ในัโครังการัทุ่�ขอรัับการัสง่เสรัมิไดเ้ป็นัมลูคา่ไม่เกนิั  

10 ล้านับาทุ และจะต้้องลงทุุนัเคร้ั�องจักรัใหม่ 

ม่มูลค่าไม่นั้อยกว่า 1 ในั 4 ของมูลค่าเคร้ั�องจักรั

ใช้แล้ว

(3) ต้้องย้�นัคําขอรัับการัส่งเสรัิม และเริั�มม่รัายได้ 

ก่อนัสิ�นัสุดรัะยะเวลายกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล

ของโครังการัแรัก

(4) ต้้องเป็นัผูู้้ ได้ รัับการัส่งเสริัมทุ่� ได้ย้�นัคําขอรัับ 

การัส่งเสรัิมโครังการัแรักภูายในัวัันทํําการสุดืทํ้าย

ข้องปี 2570

ทุั�งน่ั� สํานัักงานัจะดําเนัินัการัยกเลิกบัต้รัส่งเสรัิม

ฉบับแรักและออกบัต้รัส่งเสริัมฉบับใหม่ โดยรัวมทุั�ง

โครังการัแรักและโครังการัส่วนัขยายเข้าด้วยกันั

นิคม/เขต
อุตสาหกรรม

พื้นที่ชายแดนใต�

3. กรณีการส�งเสริมการลงทุนในนิคม/เขตอุตสาหกรรม

   ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

โครงการเดิม
อยู�นอกพื้นที่

โครงการใหม�*

โครงการเดิม
อยู�ในพื้นที่

ผู�ประกอบการ
ที่อยู�ในนิคม/

เขตอุตสาหกรรม

รูปแบบที่ 1 : การลงทุนในโครงการแรก

ให�ผู�พัฒนานิคม/เขตอุตสาหกรรมและผู�ประกอบการในนิคม/
เขตอุตสาหกรรมที่ได�รับการส�งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต�ได�รับสิทธิและประโยชน�และปฏิบัติตามเงื่อนไข
เช�นเดียวกับกรณีทั่วไป

2. กรณีพิเศษ

กรณีพิเศษ ตัวอย�างที่ 1

กรณีพิเศษ 

ตัวอย�างที่ 2

กรณีทั่วไป

กรณีการส�งเสริมการลงทุน

ในนิคม/เขตอุตสาหกรรม

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

ผู�ประกอบการที่ลงทุนใหม�ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� หรือโครงการเมืองต�นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� 

* โครงการใหม�: 

เป�นนิติบุคคลเดิมหรือนิติบุคคลใหม�

ซึ่งมีกลุ�มเจ�าของผู�ประกอบการของโครงการเดิม

ถือหุ�นทั้งสิ้น

รูปแบบที่ 2 : การลงทุนในโครงการส�วนขยาย

กรณีที่ผู�ได�รับการส�งเสริมที่ดําเนินการตามโครงการแรก
ยื่นขอขยายโครงการลงทุนภายใต�ชื่อนิติบุคคลเดิมตามเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด ให�สามารถรวมโครงการแรกเข�ากับ
โครงการส�วนขยายเป�นโครงการเดียวกันได�

ผู�พัฒนานิคม/
เขตอุตสาหกรรม

โครงการใหม�*

โครงการใหม�

ผู�ประกอบการตามโครงการเดิม (จะตั้งอยู�ในหรือนอกพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต� หรือพื้นที่โครงการเมืองต�นแบบก็ได�) 
ต�องการจะขอรับการส�งเสริมโครงการใหม�ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต� หรือพื้นที่โครงการเมืองต�นแบบ

ร้ปแบับัและเง่�อนไขการลงทุุน
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ม่าตั้รการส่งเสริม่การลงทํุน

