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สิทธิประโยชน์ หลักประกันและการคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุนผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ หลักประกันและการคุ้มครองซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
- ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
- ลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล
- ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
- ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน�้ำประปา เป็นสองเท่า
- ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
- อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
- อนุญาตให้น�ำช่างฝีมือ และผู้ช�ำนาญการเข้ามาท�ำงานในกิจการ
  ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ
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(มาตรา 25 และ 26)
(มาตรา 27)
(มาตรา 37)

ภาค

1

- รัฐจะไม่โอนกิจการของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมาเป็นของรัฐ
- รัฐจะไม่ประกอบกิจการขึ้นใหม่แข่งขัน
- รัฐจะไม่ผูกขาดการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- รัฐจะไม่ควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- รัฐจะอนุญาตให้ส่งออกเสมอไป
- รัฐจะไม่อนุญาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
  น�ำผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเข้ามาโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า

การคุ้มครอง (พิจารณาตามความเหมาะสม)

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษขาเข้าส�ำหรับการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่
  ผลิตได้ในประเทศแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคารวมค่าประกันภัย และค่าขนส่ง
  โดยใช้บังคับไม่เกินคราวละ 1 ปี
- ในกรณีที่เห็นว่ามาตรา 49 ไม่เพียงพอส�ำหรับการให้ความคุ้มครอง
  อาจเพิ่มมาตรการ ห้ามการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ผลิตได้ในประเทศ
- ประธานกรรมการมีอ�ำนาจสั่งช่วยเหลือ หากผู้ได้รับการส่งเสริมประสบปัญหา
  หรืออุปสรรคในการด�ำเนินกิจการ
- ประธานกรรมการมีอ�ำนาจสั่งแก้ไขกรณีที่โครงสร้างอัตรา หรือวิธีการจัดเก็บภาษีอากร
  ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

(มาตรา 43)
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(มาตรา 45)
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หลักประกัน

(มาตรา 49)     
(มาตรา 50)
(มาตรา 51)     
(มาตรา 52)



นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
นโยบายส่งเสริมการลงทุน

เพือ่ บรรเทาภาระด้านการคลังของรัฐบาล และเพือ่ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้ก�ำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้สิทธิและประโยชน์ภาษีอากร โดยให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการที่
มีผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ใช้หลักการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance) ในการให้สิทธิ
และประโยชน์ด้านภาษีอากรโดยก�ำหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ต้องรายงานผลการด�ำเนินงานของโครงการที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ตรวจสอบ ก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ภาษี
เงินได้นิติบุคคลในปีนั้นๆ
2. สนับสนุนให้อุตสาหกรรมพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตเพื่อแข่งขันในตลาดโลก โดยก�ำหนดให้
ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกรายที่มีโครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินหรือทุนหมุนเวียน) ต้อง
ด�ำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
3. ปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับข้อตกลงด้านการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศโดยการ
ยกเลิกเงื่อนไขการส่งออกและการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ
4. สนับสนุนการลงทุนเป็นพิเศษในภูมิภาค หรือท้องถิ่นที่มีรายได้ต�่ำ และมีสิ่งเอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุนน้อย โดยให้
สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรสูงสุด
5. ก�ำหนดเงิื่อนไขเงินลงทุนขั้นต�่ำของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมเพียง ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน)
6. ให้ความส�ำคัญแก่กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
และทรัพยากรมนุษย์ กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการพื้นฐาน กิจการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ

ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการทีข่ อรับการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 จะต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ ยกเว้นการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร และโครงการทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็น
ชอบเป็นกรณีพิเศษ
1.2 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 ส�ำหรับโครงการริเริ่ม ส่วนโครงการขยายจะพิจารณา
ตามความเหมาะสมเป็นรายๆไป
1.3 ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยและใช้เครื่องจักรใหม่ ในกรณีที่ใช้เครื่องจักรเก่าจะต้องให้สถาบันที่เชื่อถือได้
รับรองประสิทธิภาพ และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ
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1.4 มีระบบป้องกันสภาพแวดล้อมเป็นพิษที่เพียงพอ โครงการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องสถานที่ตั้งและวิธีการจัดการมลพิษ
1.5 ส�ำหรับโครงการทีม่ เี งินลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) จะต้องแนบรายงาน
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
2. ส�ำหรับกิจการที่ได้รบั สัมปทาน และกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะใช้แนวทางการ
พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ดังนี้
2.1 โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 จะไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการ
ส่งเสริมโครงการที่ได้รับสัมปทานที่เอกชนด�ำเนินการ โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐ (Build Transfer
Operate หรือ Build Operate Transfer) หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการดังกล่าว ที่ประสงค์จะ
ให้ผู้ได้รับสัมปทานได้รับสิทธิและประโยชน์ การส่งเสริมการลงทุนจะต้องเสนอโครงการ ให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ก่อนออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมประมูล และ
ในขั้นการประมูลจะต้องมีประกาศระบุโดยชัดเจนว่า เอกชนจะได้รับสิทธิและประโยชน์ใดบ้าง ในหลักการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะไม่ให้การส่งเสริมกรณีเอกชนต้องจ่ายผลตอบแทน ให้แก่รัฐในการรับ
สัมปทาน เว้นแต่เป็นผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับการลงทุนที่รัฐใช้ไปในโครงการนั้น
2.2 โครงการของรัฐที่ให้เอกชนลงทุน และเป็นเจ้าของ (Build Own Operate) รวมทั้งให้เอกชนเช่าหรือบริหาร
โดยจ่ายผลตอบแทนให้รฐั ในลักษณะค่าเช่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาให้การส่งเสริมการ
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ปกติ
2.3 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หากจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐควรพิจารณาตั้งงบประมาณที่เหมาะสม
ภายหลังจากการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจ�ำกัดตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
แล้ว หากต้องการขยายงาน จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้เฉพาะส่วนที่ลงทุนเพิ่ม โดยจะได้รับสิทธิ
และประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ปกติ

หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ

เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติ ในการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จะผ่อนคลายมาตรการจ�ำกัดถือหุ้นโดยใช้แนวทางการพิจารณา ดังนี้
1. โครงการลงทุนในกิจการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมง การส�ำรวจและการท�ำเหมืองแร่ และการให้
บริการตามที่ปรากฏในบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จะต้องมีผู้มีสัญชาติไทย
ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. โครงการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้ไม่ว่าตั้งในเขตใด
3. เมื่อมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาจก�ำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ เป็นการ
เฉพาะส�ำหรับกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนบางประเภท



การแบ่งเขตการลงทุน

1. คณะกรรมการได้แบ่งเขตการลงทุนออกเป็น 3 เขต ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยใช้รายได้และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกพื้นฐานของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วย 6 จังหวัดในส่วนกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นครปฐม  นนทบุรี   ปทุมธานี  
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
เขต 2 ประกอบด้วย 12 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต
ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
เขต 3 ประกอบด้วย 59 จังหวัด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 36 จังหวัด และ 22 จังหวัด รายได้ต�่ำ ดังนี้
		36 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ก�ำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่
ตรัง ตราด ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง
พิจติ ร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มุกดาหาร แม่ฮอ่ งสอน ระนอง ลพบุรี ล�ำปาง  ล�ำพูน เลย สงขลา
สระแก้ว สิงห์บุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
		23 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พะเยา แพร่ มหาสารคาม
ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สูตล สุรินทร์ หนองบัวล�ำภู ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี
อุดรธานี อ�ำนาจเจริญ และบึงกาฬ
2. ให้ท้องที่ทุกจังหวัดในเขต 3 เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน

หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรตามเขตการลงทุน

1. เขต 1 โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
และสมุทรสาคร
1.1  ให้ได้รบั ลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักรกึง่ หนึง่ เฉพาะเครือ่ งจักรทีม่ อี ากรขาเข้าไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 10
1.2 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี ส�ำหรับโครงการที่ตั้งสถานประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือในเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่
มีขนาดการลงทุน ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องด�ำเนินการให้ได้
รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเปิดด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
1.3 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น ส�ำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา
1 ปี
2. เขต 2 โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา
ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
2.1 ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้า ส�ำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
10 และ *ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร หากตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

*เฉพาะค�ำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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ภาค

1

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2.2 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี และ *เพิ่มเป็น 7 ปี หากตั้งสถานประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตอุตสาหกรรมที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องด�ำเนิน
การให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่
เทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเปิดด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้จะถูกเพิกถอน
สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
2.3 ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น ส�ำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะ
เวลา 1 ปี
3. เขต 3 ทุกโครงการที่ตั้งสถานประกอบการในท้องที่ 59 จังหวัด
3.1 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
3.2 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ทั้งนี้ ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่
มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องด�ำเนินการให้ได้รับ
ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน
ระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันเปิดด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
3.3 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น ส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี
3.4 อนุญาตให้หกั ค่าติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวก จากก�ำไรสุทธิรอ้ ยละ 25 ของเงินลงทุน ในกิจการ
ที่ได้รบั การส่งเสริมโดยผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม จะเลือกหักจากก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึง่ หรือหลายปีก็ได้ภายใน
10 ปีนบั แต่วนั ทีม่ รี ายได้จากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม ทัง้ นี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
3.5 เฉพาะโครงการทีต่ งั้ ในสถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ที่ได้รบั การส่งเสริมใน
36 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ก�ำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด
ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ล�ำปาง  ล�ำพูน เลย สงขลา สระแก้ว สิงห์บุรี
สุโขทัย สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 ข้อ
3.3 ข้อ 3.4 และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้
- ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตรา
ปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลา การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
- *ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอัตราปกติ ส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น ที่เข้ามาผลิต
เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยคณะกรรมการจะอนุมัติให้คราวละ 1 ปี แต่วัตถุดิบหรือ
วัสดุจ�ำเป็นนั้น ต้องไม่เป็นของที่ผลิตหรือมีก�ำเนิดในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่
จะน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในจังหวัดระยอง
*เฉพาะค�ำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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3.6 เฉพาะโครงการที่ตั้งสถานประกอบการในท้องที่ 23 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม นราธิวาส
น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พะเยา แพร่ มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สูตล สุรินทร์
หนองคาย หนองบัวล�ำภู อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี และบึงกาฬ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้าน
ภาษีอากร ตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 ข้อ 3.4 และสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
- ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตรา
ปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
- *หากตัง้ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม ที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนให้ได้
รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอัตราปกติ ส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น ที่น�ำเข้ามาผลิตเพื่อ
จ�ำหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยคณะกรรมการจะอนุมัติให้คราวละ 1 ปี แต่วัตถุดิบหรือวัสดุ
จ�ำเป็นนั้น ต้องไม่เป็นของที่ผลิตหรือมีก�ำเนิดในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับ ชนิดที่จะ
น�ำเข้ามาในราชอาณาจักร และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้

