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3

อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและอุุตสาหกรรมสนัับสนุุน
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 3

อุุตสาหกรรมแร่่ โลหะ และ
วััสดุุ (หน้้า 84)

6.5-6.7	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
พอลิิเมอร์์ชนิิดพิิเศษ/
2.1-2.2	กิิจการสำำ�รวจแร่่/ เหมืืองแร่่
เคมีีภััณฑ์์ชนิิดพิิเศษ/
2.3 	กิิจการผลิิต Advanced
พลาสติิก
หรืือ Nano Materials หรืือ 6.11	กิิจการผลิิตแม่่ปุ๋๋�ยเคมีี
ผลิิตภััณฑ์์จาก Advanced 6.18	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
หรืือ Nano Materials
อััจฉริิยะ และชิ้้�นส่่วน
2.4 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์แก้้ว 6.19	กิิจการโรงแยกก๊๊าซ
หรืือเซรามิิกส์์
ธรรมชาติิ
2.5	กิิจการผลิิตวััสดุุทนไฟหรืือ
ฉนวนกัันความร้้อน
(ยกเว้้นอิิฐมวลเบา
อุุตสาหกรรมกระดาษ
อิิฐน้ำำ��หนัักเบา)
(หน้้า 91)
2.6	กิิจการผลิิตยิิปซั่่�มหรืือ
6.12-6.13 กิิจการผลิิตเยื่่�อ/ กระดาษ/
ผลิิตภััณฑ์์จากยิิปซั่่�ม
ผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษ
2.7-2.14 	กิิจการผลิิตเหล็็ก
2.15-2.16, 4.1-4.3	กิิจการผลิิตโลหะ
4.14	กิิจการผลิิตโครงสร้้างโลหะ
อุุตสาหกรรมพลัังงาน
สาธารณููปโภค และ
สำำ�หรัับงานก่่อสร้้างหรืืองาน
สิ่่�
งแวดล้้อม (หน้้า 93)
อุุตสาหกรรม หรืือการซ่่อม
7.1.1	กิิจการผลิิตไฟฟ้้าและไอน้ำำ��
Platform สำำ�หรัับ
7.1.2	กิิจการผลิิตน้ำำ��ประปา น้ำำ��
อุุตสาหกรรมปิิโตรเลีียม
เพื่่�ออุุตสาหกรรม หรืือไอน้ำำ��
7.2	กิิจการสถานีีบริิการก๊๊าซ
ธรรมชาติิ
อุุตสาหกรรมเคมีีภััณฑ์์และ
ปิิโตรเคมีี (หน้้า 87)
7.8	กิิจการบริิการด้้านจััดการ
6.1 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เคมีี
พลัังงาน (ESCO)
เพื่่�อการอุุตสาหกรรม
7.17-7.18	กิิจการรีีไซเคิิล และบำำ�บััด
6.3	กิิจการโรงกลั่่�นน้ำำ��มััน
ของเสีีย
6.4 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
ปิิโตรเคมีี

การพััฒนาพื้้�นที่่�
อุุตสาหกรรม (หน้้า 94)

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

ประเภทกิิจการที่่�ได้้รัับการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
สามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้จาก QR Code
สำำ�หรัับแจก ห้้ามจำำ�หน่่าย
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อุุตสาหกรรมแร่่ โลหะ และวััสดุุ