ในพิื�นทํ่�จังหวััดืช้ายแดืนภาคใตั้้ 

ม่าตั้รการส่งเสริม่การลงทํุน

ในพิื�นทํ่�โครงการเม่ืองตั้้นแบบ 

ในพิื�นทํ่�จังหวััดืช้ายแดืนภาคใตั้้

4. สิทุธิิและ

ปรัะโยชนั์

สําหรับโครงการลงทํุนใหม่่ ในกรณ่ทํั�วัไป และกรณ่พิิเศษี

ยกเว้นัอากรัขาเข้าเครั้�องจักรั

ยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 8 ปี ไม่จํากัดวงเงินัยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล

ลดหย่อนัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคลรั้อยละ 50 เพื่ิ�มเต้ิมอ่ก 5 ปี

หักค่าขนัส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าปรัะปา 2 เทุ่า  

ของค่าใช้จ่ายเป็นัรัะยะเวลา 15 ปี

หักค่าขนัส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าปรัะปา 2 เทุ่า  

ของค่าใช้จ่ายเป็นัรัะยะเวลา 20 ปี

หักค่าต้ิดต้ั�งหรั้อก่อสรั้างสิ�งอํานัวยความสะดวกไม่เกินัรั้อยละ 25 ของเงินัลงทุุนั

ยกเว้นัอากรัขาเข้าวัต้ถุดิบและวัสดุจําเป็นัสําหรัับ

การัผู้ลิต้เพื่้�อการัส่งออกเป็นัรัะยะเวลา 5 ปี

ยกเว้นัอากรัขาเข้าวัต้ถุดิบและวัสดุจําเป็นัสําหรัับ

การัผู้ลิต้เพื่้�อการัส่งออกเป็นัรัะยะเวลา 10 ปี

ลดหย่อนัอากรัขาเข้ารั้อยละ 90 ของอัต้รัาปกต้ิ 

สําหรัับวัต้ถุดิบหรั้อวัสดุจําเป็นัทุ่�ต้้องนัําเข้ามาผู้ลิต้

เพื่้�อจําหนั่ายในัปรัะเทุศึเป็นัรัะยะเวลา 5 ปี

ลดหย่อนัอากรัขาเข้ารั้อยละ 90 ของอัต้รัาปกต้ิ 

สําหรัับวัต้ถุดิบหรั้อวัสดุจําเป็นัทุ่�ต้้องนัําเข้ามาผู้ลิต้

เพื่้�อจําหนั่ายในัปรัะเทุศึเป็นัรัะยะเวลา 10 ปี

สิทุธิิและปรัะโยชนั์ทุ่�ไม่ใช่ภูาษ่อากรั

สําหรับโครงการเดืิม่ ในกรณ่พิิเศษี

ยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 3 ปี สัดส่วนัไม่เกินั 

รั้อยละ 100 ของมูลค่าเงินัลงทุุนั โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินั

และทุุนัหมุนัเว่ยนัของโครังการัใหม่ในัพื่้�นัทุ่�จังหวัด

ชายแดนัใต้้

ยกเว้นัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล 5 ปี สัดส่วนัไม่เกินั 

รั้อยละ 100 ของมูลค่าเงินัลงทุุนั โดยไม่รัวมค่าทุ่�ดินั

และทุุนัหมุนัเว่ยนัของโครังการัใหม่ในัพื่้�นัทุ่�โครังการั

เม้องต้้นัแบบ

สิทุธิิและปรัะโยชนั์ทุ่�ไม่ใช่ภูาษ่อากรั

สําหรับโครงการลงทํุนในกิจการนิคม่/เข้ตั้อุตั้สาหกรรม่ และกิจการทํ่�ตั้ั�งในนิคม่/

เข้ตั้อุตั้สาหกรรม่ในพิื�นทํ่�จังหวััดืช้ายแดืนภาคใตั้้

การลงทํุนโครงการแรกและการลงทํุนโครงการ 

ส่วันข้ยาย: 

สิทุธิิและปรัะโยชนั์เช่นัเด่ยวกับการัลงทุุนัใหม่

-

ประกาศทํ่�เก่�ยวัข้้อง
-	 ประกาศคำณีะกรรมการส่ง่เส่รมิการลงที่นุ	ที่ี�	20/2565	เร่�อง	มาตุรการส่ง่เส่รมิการลงที่นุในพื้่�นที่ี�จงัหวดัชื่ายแดนภาคำใตุ้ 

