
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
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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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ประเภัทกิิจกิาร เง่�อนไข้
กิลิุ่มกิิจกิาร
แลิะส่ิทธิ
ประโยชิ้น์

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

ผลิิตชิ้ิ�นงานท่�ม่ค่าความคลิาดเคลิ่�อน	ตามค่า	

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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ประโยชิ้น์

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	กิิจกิารผลิิต	 Condenser	/	

Condensing	Coil

3.5.13.3	กิิจกิารผลิิต	 Evaporator	/	

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�งน่�	 แพลิตฟอร์มส่ำาหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่�	

(BEV	Platform)	ใหย้กิเวน้เง่�อนไข้มาตรฐานข้องผลิติภััณ์ฑ์์ 

ในส่่วนท่�ไม่เกิ่�ยวข้้อง	เชิ้่น	มาตรฐานกิารป้องกิันผู้โดยส่าร

กิรณ่์ท่�เกิิดอุบัติเหตุจากิกิารชิ้นด้านหน้าแลิะด้านข้้าง	 

(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

2

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย



03
 |

 อุ
ุต

ส
าห

ก
รร

ม
ยี

าน
ยี

น
ต

์
68

ประเภัทกิิจกิาร เง่�อนไข้
กิลิุ่มกิิจกิาร
แลิะส่ิทธิ
ประโยชิ้น์

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

A4
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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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ประเภัทกิิจกิาร เง่�อนไข้
กิลิุ่มกิิจกิาร
แลิะส่ิทธิ
ประโยชิ้น์

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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ประเภัทกิิจกิาร เง่�อนไข้
กิลิุ่มกิิจกิาร
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ประโยชิ้น์

• 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
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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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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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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

ต้องม่กิรรมวิธ่กิารผลิิตตามท่�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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