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

2.1 	กิิจการสำำ�รวจแร่่

2.2 	กิิจการทำำ�เหมืือง และ/หรืือ แต่่งแร่่โปแตช
2.3	กิิจการผลิิต Advanced หรืือ Nano
Materials หรืือผลิิตภััณฑ์์จาก Advanced
หรืือ Nano Materials
2.3.1	กิิจการผลิิต Advanced หรืือ
Nano Materials หรืือการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์จาก Advanced หรืือ
Nano Materials ที่่�มีีขั้้�นตอนการ
ผลิิตต่่อเนื่่�องจากการผลิิต
Advanced หรืือ Nano Materials
ในโครงการเดีียวกััน
2.3.2	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จาก
Advanced หรืือ Nano Materials
2.4 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์แก้้ว หรืือเซรามิิกส์์
2.4.1 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์แก้้วที่่�มีี
คุุณสมบััติิพิิเศษ
2.4.2 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์แก้้ว
2.4.3 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกส์์
(ยกเว้้น Earthenware และ
กระเบื้้�องเซรามิิกส์์)
2.5 	กิิจการผลิิตวััสดุุทนไฟหรืือฉนวนกัันความ
ร้้อน (ยกเว้้นอิิฐมวลเบา อิิฐน้ำำ��หนัักเบา)
2.6 	กิิจการผลิิตยิิปซั่่�มหรืือผลิิตภััณฑ์์จากยิิปซั่่�ม

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

84

1. ต้้องมีีอาชญาบััตรสำำ�รวจแร่่ก่่อนยื่่�นคำำ�ขอรัับการ
ส่่งเสริิม
2. ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
ตามคุุณค่่าของโครงการได้้
ต้้องมีีประทานบััตรหรืือใบอนุุญาตรัับช่่วงการ
ทำำ�เหมืืองก่่อนยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม

B1

B1

A2

A3
ต้้องมีีขั้้�นตอนการหลอม และ/หรืือ การอบ

A3

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

B1
B1

ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการได้้
ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการได้้

B2

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

B2

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

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A2

A2
A4

3

A2
A2

A4

B1

A4

B1

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

ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการได้้

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

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A3

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

B2

A3
A3
A4
B1

A 4 = 3 ปี
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่่�อนไข

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

A4
B1

3

A4

A3

A4

อุุตสาหกรรมเคมีีภััณฑ์์และปิิโตรเคมีี
6.1	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เคมีีเพื่่�อการ
อุุตสาหกรรม

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

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

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4

A 4 = 3 ปี
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1.3	สารที่่�ก่่อให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน ซึ่่�งอยู่่�ใน
ข่่ายที่่�ประเทศไทยจะต้้องลดหรืือยกเลิิก
การใช้้งานตามข้้อตกลงสากล
2. ไม่่ให้้การส่่งเสริิมโครงการที่่�มีีเฉพาะกระบวนการ
ผสม หรืือทำำ�ให้้เจืือจาง หรืือเปลี่่�ยนสถานะ
6.3	กิิจการโรงกลั่่�นน้ำำ��มััน
6.4	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีี

6.5	กิิจการผลิิตพอลิิเมอร์์ชนิิดพิิเศษ หรืือ
เคมีีภััณฑ์์ชนิิดพิิเศษ รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์
ต่่อเนื่่�องในโครงการเดีียวกััน
6.5.1	กิิจการผลิิตพอลิิเมอร์์ชนิิดพิิเศษ/
เคมีีภััณฑ์์ชนิิดพิิเศษ รวมถึึง
ผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องในโครงการ
เดีียวกััน
6.5.2	กิิจการผลิิตพลาสติิกคอมพาวด์์
ชนิิดพิิเศษหรืือยางคอมพาวด์์ชนิิด
พิิเศษ รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�อง
ในโครงการเดีียวกััน
6.6	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับ
อุุตสาหกรรม (Plastic Products for
Industrial Goods)
6.7	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�มีีคุุณสมบััติิ
พิิเศษ
6.7.1	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
ชนิิดหลายชั้้�น (Multilayer Plastics
Packaging)
6.7.1.1	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกชนิิดหลายชั้้�น
(Multilayer Plastics
Packaging) ด้้วยวิิธีี
Co-extrusion
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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1. กรณีีใช้้เทคโนโลยีีการดัักจัับ การใช้้ประโยชน์์
และการกัักเก็็บคาร์์บอน (Carbon Capture
Utilization and Storage หรืือ CCUS)
2. กรณีีทั่่�วไป

B1
A2
A3

ต้้องได้้การรัับรองคุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์จากหน่่วย
งานที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ

A2

ต้้องได้้การรัับรองคุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์จากหน่่วย
งานที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ

A3

ต้้องมีีกระบวนการขึ้้�นรููปพลาสติิก

B1

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

A3

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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6.7.1.2 กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกชนิิดหลายชั้้�น
(Multilayer Plastics
Packaging) ด้้วยวิิธีี
Lamination หรืือ วิิธีี
Lamination ร่่วมกัับ
Co-extrusion
6.7.2	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
ชนิิดปลอดเชื้้�อ (Aseptic Plastics
Packaging)

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

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

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4

3

A3

A3

A3
B1

A 4 = 3 ปี
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6.8	กิิจการผลิิตเม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิล รวมถึึง
ผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องในโครงการเดีียวกััน
6.8.1	กิิจการผลิิตเม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิลที่่� 1. ต้้องมีีคุุณสมบััติิเทีียบเท่่ากัับเม็็ดพลาสติิกใหม่่
โดยจะต้้องได้้รัับการรัับรองคุุณสมบััติิผลิิตภััณฑ์์
มีีคุุณสมบััติิเทีียบเท่่ากัับเม็็ด
จากหน่่วยงานที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้
พลาสติิกใหม่่ รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์
รัับการรัับรองมาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ
ต่่อเนื่่�องในโครงการเดีียวกััน
2. ต้้องใช้้เศษพลาสติิกในประเทศเป็็นวััตถุุดิิบ
6.8.2	กิิจการผลิิตเม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิล 1. ต้้องมีีสััดส่่วนการใช้้เศษพลาสติิกในโครงการ
เป็็นปริิมาณไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 70 ของวััตถุุดิิบที่่�
รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�อง
เป็็นพลาสติิก (โดยน้ำำ��หนััก)
ในโครงการเดีียวกััน
2. ต้้องใช้้เศษพลาสติิกในประเทศเป็็นวััตถุุดิิบ
6.11	กิิจการผลิิตแม่่ปุ๋๋�ยเคมีี
6.18	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ และ/หรืือ
ชิ้้�นส่่วนบรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ
6.18.1	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ และ/หรืือ 1. ต้้องมีีคุุณสมบััติิที่่�ก่่อให้้เกิิดปฏิิกิิริิยาสััมพัันธ์์
ระหว่่างบรรจุุภััณฑ์์และผลิิตภััณฑ์์ที่่�บรรจุุภายใน
ชิ้้�นส่่วนอััจฉริิยะในกลุ่่�ม Active
และ/หรืือสภาพแวดล้้อมภายนอก เพื่่�อยืืดอายุุ
Packaging
และ/หรืือคงคุุณภาพหรืือคุุณสมบััติิของ
ผลิิตภััณฑ์์ภายในบรรจุุภััณฑ์์
2. ต้้องมีีขั้้�นตอนการผลิิตสารที่่�มีีคุุณสมบััติิตาม
ข้้อ 1 เช่่น สารยัับยั้้�งการเติิบโตของแบคทีีเรีีย
สารกำำ�จััดก๊๊าซออกซิิเจน เป็็นต้้น
3. กรณีีการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ จะต้้องมีี
ขั้้�นตอนขึ้้�นรููปบรรจุุภััณฑ์์ในโครงการ
4. ต้้องได้้รัับการรัับรองคุุณสมบััติิจากหน่่วยงานที่่�
คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ
6.18.2	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ และ/หรืือ 1. ต้้องมีีคุุณสมบััติิสามารถบ่่งชี้้�คุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
ชิ้้�นส่่วนอััจฉริิยะในกลุ่่�ม Intelligent
หรืือการเตืือนเกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นโดย
Packaging
สามารถแสดงผลหรืือสื่่�อสารแก่่ผู้้�ใช้้ (ไม่่รวม
RFID)
2. ต้้องมีีขั้้�นตอนการผลิิตสารที่่�มีีคุุณสมบััติิตาม
ข้้อ 1 เช่่น หมึึกหรืือสารชนิิดพิิเศษที่่�เปลี่่�ยนสีี
ตามอุุณหภููมิิและเวลา เป็็นต้้น
3. กรณีีการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ จะต้้องมีี
ขั้้�นตอนขึ้้�นรููปบรรจุุภััณฑ์์ในโครงการ
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A4