ลงวันที่ี�	8	ธัันวาคำม	2565	
-	 ประกาศคำณีะกรรมการส่่งเส่ริมการลงทุี่น	ที่ี�	21/2565	มาตุรการส่่งเส่ริมการลงทุี่นในพ่ื้�นทีี่�โคำรงการเม่องตุ้นแบบ 

ในพื้่�นที่ี�จังหวัดชื่ายแดนภาคำใตุ้	ลงวันที่ี�	8	ธัันวาคำม	2565
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ขั�นติอนการใชี้้สำิทุธิิและประโย่ชี้น์

การปฏิิบั้ติหล้งได้ร้บัการส่่งเส่ริม06



ชางฝมือและผูชำนาญการ

ยื่นเรื่องขอนำเข�าคนต�างด�าว
ซึ่งเป�นช�างฝ�มือผู�ชำนาญการมาปฏิบัติงาน

มาตรา 24 การขออนุญาตให�คนต�างด�าวที่โครงการอยู�ระหว�าง
การพิจารณาให�ได�รับการส�งเสริม หรือรอบัตรส�งเสริม
- ยื่นแบบคำขออนุญาตเพื่อนำเข�าคนต�างด�าวมาปฏิบัติงาน
  พร�อมแนบเอกสารตามแบบแสดงรายการที่ต�องยื่นกรณีต�างๆ 
  ของงานช�างฝ�มือฯ (F FR TR 01 และ F FR TR 09 - 08)

มาตรา 25/26  การขออนุญาตให�คนต�างด�าวเข�ามาปฏิบัติงาน 
หลังได�รับการส�งเสริมฯ
- ยื่นแบบฟอร�มข�อตกลงการขออนุญาตนำเข�าคนต�างด�าวเข�ามา
  ในราชอาณาจักรด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� สำหรับงานช�างฝ�มือ 
  (Single Window, Visa and Work Permit System) พร�อมขอรับ 
  Username และ Password
- ยื่นคำร�องขออนุมัติตำแหน�งคนต�างด�าวผ�านระบบ 
  Single Window, Visa and Work Permit System 
- ยื่นคำร�องขอบรรจุต�างด�าวและครอบครัวให�เข�ามาในประเทศ
  ผ�านระบบ Single Window, Visa and Work Permit System
- และคำร�องอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง

ศูนย�บริการวีซ�าและใบอนุญาตทำงาน
และหน�วยราชการที่เกี่ยวข�อง

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม ว�ธีปฏิบัติ
รับเร�่อง/ดำเนินการ
โดยหนวยงาน

ที่ดิน

ยื่นขออนุมัติใช�สิทธิและประโยชน�ที่ดิน 
ตามมาตรา 27 

(ภายหลังได�รับบัตรส�งเสริมแล�ว)

ยื่นขออนุญาตใช�สิทธิและประโยชน�ที่ดิน
ตามระบบการขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ออนไลน� (E-LAND) 

กองส�งเสริมการลงทุน 1 - 4

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม ว�ธีปฏิบัติ
รับเร�่อง/ดำเนินการ
โดยหนวยงาน

 

เคร�่องจักร

ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

ขออนุมัตินำเข�าเครื่องจักร
(ภายใน 30 เดือน นับตั้งแต�

วันที่ออกบัตรส�งเสริมฯ)

ยื่นขออนุมัติสั่งปล�อยเครื่องจักร 
(F IN MI ) ผ�านระบบ eMT

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมง)

ยื่นแบบขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
(Machinery’s Master List)

โดยผ�านระบบ eMT
- กองส�งเสริมการลงทุน 1 - 4
- ศูนย�เศรษฐกิจการลงทุนภาค

(ใช�เวลาพิจารณาภายใน 60 วันทำการ)

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม ว�ธีปฏิบัติ
รับเร�่อง/ดำเนินการ
โดยหนวยงาน

ขั้้�นตอนการใช้้สิิทธิิและประโยช้น์
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การรายงานความคืบหนา
โครงการ/ผลการดำเนินงาน