หลักเกณฑ์การส่งเสริมการโยกย้ายสถานประกอบการ

เพือ่ สนับสนุนการกระจายอุตสาหกรรมไปสูภ่ มู ภิ าค คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะให้การส่งเสริมการลงทุนแก่
กิจการที่ด�ำเนินการอยู่แล้วในส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมหรือไม่เคยได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนก็ตาม หาก โยกย้ายสถานประกอบการไปสู่ภูมิภาค โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1. จะต้องย้ายสถานประกอบการจากเขต 1 ไปเขต 2 หรือจากเขต 1 หรือเขต 2 ไปเขต 3
2. จะต้องย้ายสถานประกอบการเข้าไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3. จะต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการให้การส่งเสริมการลงทุน และมีขนาดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนก�ำหนด
4. จะต้องปิดกิจการในที่ตั้งเดิม และพร้อมที่จะเปิดด�ำเนินการในที่ตั้งแห่งใหม่ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
5. *ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร ตามหลักเกณฑ์ในที่ตั้ง  
แห่งใหม่ ดังนี้
5.1 กรณีย้ายไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน เขต 2 ยกเว้น
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน
จังหวัดระยองให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี ทั้งนี้ โครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่
10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องด�ำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วัน
เปิดด�ำเนินการในที่ตั้งแห่งใหม่ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี

*เฉพาะค�ำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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ภาค

1

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

5.2 กรณีย้ายเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรม หรือ เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในเขต 3 รวมนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในจังหวัด
ระยองให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
(1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ทั้งนี้ ผู้ได้รับการส่งเสริมในโครงการที่มีขนาดการ
ลงทุนตัง้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) จะต้องด�ำเนินการให้ได้รบั ใบรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน  
2 ปี นับตัง้ แต่วนั เปิดด�ำเนินการในทีต่ งั้ แห่งใหม่ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
(2) ให้ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตรา
ปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(3) อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้
(4) อนุญาตให้หักค่าติดตั้ง หรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวก จากก�ำไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินลงทุน ใน
กิจการทีร่ บั การส่งเสริม โดยผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจะเลือกหักจากก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึง่ หรือ
หลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้นอกเหนือจาก
การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
5.3 ส�ำหรับกิจการที่มีการก�ำหนดไว้ในประเภทกิจการ ที่ให้การส่งเสริมว่าจะไม่ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล จะไม่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีโยกย้ายสถานประกอบ
การด้วย
6. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในที่ตั้งแห่งใหม่

สิทธิประโยชน์ส�ำหรับกิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ทุกเขต
- สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามเกณฑ์ที่ตั้งในแต่ละเขต

สิทธิประโยชน์ส�ำหรับกิจการที่ให้ความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่ก�ำหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

*เฉพาะค�ำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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ตารางสรุปสิทธิประโยชน์
เขต 1

สิทธิประโยชน์

ในนิคม/
เขตอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม
การลงทุน

นอกนิคม/
เขตอุตสาหกรรม

ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร

ลดหย่อน
ร้อยละ 50

ลดหย่อน
ร้อยละ 50

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล

3 ปี

x

ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นเพื่อผลิตส่งออก

1 ปี

1 ปี

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี

x

x

หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า

x

x

หักค่าติดตั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

x

x

ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นเพื่อผลิตจ�ำหน่ายในประเทศ

x

x

หมายเหตุ :
✓ = ได้รับสิทธิประโยชน์
x = ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
* ส�ำหรับค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ที่ยื่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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ภาค

1

เขต 2

เขต 3
(23 จังหวัด)

ในนิคม/
เขต
อุตสาหกรรมที่
ได้รับส่งเสริม
การลงทุน
(ไม่รวมนิคม
อุตสาหกรรม
แหลมฉบัง
นิคม/เขต
อุตสาหกรรมใน
จังหวัดระยอง)

นอกนิคม/
เขต
อุตสาหกรรมที่
ได้รับส่งเสริม
การลงทุน

ในนิคม/
เขต
อุตสาหกรรมที่
ได้รับส่งเสริม
การลงทุน

นอกนิคม/
เขต
อุตสาหกรรมที่
ได้รับส่งเสริม
การลงทุน

ในนิคม/
เขต
อุตสาหกรรมที่
ได้รับส่งเสริม
การลงทุน

นอกนิคม/
เขต
อุตสาหกรรม

ยกเว้น *

ลดหย่อน
ร้อยละ 50

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

7 ปี *

3 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

1 ปี

1 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

x

x

5 ปี

x

5 ปี

5 ปี

x

x

✓

x

✓

✓

x

x

✓

✓

✓

✓

x

*ลดหย่อน
ร้อยละ 75
เป็นเวลา 5 ปี
ให้คราวละ 1 ปี
(ยกเว้นนิคม
อุตสาหกรรม
แหลมฉบัง
และนิคม/เขต
อุตสาหกรรมใน
จังหวัดระยอง)