A2

A2

A2
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่่�อนไข

6.18.3	กิิจการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ และ/หรืือ
ชิ้้�นส่่วนอััจฉริิยะ จากสารที่่�ก่่อให้้
เกิิดคุุณสมบััติิอััจฉริิยะ
6.19	กิิจการโรงแยกก๊๊าซธรรมชาติิ

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

A4
A2

3

A3

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

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A3

A2

A 4 = 3 ปี
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6.12.3.2	กิิจการผลิิตเยื่่�อกระดาษ 1. การผลิิตเยื่่�อกระดาษรีีไซเคิิลจะต้้องใช้้เศษ
รีีไซเคิิล รวมถึึง
กระดาษใช้้แล้้วในประเทศเท่่านั้้�น
ผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�อง
2. กรณีีที่่�ผลิิตผลิตภั
ิ ัณฑ์์ต่่อเนื่่�องในโครงการ
ในโครงการเดีียวกััน
เดีียวกัันด้้วย จะต้้องใช้้เยื่่�อกระดาษรีีไซเคิิลที่่�
ผลิิตเองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 (โดยน้ำำ��หนััก)
กรณีีที่่�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องในโครงการเดีียวกััน
ด้้วย จะต้้องใช้้เยื่่�อกระดาษรีีไซเคิิลที่่�ผลิิตเองไม่่น้้อย
กว่่าร้้อยละ 80 (โดยน้ำำ��หนััก)
6.12.4	กิิจการผลิิตเยื่่�อกระดาษที่่�มีี
ผลิิตภััณฑ์์ของโครงการต้้องมีีคุุณสมบััติิอย่่างใดอย่่าง
คุุณสมบััติิเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม หนึ่่�ง ดัังนี้้�
รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องใน
1. ต้้องได้้รัับการรัับรองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นมิิตร
โครงการเดีียวกััน
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสากล เช่่น
มาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC),
Sustainable Forestry Initiative (SFI) และ
Carbon Footprint Reduction เป็็นต้้น
ก่่อนครบกำำ�หนดเปิิดดำำ�เนิินการ
2. ได้้รัับรางวััลนวััตกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านความ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากหน่่วยงานที่่�
คณะกรรมการเห็็นชอบ
6.13	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากเยื่่�อกระดาษหรืือ
กระดาษ
6.13.1	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากเยื่่�อ
ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐานห้้องปลอดเชื้้�อในระดัับ
กระดาษหรืือกระดาษปลอดเชื้้�อ มาตรฐาน ISO 14611 ระดัับ 5 หรืือมาตรฐาน
Federal Standard 209 E Class 100 ขึ้้�นไป หรืือ
มาตรฐานสากลอื่่�นที่่�เทีียบเท่่าภายใน 2 ปีี นัับแต่่วััน
ครบกำำ�หนดเปิิดดำำ�เนิินการ
6.13.2	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์กระดาษ
ต้้องมีีขั้้�นตอนการเคลืือบผลิิตภััณฑ์์ด้้วยพลาสติิก
เคลืือบพลาสติิกชีีวภาพ
ชีีวภาพที่่�สามารถย่่อยสลายได้้
6.13.3 	กิิจการผลิิตกระดาษ และ/หรืือ
ต้้องมีีกระบวนการออกแบบทางวิิศวกรรม เช่่น การ
ผลิิตภััณฑ์์กระดาษที่่�มีีสมรรถนะสููง รัับน้ำำ��หนัักหรืือการกัันกระแทก เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ได้้
กระดาษ และ/หรืือผลิิตภััณฑ์์กระดาษที่่�มีี
สมรรถนะสููง
ทั้้�งนี้้�จะต้้องได้้การรัับรองคุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์
จากหน่่วยงานที่่�คณะกรรมการเห็็นชอบหรืือได้้รัับการ
รัับรองมาตรฐานสากลจากต่่างประเทศ
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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6.13.4 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากเยื่่�อ
กระดาษ หรืือกระดาษรีีไซเคิิล