ประจำปของบร�ษัท และ
การขอเปดดำเนินการ

กรณียังไม�เป�ดดำเนินการ

การเป�ดดำเนินการ

ทุกเดือน ก.ค. รายงานความคืบหน�าโครงการตามบัตรส�งเสริม 
และรายงานผลการดำเนินงานประจำป�ของบริษัท

ผ�านระบบ e-Monitoring 

กรณีเป�ดดำเนินการแล�ว

• ขออนุมัติเป�ดดำเนินงานเต็มโครงการ 
 (ภายใน 36 เดือน นับตั้งแต�วันที่ออกบัตรส�งเสริม) 
 ยื่นแบบขออนุญาตเป�ดดำเนินการ
• รายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว�ในบัตรส�งเสริม เช�น 
 การขอใช�สิทธิและประโยชน�ตามมาตรา 31 การรายงานผล ISO 

เป�นต�น ยื่นแบบรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามแต�กรณี

ทุกเดือน ก.ค. รายงานผลการดำเนินงานประจำป�ของบริษัท
ผ�านระบบ e-Monitoring 

ทุกเดือน ก.พ. รายงานความคืบหน�าโครงการ
ตามบัตรส�งเสริม ผ�านระบบ e-Monitoring 

- กองติดตามและประเมินผล
การลงทุน 1 - 2

- ศูนย�เศรษฐกิจการลงทุนภาค

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม ว�ธีปฏิบัติ
รับเร�่อง/ดำเนินการ

โดยหนวยงาน

การยื่นแบบขอใชสิทธิและ
ประโยชนยกเวนภาษ�เง�นได

นิติบุคคล

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม ว�ธีปฏิบัติ
รับเร�่อง/ดำเนินการ
โดยหนวยงาน

ยื่นขอใช�สิทธิ์ฯ ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� 
(e-Tax) เท�านั้น

- เตรียมข�อมูล เอกสาร เพื่อการขอใช�สิทธิ์ฯ
- กรอกข�อมูลลงในระบบ e-Tax
- พิมพ�แบบคำขอใช�สิทธิ์ฯ ออกจากระบบ
- นำส�งให�ผู�สอบบัญชีตรวจสอบและให�ความเห็น
- กรอกความเห็นของผู�สอบบัญชีลงในระบบและ
  แนบรายงานความเห็นของผู�สอบบัญชี
- ส�งข�อมูลมาในระบบของสำนักงาน

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1 - 2

ขั�นติอนการดำาเนินการและเอกสำารประกอบัห้ลังได้รับัการสำ่งเสำริม

วัตถุดิบและวัสดุจำเปน

ขออนุมัตินำเข�าวัตถุดิบและวัสดุจำเป�น

ขออนุมัติสูตรการผลิต

ขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป�น

ยื่นสูตรการผลิตผ�านระบบ RMTS Online

ยื่นขออนุมัติผ�านระบบตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป�น

ขออนุมัติรายการวัตถุดิบและ
วัสดุจำเป�นและปริมาณสต็อกสูงสุด

(เฉพาะมาตรา 36)
ย่ืนขออนุมัติการใช�สิทธิประโยชน�มาตรา 36 ผ�านระบบ RMTS Online

ยื่นผ�านระบบ RMTS Online 

- กองส�งเสริมการลงทุน 1 - 4
- ศูนย�เศรษฐกิจการลงทุนภาค

(ใช�เวลาพิจารณาภายใน 15 วันทำการ)

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมง)

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมง)

- กองส�งเสริมการลงทุน 1 - 4
- ศูนย�เศรษฐกิจการลงทุนภาค

(ใช�เวลาพิจารณาภายใน 30 วันทำการ)

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม ว�ธีปฏิบัติ
รับเร�่อง/ดำเนินการ
โดยหนวยงาน

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย

178



การแก้ไขเอกสำารแนบัทุ้าย่บััติรสำ่งเสำริมการลงทุุน
การัแก้ไขเอกสารัแนับทุ้ายบัต้รัส่งเสรัิมแล้วเสรั็จภูายในั 5 วันัทุําการันัับวันัทุ่�เอกสารัครับถ้วนั