x

*ลดหย่อน
ร้อยละ 75
เป็นเวลา 5 ปี
ให้คราวละ 1 ปี

x

x

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เขต 3
(36 จังหวัดและ*นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง นิคม/เขตอุตสาหกรรมใน
จังหวัดระยอง)
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ภาค 2
บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน
ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนควรจะทราบถึงกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมการลงทุน โดยในหลายประเภทกิจการ     
ที่ส�ำคัญ ได้ก�ำหนดเงื่อนไขไว้เฉพาะ
ประเภท ขนาด และเงื่อนไขกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนนี้ ได้รวบรวมจากประกาศต่างๆ ซึ่งผู้ขอรับการส่ง
เสริมการลงทุน สามารถศึกษาข้อมูลจากประกาศเพิ่มเติม เพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
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หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
ประเภท
1.1 กิจการเพาะขยายพันธุ์พืชและปรับปรุงพันธุ์พืช (1)

1.2 กิจการเพาะปลูกด้วยระบบ Hydroponics
1.3 กิจการปลูกป่า

1.4 กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์
หรือสารปรับปรุงดิน
1.5 กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์
1.5.1 กิจการขยายพันธุ์ หรือเลี้ยงปศุสัตว์
1.5.2 กิจการขยายพันธุ์ หรือเลี้ยงสัตว์น�้ำ 
(ยกเว้นการเลี้ยงกุ้ง)
1.6 กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
1.7 กิจการอบพืชและไซโล

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
เงื่อนไข
1. จะต้องมีขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช
2. ส�ำหรับกิจการเพาะขยายพันธุ์พืช และปรับปรุงพันธุ์
พืชท้องถิ่นของไทย เช่น ข้าว กล้วยไม้ สมุนไพร และ
ผลไม้ จะต้องมีผู้มีสัญชาติไทย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
เงื่อนไข
1. จะต้องมีพื้นที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 500 ไร่
2. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ        
ที่เกี่ยวข้องก่อนออกบัตรส่งเสริม
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ

(1) โปรดดูประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส.1/2553 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553
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ประเภท
1.8 กิจการประมงน�้ำลึก  

ภาค

2

บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
1.9 กิจการฆ่าและช�ำแหละสัตว์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
1.10 กิจการฟอกหนังสัตว์ แต่งส�ำเร็จหนังสัตว์
เงื่อนไข
หรือการตกแต่งขนสัตว์
เฉพาะกิจการฟอกหนังสัตว์ จะต้องตัง้ ในนิคมอุตสาหกรรม
ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก�ำหนด
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่ง    เงื่อนไข
อาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เฉพาะกิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแล็ต หมากฝรั่ง จะต้อง
(ยกเว้นการผลิตน�้ำดื่มและไอศกรีม)
ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ
1.11.1 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากสัตว์
การส่งเสริม
1.11.2 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากพืช
สิทธิและประโยชน์
ผัก ผลไม้
1. ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
1.11.3 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากข้าว
เป็นพิเศษ
หรือธัญพืช
2. เฉพาะกิจการผลิตหรือถนอมอาหารพร้อมรับประทาน
1.11.4 กิจการผลิตเครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ หรื อ อาหารกึ่ ง พร้ อ มรั บ ประทาน ให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ แ ละ
(ยกเว้นที่มีแอลกอฮอล์)
ประโยชน์ตามกิจการที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์
1.11.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากน�้ำนมดิบ
ต่อประเทศเป็นพิเศษ
1.11.6 กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร
3. เฉพาะกิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแล็ต หมากฝรั่ง ให้
1.11.7 กิจการผลิตสารให้ความหวาน(ยกเว้นน�ำ้ ตาล) ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรเฉพาะการยกเว้น
1.11.8 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารพร้อม
อากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
			
รับประทาน หรืออาหารกึง่ พร้อมรับประทาน
1.11.9 กิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแล็ต หมากฝรั่ง
1.11.10 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์
(Medical Food)
1.12 กิจการผลิตน�้ำมันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
1.13 กิจการผลิตแป้งจากพืช หรือเดกตริน
สิทธิและประโยชน์
หรือโมดิไฟด์สตาร์ช
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
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1.14 กิจการคัดคุณภาพและบรรจุ เก็บรักษา พืช ผัก
ผลไม้ หรือดอกไม้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (2)

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

1.21

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

เงื่อนไข
หากเป็นกิจการคัดคุณภาพข้าวครบวงจร จะต้องมีกระบวนการ
ที่เริ่มตั้งแต่การอบพืช ไซโลและกระบวนการสีข้าว
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ยกเว้นยา สิทธิและประโยชน์
สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องส�ำอาง)
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุ สิทธิและประโยชน์
ทางการเกษตร
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต สิทธิและประโยชน์
การเกษตร รวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็น
สิทธิและประโยชน์
และขนส่งห้องเย็น
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
เงื่อนไข
1. จะต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ไร่
2. จะต้องตั้งแหล่งประกอบการในพื้นที่ที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
3. พื้นที่ส�ำหรับประกอบกิจการและบริการเกี่ยวกับสินค้า
เกษตรจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด
โดยจะต้องจัดให้มีพื้นที่ส�ำหรับแสดง หรือซื้อขายสินค้า
เกษตร ศูนย์ประมูลสินค้า ห้องเย็น คลังสินค้า และจะต้อง
ให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ  และตรวจสารพิษตกค้าง
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
กิจการการบริหารจัดการฟาร์ม
สิทธิและประโยชน์
(Farm Management)
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ

(2) โปรดดูประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส. 3 / 2553 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553


หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
ประเภท
2.1 กิจการส�ำรวจแร่

2.3 กิจการท�ำเหมืองหินอ่อนหรือหินแกรนิต

2.4 กิจการถลุงแร่

2.5 กิจการผลิตเซรามิกส์
2.5.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
(ยกเว้น Earthen Ware)

เงื่อนไข
1. จะต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. จะต้องมีอาชญาบัตรหรืออาชญาบัตรพิเศษส�ำรวจแร่
ก่อนยื่นค�ำขอรับการส่งเสริม
สิทธิประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
เฉพาะการท�ำเหมืองแร่
1. จะต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. จะต้องมีประทานบัตรหรือใบอนุญาตรับช่วงการท�ำ
เหมืองก่อนยื่นค�ำขอรับการส่งเสริม
สิทธิประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
1. จะต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. จะต้องมีประทานบัตรหรือใบอนุญาตรับช่วงการท�ำ   
เหมืองก่อนยื่นค�ำขอรับการส่งเสริม
สิทธิประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
สิทธิประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543

ภาค

2

บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

2.2 กิจการท�ำเหมืองแร่หรือแต่งแร่        
(ยกเว้นแร่ดีบุก)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
2.5.2 กิจการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์
2. เฉพาะกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Advanced Ceramics
2.5.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Advanced  Ceramics ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
กิจการผลิตแก้วหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน
สิทธิและประโยชน์
(ยกเว้นอิฐมวลเบา อิฐน�้ำหนักเบา)
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
กิจการผลิตแผ่นยิปซั่มหรือผลิตภัณฑ์จากยิปซั่ม สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
สิทธิและประโยชน์
ส�ำหรับงานสาธารณูปโภค
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
กิจการผลิตผงโลหะ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
กิจการผลิตเฟอร์โรอัลลอย
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
กิจการผลิตเหล็กขั้นต้นและเหล็กขั้นกลาง
เงื่อนไข
2.12.1 การผลิตเหล็กขั้นต้น ได้แก่
ส�ำหรับการผลิตเหล็กขั้นต้นรวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์
น�้ำเหล็กบริสุทธิ์ (Hot Metal)
เหล็กขั้นกลางที่มีขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องจากการผลิต
เหล็กถลุง (Pig Iron)               
เหล็กขั้นต้นในโครงการเดียวกัน จะต้องมีอัตราส่วนหนี้
เหล็กพรุน (Sponge Iron, Direct
สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 2 : 1
Reduction Iron - DRI) และ
สิทธิและประโยชน์
Hot Briquetted Iron (HBI)
1. ส�ำหรับการผลิตเหล็กขัน้ ต้น รวมทัง้ การผลิตผลิตภัณฑ์
2.12.2  การผลิตเหล็กขั้นกลาง ได้แก่
เหล็กขั้นกลาง ที่มีขั้นตอนการผลิตต่อเนื่อง จากการ
Slab, Billet และ Bloom
ผลิตเหล็กขั้นต้นในโครงการเดียวกัน ให้ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ ดังนี้

ประเภท

2.13 การผลิตเหล็กขั้นปลาย
2.13.1 กิจการผลิตเหล็กทรงยาว ได้แก่
เหล็กรูปพรรณ เหล็กเพลา เหล็กลวด
ลวดเหล็ก
2.13.2 กิจการผลิตเหล็กทรงแบน ได้แก่ เหล็กแผ่น
ไร้สนิมรีดร้อน หรือรีดเย็น เหล็กแผ่นหนา
เหล็กแผ่นรีดร้อนหรือรีดเย็น เหล็กแผ่น
เคลือบ
2.14 กิจการผลิตท่อเหล็กหรือท่อเหล็กไร้สนิม
สิทธิประโยชน์
1. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
2. การผลิตท่อเหล็กหรือท่อเหล็กไร้สนิมชนิดไร้ตะเข็บ
(Seamless) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้
ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
2.15 กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
สิทธิประโยชน์
1. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
2. การผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ ที่ใช้เตาหลอมแบบ
Induction Furnace ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
กิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
2.16 กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
2.17 กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
1.1 สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
1.2 หากตัง้ โรงงานในเขตส่งเสริมการลงทุน (เขต 3)
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 35 (1),
35 (2) และ 35 (3)
2. ส�ำหรับการผลิตเหล็กขั้นกลาง ให้ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543

25
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2.18 กิจการตัดและแปรรูปโลหะ
2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิตผลิตภัณฑ์
จากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง (Manufactured Nano
Material)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ 36 (2)
และที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
เงื่อนไข (3) จะต้องได้รับการเห็นชอบจาก ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ

(3) โปรดดูค�ำชี้แจงส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554
26

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
เงื่อนไข
1. กิจการฟอกย้อมและแต่งส�ำเร็จ มีเงื่อนไขดังนี้
1.1 จะต้ อ งตั้ ง ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก�ำหนด หรือเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ที่มีระบบการ
ก�ำจัดของเสียและการควบคุมรักษาสิง่ แวดล้อม
ตรงตามมาตรฐานของกฎหมาย
1.2 เฉพาะผู้ประกอบการรายเดิมที่จะขยายงาน
ในสถานที่ตั้งเดิม ต้องได้รับใบรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 14000 ภายใน 2 ปี นับ
แต่วันเปิดด�ำเนินการ
สิทธิและประโยชน์
1. สิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
2. หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร (ยกเว้นกิจการ
ฟอกย้อมและแต่งส�ำเร็จ) จะได้รบั สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
2.1 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี  
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี  
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี   
2.3 สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์          
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น        
ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
3. เฉพาะการผลิต Functional Fiber และ Functional
Yarn ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความ
ส�ำคัญเป็นพิเศษ
4. ส�ำหรับกิจการฟอกย้อมและแต่งส�ำเร็จ หากตัง้ ในนิคม
อุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดและนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร จะได้รับ
สิทธิและประโยชน์ดังนี้
4.1 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
4.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
4.3 สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่
1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
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3.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน
3.1.1 กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติหรือ
เส้นใยประดิษฐ์
3.1.2 กิจการผลิตด้าย
3.1.3 กิจการผลิตผ้า
3.1.4 กิจการฟอกย้อมและแต่งส�ำเร็จ
3.1.5 กิจการพิมพ์และแต่งส�ำเร็จ
3.1.6 กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
3.1.7 กิจการผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องนุ่งห่ม
3.1.8 กิจการผลิตเคหะสิ่งทอ
3.1.9 กิจการผลิตพรม
3.1.10 กิจการผลิตแห อวน

27
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3.2 กิจการผลิตแผ่นซึมซับ

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

28

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
กิจการผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วน
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
กิจการผลิตกระเป๋าหรือชิ้นส่วน       
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน        
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ หรือหนังเทียม      สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
กิจการผลิตที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและ
สิทธิและประโยชน์
เครื่องประดับ  
1. สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ตามหลั ก เกณฑ์ ป ระกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
2. หากตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญมณีและ          
เครื่องประดับ หรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับที่ได้รบั การส่งเสริม จะได้รบั สิทธิและประโยชน์ดงั นี้
2.1 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
2.3 สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่
1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543

ประเภท
3.8 กิจการผลิตเลนส์ หรือแว่นตา หรือส่วนประกอบ
(ยกเว้นเลนส์สายตา)
3.9 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์

3.11 กิจการผลิตเครื่องเขียนหรือชิ้นส่วน

3.12 กิจการผลิตของเล่น

3.13 กิจการผลิตเครื่องดนตรี

3.14 กิจการผลิตสิ่งประดิษฐ์
(ยกเว้นผลิตภัณฑ์จากไม้หวงห้าม)
3.15 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน
(ยกเว้นผลิตภัณฑ์จากไม้หวงห้าม)
3.16 กิจการผลิตกระดาษทราย
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3.10 กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์            

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
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หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
ประเภท
4.1 กิจการผลิตเครื่องมือช่างและเครื่องมือวัด

4.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
4.2.1 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม
4.2.2 กิจการผลิตเครือ่ งจักร อุปกรณ์ ส�ำหรับใช้ใน
การเกษตร (Farm Machinery) และ
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร (Food Processing
Machinery)
4.2.3 กิจการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทน
4.2.4 กิจการผลิตหรือซ่อมแซมแม่พิมพ์
4.2.5 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
อื่นๆ

4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือใช้
พลังงานทดแทน จะต้องเป็นการผลิตตามรายการที่ได้
รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษส�ำหรับกิจการดัง
ต่อไปนี้
1.1 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วนที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม   
1.2 กิจการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ ส�ำหรับใช้ใน
การเกษตร (Farm Machinery) และอุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร (Food Processing Machinery)  
1.3 กิจการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทน
2. ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษส�ำหรับกิจการดังต่อไปนี้
2.1 กิจการผลิตหรือซ่อมแซมแม่พิมพ์
2.2 กิจการผลิตเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และชิน้ ส่วนอืน่ ๆ
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
2. เฉพาะการผลิตชิ้นส่วนผงโลหะอัดขึ้นรูป (Sintered
Products) และการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กหรือชิ้นส่วน
เหล็กที่มีขั้นตอนการผลิตต่อเนื่อง จากการผลิตชิ้นส่วน
เหล็กหล่อ (ที่ใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace) หรือ
ชิ้นส่วนเหล็กทุบในโครงการเดียวกัน ให้ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ

ประเภท
4.4 กิจการชุบหรือเคลือบผิว หรือ Anodize

4.6 กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ
4.6.1 กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ
ขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส
4.6.2 กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ
ขนาดต�่ำกว่า 500 ตันกรอส
(ยกเว้นเรือไม้หรือเหล็ก)

เงื่อนไข
จะต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
2. หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยก�ำหนด ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
กิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
เงื่อนไข
หากมีการใช้สารไซยาไนด์ ต้องตั้งในนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
เงื่อนไข
ส�ำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1 ทุกขนาดการลงทุนจะ
ต้องได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
14000 ภายใน 2 ปี นับแต่วันเปิดด�ำเนินการ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ