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

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A4

A4

3

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

ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
A1

A2

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

A4
A4
A3
B1

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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7.8 	กิิจการบริิการด้้านจััดการพลัังงาน (Energy
Service Company: ESCO)
7.17	กิิจการนำำ�วััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วกลัับมาใช้้ใหม่่

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

7.18	กิิจการบำำ�บััดหรืือกำำ�จััดของเสีีย

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A1

A3
A2
A2

การพััฒนาพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม
7.9 กิิจการพััฒนาพื้้�นที่่�สำำ�หรัับกิิจการอุุตสาหกรรม
7.9.1.1	กิิจการนิิคมหรืือเขต 1. ไม่่ให้้การส่่งเสริิมในกรุุงเทพมหานครและ
อุุตสาหกรรม
สมุุทรปราการ
2. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 500 ไร่่
3. ที่่�ดิินที่่�เป็็นที่่�ตั้้�งโรงงานต้้องไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
60 และไม่่เกิินร้้อยละ 75 ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
ยกเว้้นกรณีีมีีที่่�ดิินทั้้�งหมดเกิิน 1,000 ไร่่ ให้้
กำำ�หนดตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
4. เงื่่�อนไขอื่่�นมีีดัังนี้้�
4.1 	มาตรฐานของถนนหลััก		
กรณีีที่่�ดิินเกิินกว่่า 1,000 ไร่่ ขึ้้�นไป ต้้องมีี
ถนน 4 ช่่องทาง เขตทางไม่่น้้อยกว่่า 30
เมตร ผิิวจราจรไม่่น้้อยกว่่า 14 เมตรมีีเกาะ
กลางถนนและทางเท้้าไม่่น้้อยกว่่า 2 เมตร
ต่่อข้้าง นอกจาก นี้้�ต้้องมีีผิิวทางหรืือไหล่่
ทางกว้้างเพีียง พอที่่�จะให้้รถยนต์์จอดฉุุกเฉิิน
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เงื่่�อนไข
กรณีีที่่�ดิินเกิินกว่่า 500-1,000 ไร่่ ต้้องมีี
ถนน 2 ช่่องทาง เขตทางไม่่น้้อยกว่่า 20
เมตร ผิิวจราจรไม่่น้้อยกว่่า 7 เมตร
มีีทางเท้้าไม่่น้้อยกว่่า 2 เมตรต่่อข้้าง
นอกจากนี้้�ต้้องมีีผิิวทางหรืือไหล่่ทาง
กว้้างเพีียงพอที่่�จะให้้รถยนต์์จอดฉุุกเฉิิน
4.2	มาตรฐานของถนนสายรองต้้องมีี
ผิิวจราจรไม่่น้้อยกว่่า 8.50 เมตร
ไหล่่ถนนไม่่น้้อยกว่่า 2 เมตรต่่อข้้าง
4.3 ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียต้้องเหมาะสมตาม
ลัักษณะสมบััติิของน้ำำ��เสีีย และการบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียต้้องเป็็นไปตามมาตรฐาน
น้ำำ��ทิ้้�งตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยมีีบ่่อเก็็บ
น้ำำ��ทิ้้�งหลัังการบำำ�บััดด้้วย
4.4 ระบบระบายน้ำำ��เสีียต้้องแยกออกจาก
ระบบระบายน้ำำ��ฝนโดยเด็็ดขาด
4.5 ต้้องจััดให้้มีีที่่�รวบรวม จััดเก็็บ และกำำ�จััด
ขยะที่่�เหมาะสมตามที่่�คณะกรรมการให้้
ความเห็็นชอบ
4.6 โรงงานที่่�เข้้าใช้้พื้้�นที่่�ต้้องเป็็นโรงงานที่่�
สอดคล้้องกัับอุุตสาหกรรมเป้้าหมายและ
อุุตสาหกรรมต้้องห้้ามตามที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
รายงานผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ผ่่าน
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการผู้้�
ชำำ�นาญการของสำำ�นัักงานนโยบายและ
แผนทรััพยากร ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
4.7 ต้้องมีีบริิการสาธารณููปโภค โดยมีีไฟฟ้้า
น้ำำ��ประปาและน้ำำ��ใช้้ โทรศััพท์์ และการ
ไปรษณีีย์์แก่่โรงงานอุุตสาหกรรมที่่�เข้้าไป
อยู่่�ในเขตอุุตสาหกรรมใช้้ได้้เพีียงพอ
4.8 ต้้องจััดปรัับปรุุงที่่�ดิินประมาณร้้อยละ 25
ของที่่�ดิินทั้้�งหมดหรืือตามจำำ�นวนที่่�
คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ ให้้มีี
ความพร้้อมในด้้านบริิการสาธารณููปโภค
ต่่างๆ ภายในระยะเวลา 2 ปีี นัับแต่่วััน
ที่่�ออกบััตรส่่งเสริิม
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ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