รัายการัแก้ไข เอกสารัทุ่�ต้้องใช้

1.1 เง้�อนัไขเฉพื่าะโครังการั
 (1) ทุุนัจดทุะเบ่ยนั
 (2) การัเปล่�ยนัแปลงอัต้รัาส่วนัการัถ้อหุ้นั
 (3) ชนัิดผู้ลิต้ภูัณฑ์์/ขนัาดของกิจการั
 (4) ทุ่�ต้ั�งโรังงานั สถานัปรัะกอบการั
 (5) ลด/เพื่ิ�มกําลังการัผู้ลิต้
 (6) แก้ไขวงเงินัภูาษ่เงินัได้นัิต้ิบุคคล

1. สําเนัาหนัังส้ออนัุมัต้ิจากกองส่งเสรัิมการัลงทุุนั 1 - 4 
2. บัต้รัส่งเสรัิมฉบับจรัิง  
3. เอกสารัอ้�นัๆ ต้ามปรัะเภูทุกิจการั ซึ่ึ�งสํานัักงานั 
 จะแจ้งให้ทุรัาบเป็นักรัณ่ไป

หมายเหตุ้: กรัณ่เพื่ิ�มสัดส่วนัการัถ้อหุ้นัโดยต้่างชาต้ิ 
จะต้้องแนับหลักฐานัการัโอนัเงินัจากต้่างปรัะเทุศึเพื่ิ�มเต้ิม

1.2 เรั้�องอ้�นัๆ ได้แก่
 (1) ทุ่�ต้ั�งสํานัักงานั
 (2) ช้�อบรัิษัทุ
 (3) ยกเลิกบัต้รัส่งเสรัิม

1. หนัังส้อนัําจากบรัิษัทุ
2. สําเนัาหนัังส้อรัับรัองของสํานัักงานัทุะเบ่ยนัหุ้นัส่วนับรัิษัทุ
3. บัต้รัส่งเสรัิมฉบับจรัิง
4. เอกสารัอ้�นัๆ ซึ่ึ�งสํานัักงานัจะแจ้งให้ทุรัาบเป็นักรัณ่ไป
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สํานักงานคณะกรรม่การส่งเสริม่การลงทํุน

555 ถนันัวิภูาวด่รัังสิต้ เขต้จตุ้จักรั กรัุงเทุพื่ฯ 10900

โทุรัศึัพื่ทุ์ 0 2553 8111

Website: www.boi.go.th

E-mail: head@boi.go.th

ศึ้นย่์เศึรษฐกิจึการลงทุุนภาคทุี� 1 
เช่ยงใหม่
80 ห้อง 108-110 อาคารัแอรั์พื่อรั์ต้ บิซึ่ิเนัส ปารั์ค 
ถนันัมหิดล ต้ําบลหายยา อําเภูอเม้อง 
จังหวัดเช่ยงใหม่ 50100

โทุรัศึัพื่ทุ์ 0 5329 4100
E-mail: chmai@boi.go.th

ศึ้นย่์เศึรษฐกิจึการลงทุุนภาคทุี� 2
นัครัรัาชส่มา
2112/22 ถนันัมิต้รัภูาพื่ อําเภูอเม้อง 
จังหวัดนัครัรัาชส่มา 30000

โทุรัศึัพื่ทุ์ 0 4438 4200-11
E-mail: korat@boi.go.th

ศึ้นย่์เศึรษฐกิจึการลงทุุนภาคทุี� 3
ขอนัแก่นั
177/54 หมู่ 17 ถนันัมิต้รัภูาพื่ ต้ําบลในัเม้อง 
อําเภูอเม้อง จังหวัดขอนัแก่นั 40000

โทุรัศึัพื่ทุ์ 0 4327 1300-2
E-mail: khonkaen@boi.go.th

ศึ้นย่์เศึรษฐกิจึการลงทุุนภาคทุี� 4
ชลบุรั่
46 หมู่ 5 นัิคมอุต้สาหกรัรัมแหลมฉบัง ถนันัสุขุมวิทุ
ต้ําบลทุุ่งสุขลา อําเภูอศึรั่รัาชา จังหวัดชลบุรั่ 20230

