
 
 
 
 

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ป. ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ที่ ๑๑/๒๕๖๕, ๑๒/๒๕๖๕, ๑๓/๒๕๖๕, ๑๔/๒๕๖๕, ๑๕/๒๕๖๕ และ ๑๗/๒๕๖๕ 

-------------------------------------------------- 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศกำหนดประเภทกิจการ  
ที ่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน ที ่ ๑๑/๒๕๖๕, ๑๒/๒๕๖๕,  
๑๓/๒๕๖๕, ๑๔/๒๕๖๕, ๑๕/๒๕๖๕ และ ๑๗/๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำหนดประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันพัฒนา
บุคลากรทักษะสูง ได้แก่ 

- ประเภท ๑๐.๑.๒ กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ  
(International Business Center: IBC) 

ข้อ ๒ กำหนดประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม 
และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร ได้แก่ 

- ประเภท ๓.๖ กิจการผลิตยานยนต์ทั่วไป 
- ประเภท ๓.๗ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ำกว่า 

๒๔๘ ซีซี) 
- ประเภท ๓.๘ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-in 

Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV) และ
แพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV Platform)  
(เฉพาะผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และ 
Hybrid Electric Vehicle (HEV)) 

- ประเภท ๕.๒.๔.๒ กิจการผลติปูนซีเมนต์ 
- ประเภท ๗.๑.๑ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากขยะ 

หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel) 
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- ประเภท ๗.๑.๒ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงาน
หมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ยกเว้นขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ 

- ประเภท ๗.๑.๓ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ จาก
ไฮโดรเจน 

- ประเภท ๗.๑.๔ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงาน
อ่ืนๆ 

- ประเภท ๗.๑.๕ กิจการผลิตน้ำประปา น้ำเพ่ืออุตสาหกรรม หรือไอน้ำ จากน้ำเสีย 
- ประเภท ๗.๑.๖ กิจการผลิตน้ำประปา น้ำเพ่ืออุตสาหกรรม หรือไอน้ำ 
- ประเภท ๗.๑.๗ กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) 
- ประเภท ๗.๑.๘ กิจการแปรรูปวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) 

หรือนำกลับคืนมาใหม่ (Recovery)  
- ประเภท ๗.๑.๙ กิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ (Sorting)  

กรณีตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 
- ประเภท ๗.๑.๑๐ กิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ (Sorting) 
- ประเภท ๗.๑.๑๑ กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel)  
- ประเภท ๗.๑.๑๒ กิจการบำบัดหรือกำจัดของเสีย  

ข้อ ๓ กำหนดประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ได้แก่ 

- ประเภท ๑.๑.๔ กิจการประมงน้ำลึก 
- ประเภท ๕.๒.๕ กิจการผลิตวสัดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

สำหรับงานสาธารณูปโภค 
- ประเภท ๕.๔.๑๕ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้างหรืองาน

อุตสาหกรรม (Fabrication Industry) 
- ประเภท ๖.๔.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค  

เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น 
- ประเภท ๖.๖.๗ กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือกระดาษ เช่น  

กล่องกระดาษ เป็นต้น 
- ประเภท ๗.๒.๔ กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

และ/หรือคลังสินค้า 
- ประเภท ๘.๒.๓ กิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพ้ืนน้ำ   
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- ประเภท ๑๐.๘.๑ กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยว  
หรือให้บริการเรือท่องเที่ยว 

- ประเภท ๑๐.๑๐.๒ กิจการขนส่งทางอากาศ 
- ประเภท ๑๐.๑๐.๓ กิจการขนส่งทางเรือ 
- ประเภท ๑๐.๑๐.๔ กิจการขนส่งทางราง 

ข้อ ๔ กำหนดประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and 
Sustainable Industry) ดังนี้ 

๔.๑ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ 
มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมด้านการนำระบบอัตโนมัต ิและหุ ่นยนต์มาใช้ในการผลิตหรือบริการ   
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ และมาตรการยกระดับอุตสาหกรรม
ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ได้แก่ 

- ประเภท ๒.๒.๒.๒ กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 
- ประเภท ๓.๖ กิจการผลิตยานยนต์ทั่วไป 
- ประเภท ๓.๗ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ำ

กว่า ๒๔๘ ซีซี) 
- ประเภท ๓.๘ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV), 

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Hybrid Electric Vehicle 
(HEV) และแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV Platform)  
(เฉพาะผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) 
และ Hybrid Electric Vehicle (HEV)) 

- ประเภท ๕.๒.๔.๒ กิจการผลติปูนซีเมนต์  
- ประเภท ๕.๔.๑๐ กิจการตัดโลหะ 
- ประเภท ๘.๓.๓ กิจการ Co-working Space  
- ประเภท ๑๐.๑.๑ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน  

(Trade and Investment Support Office: TISO) 
- ประเภท ๑๐.๑.๒ กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ  

(International Business Center: IBC) 
- ประเภท ๑๐.๑.๓ กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ

ระหว่างประเทศ (International Procurement Office: IPO) 
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๔.๒ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ 
- ประเภท ๑.๓.๒.๑ กิจการผลติหรือให้บริการเครื่องจักรกล อุปกรณ์ทาง

การเกษตรสมัยใหม่และระบบเกษตรสมัยใหม่ ที่มีการออกแบบระบบหรือ
ซอฟต์แวร์ หรือแพลตฟอร์ม และผลิตเครื่องจักรกล อุปกรณ์ในโครงการ 

- ประเภท ๑.๓.๒.๒ กิจการผลติหรือให้บริการเครื่องจักรกล อุปกรณ์ทาง
การเกษตรสมัยใหม่และระบบเกษตรสมัยใหม่ ที่มีการออกแบบระบบ หรือ
ซอฟต์แวร์ หรือ แพลตฟอร์ม แต่ไม่มีการผลิตเครื่องจักรกล อุปกรณ์ใน
โครงการ 

- ประเภท ๑.๓.๒.๓ กิจการให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ 
- ประเภท ๑.๔.๖ กิจการศูนย์การค้าผลิตผลทางการเกษตรระบบดิจิทัล 
- ประเภท ๒.๒.๒.๒ กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 
- ประเภท ๓.๖ กิจการผลิตยานยนต์ทั่วไป 
- ประเภท ๓.๗ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ำ

กว่า ๒๔๘ ซีซี) 
- ประเภท ๓.๘ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV), 

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Hybrid Electric Vehicle 
(HEV) และแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV Platform)  
(เฉพาะผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) 
และ Hybrid Electric Vehicle (HEV)) 

- ประเภท ๓.๑๘.๒.๓ กิจการการออกแบบและพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ 
ที่เก่ียวข้องกับดาวเทียมและสถานีภาคพ้ืนดิน 

- ประเภท ๓.๒๑.๒ กิจการผลิตระบบจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง และ
ชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมระบบจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง 

- ประเภท ๕.๒.๔.๒ กิจการผลติปูนซีเมนต์ 
- ประเภท ๕.๔.๑๐ กิจการตัดโลหะ 
- ประเภท ๗.๒.๒ กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 
- ประเภท ๘.๑ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเพ่ือให้บริการดิจิทัล หรือ

ดิจิทัลคอนเทนต์ 
- ประเภท ๘.๒.๑ กิจการ Data Center 
- ประเภท ๘.๒.๒ กิจการ Cloud Service 
- ประเภท ๘.๓.๓ กิจการ Co-working Space 
- ประเภท ๘.๔.๑ กิจการพัฒนาพ้ืนที่เมืองอัจฉริยะ 
- ประเภท ๘.๔.๒ กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ 
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- ประเภท ๑๐.๑.๑ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and 
Investment Support Office: TISO) 

- ประเภท ๑๐.๑.๒ กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International 
Business Center: IBC) 

- ประเภท ๑๐.๑.๓ กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ
ระหว่างประเทศ (International Procurement Office: IPO) 

- ประเภท ๑๐.๑๑.๑ กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ 

๔.๓ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกเว้นกรณกีารลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ 

- ประเภท ๒.๒.๒.๒ กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 
- ประเภท ๕.๒.๔.๒ กิจการผลติปูนซีเมนต์  
- ประเภท ๕.๔.๑๐ กิจการตัดโลหะ 
- ประเภท ๘.๓.๓ กิจการ Co-working Space 
- ประเภท ๑๐.๑.๑ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน  

(Trade and Investment Support Office: TISO) 
- ประเภท ๑๐.๑.๒ กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ  

(International Business Center: IBC) 
- ประเภท ๑๐.๑.๓ กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ

ระหว่างประเทศ (International Procurement Office: IPO) 

๔.๔ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เฉพาะกรณกีารลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ 

- ประเภท ๒.๒.๒.๒ กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 
- ประเภท ๕.๔.๑๐ กิจการตัดโลหะ 
- ประเภท ๘.๓.๓ กิจการ Co-working Space 
- ประเภท ๑๐.๑.๑ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน  

(Trade and Investment Support Office: TISO) 
- ประเภท ๑๐.๑.๒ กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ  

(International Business Center: IBC) 
- ประเภท ๑๐.๑.๓ กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ

ระหว่างประเทศ (International Procurement Office: IPO) 

 

 

 



๖ 
 

ข้อ ๕ กำหนดประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ที่ ๑๗/๒๕๖๕  ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ 

- ประเภท ๑.๑.๔ กิจการประมงน้ำลึก 
- ประเภท ๘.๒.๓ กิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ 

ภาคพ้ืนน้ำ   
- ประเภท ๑๐.๘.๑ กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยว  

หรือให้บริการเรือท่องเที่ยว 
- ประเภท ๑๐.๑๐.๒ กิจการขนส่งทางอากาศ 
- ประเภท ๑๐.๑๐.๓ กิจการขนส่งทางเรือ 
- ประเภท ๑๐.๑๐.๔ กิจการขนส่งทางราง 

  

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

           นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ 

 (นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์) 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