7.9.1.2	กิิจการนิิคมหรืือเขต
อุุตสาหกรรมอััญมณีี
และเครื่่�องประดัับ

1. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 100 ไร่่
2. ต้้องมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการประกอบอุุตสาหกรรมที่่�
เกี่่�ยวกัับอััญมณีีและเครื่่�องประดัับไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 40 ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
3. ต้้องมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการค้้าขายอััญมณีีและ
เครื่่�องประดัับ
4. ต้้องมีีระบบรัักษาความปลอดภััยที่่�เหมาะสม
5. ต้้องมีีห้้องประชุุมและห้้องแสดงสิินค้้า
รวมทั้้�งศููนย์์ธุุรกิิจ
7.9.1.3 กิิจการนิิคมหรืือเขต
1. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 200 ไร่่ และมีีการลงทุุน
อุุตสาหกรรมโลจิิสติิกส์์
ก่่อสร้้างคลัังสิินค้้าให้้เช่่า หรืือขายโดยมีีพื้้�นที่่�
(Logistics Park)
รวมกัันไม่่น้้อยกว่่า 50,000 ตารางเมตร
2. ต้้องตั้้�งในพื้้�นที่่�รััศมีีไม่่เกิิน 50 กิิโลเมตรจาก
บริิเวณท่่าเรืือ ท่่าอากาศยาน ด่่านชายแดน
ศุุลกากร สถานีีตรวจปล่่อย และบรรจุุสิินค้้าเข้้า
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Inland Container Depot:
ICD) หรืืออยู่่�ในเขตประกอบการเสรีีหรืือเขต
ปลอดอากร (Free Zone)
3. ต้้องจััดให้้มีีพื้้�นที่่�บางส่่วนหรืือทั้้�งหมดเป็็นเขต
ประกอบการเสรีีหรืือเขตปลอดอากร (Free Zone)
4. ต้้องจััดให้้มีีสถานีีเปลี่่�ยนถ่่ายขึ้้�น-ลงตู้้�คอนเทนเนอร์์
หรืือสถานีีรถบรรทุุกและสถานีีเก็็บ และรัับฝากตู้้�
คอนเทนเนอร์์ไม่่น้้อยกว่่า 50 ตู้้�
5. ต้้องมีีระบบโทรคมนาคมหลัักที่่�มีีการวางสาย
สื่่�อสารแบบความเร็็วสููงจากเขตอุุตสาหกรรม
โลจิิสติิกส์์ไปยัังศููนย์์กลางสื่่�อสารโทรคมนาคม
ในประเทศ และระหว่่างประเทศ
6. ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
51 ของทุุนจดทะเบีียน
7. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7.9.1.5	กิิจการนิิคมหรืือเขต ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากกระทรวงอุุตสาหกรรม
อุุตสาหกรรมเพื่่�อ
ก่่อนยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิม
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
7.9.1.6	กิิจการนิิคมหรืือเขต จะต้้องเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด
อุุตสาหกรรมยาง
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เงื่่�อนไข

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

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

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์
A1

A2

A 4 = 3 ปี

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2564
ประเภทกิิจการ

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

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