โทุรัศึัพื่ทุ์ 0 3840 4900
E-mail: chonburi@boi.go.th

สำำานักงานในภ้มิภาค

สำำานักงานให้ญ่่
ศูนย์บริการวั่ซ่าและใบอนุญาตั้ทํํางาน

อาคารัจัตุ้รััสจามจุรั่ ชั�นั 18 ถนันัพื่ญาไทุ เขต้ปทุุมวันั 

กรัุงเทุพื่ฯ 10330

โทุรัศึัพื่ทุ์ 0 2209 1161-7 

E-mail: visawork@boi.go.th

ศึ้นย่์เศึรษฐกิจึการลงทุุนภาคทุี� 5
สงขลา
อาคารัไชยยงค์ 7-15 ถนันัจุต้ิอุทุิศึ 1 
อําเภูอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทุรัศึัพื่ทุ์ 0 7458 4500
โทุรัสารั 0 7458 4599
E-mail: songkhla@boi.go.th

ศึ้นย่์เศึรษฐกิจึการลงทุุนภาคทุี� 6
สุรัาษฎรั์ธิานั่
49/21-22 ถนันัศึรั่วิชัย ต้ําบลมะขามเต้่�ย 
อําเภูอเม้อง จังหวัดสุรัาษฎรั์ธิานั่ 84000

โทุรัศึัพื่ทุ์ 0 7740 4600
โทุรัสารั 0 7740 4699
E-mail: surat@boi.go.th

ศึ้นย่์เศึรษฐกิจึการลงทุุนภาคทุี� 7
พื่ิษณุโลก
59/15 อาคารัไทุยศึิวารััต้นั์ ชั�นั 3 
ถนันับรัมไต้รัโลกนัารัถ 2 ต้ําบลในัเม้อง
อําเภูอเม้อง จังหวัดพื่ิษณุโลก 65000

โทุรัศึัพื่ทุ์ 0 5524 8111
โทุรัสารั 0 5524 8777
E-mail: phitsanulok@boi.go.th

ศูนย์ประสานการบริการดื้านการลงทํุน

อาคารัจัตุ้รััสจามจุรั่ ชั�นั 18 ถนันัพื่ญาไทุ เขต้ปทุุมวันั กรัุงเทุพื่ฯ 10330

โทุรัศึัพื่ทุ์ 0 2209 1100  Website: osos.boi.go.th   E-mail: osos@boi.go.th
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SHANGHAI
Thailand Board of Investment, Shanghai Office

Royal Thai Consulate-General,  

2nd fl.,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, 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 87, +86-10-8531-8753

Fax: +86-10-8531-8758

Email: beijing@boi.go.th

GUANGZHOU
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 

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

สำำานักงานในติ่างประเทุศึ

TOKYO
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

Email: tyo@boi.go.th

OSAKA
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

Email: osaka@boi.go.th

SEOUL
Thailand Board of Investment, Seoul Office

#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,

97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, 100-706, Republic Korea

Tel: +82-2-319-9998

Email: seoul@boi.go.th

MUMBAI
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

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

Email: hanoi@boi.go.th

ค้่ม่อการขอรับัการสำ่งเสำริมการลงทุุน 2566 | สำำาห้รับัแจึก ห้้ามจึำาห้น่าย่



183

JAKARTA
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, Indonesia 

Tel:  +62 817 9800 203 

Email: jkt@boi.go.th

NEW YORK
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

Email: nyc@boi.go.th

LOS ANGELES
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

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

Email: fra@boi.go.th

PARIS
Thailand Board of Investment, Paris Office

Ambassade Royale de Thaïlande

8, Rue Greuze, 75116 Paris, France

Tel:  +(33-1) 56 90 26 01

Email: par@boi.go.th

STOCKHOLM
Thailand Board of Investment, Stockholm Office 

Östermalmstorg 1, 4th Floor, 114 42 Stockholm, Sweden 

Tel: +46 8 5025 6558, 

 +46 8 5025 6559  

Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY
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
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