ภาค

2

บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

4.5 กิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

4.7 กิจการผลิตยานพาหนะทีข่ บั เคลือ่ นด้วยระบบไฟฟ้า สิทธิและประโยชน์
(เฉพาะที่ไม่สามารถจดทะเบียนตามพระราช
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
บัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
4.8 กิจการผลิตรถไฟหรือรถไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ หรือ สิทธิและประโยชน์
ชิ้นส่วน (เฉพาะระบบราง)
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
4.9 กิจการผลิต ซ่อม หรือดัดแปลง อากาศยาน
เงื่อนไข
(Aircraft Conversion) รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์
ส�ำหรับการดัดแปลงอากาศยาน (Aircraft Conversion)
อากาศยาน หรือเครื่องใช้บนอากาศยาน
จะต้องเป็นการดัดแปลงในระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงใบ
ส�ำคัญต้นแบบ (Type Certification)
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
31

ประเภท
4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
4.10.1 การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
4.10.2 การผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับรถจักรยานยนต์
4 จังหวะ
4.10.3 การผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับรถยนต์
4.10.4 การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะส�ำหรับรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

4.11 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์
4.11.1 การผลิตรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
2. ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
2.1 การผลิตระบบเบรก ABS
2.2 การผลิ ต Substrate ส� ำ หรั บ Catalytic         
Converter
2.3 การผลิต  Electronic Fuel Injection System
2.4 การผลิต Transmission ส�ำหรับรถยนต์
2.5 การผลิ ต แบตเตอรี่ ส� ำ หรั บ ยานพาหนะที่ ขั บ
เคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
2.6 การผลิต Traction Motor ส�ำหรับรถยนต์ เช่น   
รถ Hybrid หรือรถ Fuel Cell
2.7 การผลิต Electronic Stability Control (ESC)
2.8 การผลิต Regenerative Braking System
2.9 การผลิตระบบปรับอากาศ ที่ใช้ไฟฟ้าส�ำหรับ
รถยนต์
2.10 การผลิตยางยานพาหนะ
2.11 การผลิตยางหล่อดอกเครื่องบิน
3. การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะส�ำหรับรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์  ดังนี้
3.1 ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
3.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทุกเขตเป็นระยะ
เวลาไม่เกิน 8 ปี
3.3 ลดหย่ อ นอากรขาเข้ า วั ต ถุ ดิ บ และชิ้ น ส่ ว น
ส�ำเร็จรูป ไม่เกินร้อยละ 90 ตามความเหมาะ
สมของแต่ละประเภท และตามระยะเวลาทีค่ ณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
3.4   สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่
1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
การผลิตรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
เงื่อนไข
1. เป็นรถจักรยานยนต์ประเภทเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
2. จะต้องมีก�ำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 50,000 คันต่อปี

ประเภท

ภาค

2

บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

4.11.2 การผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
3. จะต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน
4. จะต้องมีขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเชื่อมประกอบ
โครงรถและพ่นสี
5. จะต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วนและการใช้
ชิ้นส่วน และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
6. จะต้องมีแผนการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย
7. จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม          
ในภายหลัง แม้จะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตัง้ ในเขต 1 และเขต 2 ไม่ได้รบั สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
2.2 ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
โดยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี  
ในกรณีดังนี้
(1) มีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
(2) เสนอแผนการผลิ ต และการใช้ ชิ้ น ส่ ว นหลั ก
ได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบส่งก�ำลัง ระบบจ่าย
เชื้อเพลิง ระบบกันสะเทือน และระบบห้ามล้อ
และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
การผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
เงื่อนไข
1. เป็นรถจักรยานยนต์ประเภทเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ที่มี
ความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 500 ซีซี ขึ้นไป
2. จะต้องมีขนั้ ตอนการผลิตตัง้ แต่การเชือ่ มประกอบโครง
รถและพ่นสี
3. จะต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วนและการใช้ชิ้น
ส่วน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
4. จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม         
ในภายหลัง แม้จะมีการลงทุนตามนโยบายเพื่อพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม



ประเภท

4.12 กิจการผลิตรถยนต์
4.12.1 การผลิตรถยนต์

4.12.2 การผลิตรถยนต์เป็นโครงการรวม
(Package)
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ไม่ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่
หากมีขั้นตอนการผลิตเริ่มจากการผลิตเครื่องยนต์ โดย
เริ่มจากการ Machining ชิ้นส่วนหลักของเครื่องยนต์
ได้แก่ Cylinder Head และ Crank Case ให้ได้รับสิทธิ
ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตามหลั ก เกณฑ์ ป ระกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่                 
1 สิงหาคม 2543
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
การผลิตรถยนต์
สิทธิและประโยชน์
1. ไม่ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่          
1 สิงหาคม 2543
การผลิตรถยนต์เป็นโครงการรวม (Package)
เงื่อนไข
1. จะต้องเสนอเป็นโครงการรวม (Package) ประกอบ
ด้วยกิจการผลิตรถยนต์ ประเภท 4.12.1 กิจการผลิตชิ้น
ส่วนยานพาหนะ ประเภท 4.10.1 และ/หรือกิจการผลิต
เครื่องยนต์ส�ำหรับรถยนต์ ประเภท 4.10.3 เพื่อป้อน
กิจการประกอบรถยนต์ และมีขนาดการลงทุนรวมของ
โครงการไม่ต�่ำกว่า 10,000 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน
2. กิจการประกอบรถยนต์จะต้องมีแผนการผลิตและ
แผนการตลาดที่ชัดเจน
3. กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและ/หรือกิจการผลิต
เครื่องยนต์ส�ำหรับรถยนต์ จะต้องเป็นการผลิตเพื่อป้อน
กิจการประกอบรถยนต์ ในโครงการรวมของกลุ่มตนเอง
โดยเฉพาะ
สิทธิและประโยชน์
1. การผลิตรถยนต์
1.1 ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
1.2 ไม่ให้ได้รบั สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล  

ประเภท

ภาค

2

บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

4.12.3 การผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
1.3 สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น        
ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
2. การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ และ/หรือ การผลิต
เครื่องยนต์ส�ำหรับรถยนต์
2.1 ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลและสิทธิประโยชน์
อื่ น ให้ ไ ด้ รั บ ตามกิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยาน
พาหนะ ประเภท 4.10.1 และ/หรือกิจการผลิต
เครื่องยนต์ส�ำหรับรถยนต์ ประเภท 4.10.3
การผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เงื่อนไข
1. จะต้องมีปริมาณการผลิตจริง (Actual Production) ไม่
น้อยกว่า 100,000 คันต่อปี ในปีใดปีหนึ่ง ภายในระยะ
เวลา 5 ปีแรกของการผลิต
2. จะต้องเป็นการผลิตที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานโครงรถ
หลักเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้
ความเห็นชอบ
3. จะต้ อ งมี ข นาดการลงทุ น โดยไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และ
ทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาท ภายในระยะ
เวลา 5 ปี ของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. จะต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วนและการใช้ชิ้น
ส่วน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
5. จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม          
ในภายหลัง แม้จะมีการลงทุนตามนโยบายเพือ่ การพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6. กรณีไม่สามารถผลิตได้ตามเงื่อนไขข้อ 1. จะถูกเพิก
ถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนก�ำหนด
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ทุกเขต
3. ไม่ได้รบั สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตามมาตรา
35 (1)
4. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543

35

ประเภท
4.12.4 การผลิตรถยนต์แบบใหม่
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
การผลิตรถยนต์แบบใหม่
เงื่อนไข
1. จะต้องมีปริมาณการผลิตจริง (Actual Production)ไม่
น้อยกว่า 100,000 คันต่อปี ในปีใดปีหนึ่ง ภายในระยะ
เวลา 5 ปีแรกของการผลิต
2. จะต้องมีการลงทุนสร้างสายการประกอบรถยนต์     
(Assembly Line) ใหม่
3. จะต้องมีขนาดการลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท
4. จะต้องเป็นการผลิตรถยนต์แบบใหม่ ทีย่ งั ไม่เคยมีการ
ผลิตในประเทศไทย และมีการผลิตรถยนต์ที่มีการติดตั้ง
ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น มีการติดตั้งระบบ Hybrid
Drive ระบบ Brake Energy Regeneration หรือระบบ
Electronic Stability Control เป็นต้น ในโครงการด้วย
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบ
5. จะต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิน้ ส่วน หรือการใช้ชนิ้
ส่วน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
6. ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดใน
บัตรส่งเสริม
7. จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม  
ในภายหลัง แม้จะมีการลงทุนตามนโยบายเพือ่ การพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
8. จะต้องยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่     
31 ธันวาคม 2553
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี หากมีขนาดการ
ลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อย
กว่า 10,000 ล้านบาท ทุกเขต
3. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 6 ปี หากมีขนาดการ
ลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อย
กว่า 15,000 ล้านบาท ทุกเขต
4. หากยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2552 จะได้ รั บ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปี
5. ไม่ได้รบั สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตามมาตรา
35 (1)

ประเภท

4.13
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4.14

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
6. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์
สิทธิและประโยชน์
หรืออุปกรณ์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
กิจการผลิตยานพาหนะ และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ เงื่อนไข
ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ส�ำหรับการผลิตถัง CNG หรือ LNG  การผลิตเครื่องยนต์
4.14.1 การผลิตรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญ่ ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ ส�ำหรับ NGV และการผลิตเครือ่ งจักร
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
หรืออุปกรณ์สำ� หรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  จะต้องได้
4.14.2 การผลิตถัง Compressed Natural Gas รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(CNG) หรือ Liquefied Natural Gas
สิทธิและประโยชน์
(LNG)
1. ส�ำหรับการผลิตรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่
4.14.3 การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ ใช้ก๊าซธรรมชาติ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
ส�ำหรับ Natural Gas Vehicle (NGV)
1.1 ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
4.14.4 การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ส�ำหรับ
1.2 สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่
1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
2.  ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ ส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
2.1 การผลิตถัง CNG หรือ LNG
2.2 การผลิ ต เครื่ อ งยนต์ ชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์
ส�ำหรับ NGV  
2.3 การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ส�ำหรับสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ
กิจการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
กิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า
เงื่อนไข
หรืออิเล็กทรอนิกส์
จะต้องตัง้ ในเขตประกอบการเสรี เขตคลังสินค้าทัณฑ์บน
ส�ำหรับประกอบการค้าเสรี เขตคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ
เขตปลอดอากร (Free Zone)
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
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4.17 กิจการซ่อมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
เพื่อการอุตสาหกรรม

4.18 กิจการผลิตหรือซ่อมบ�ำรุงรักษาตู้สินค้า
แบบคอนเทนเนอร์

4.19 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�ำหรับ
งานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
(Fabrication Industry) หรือการซ่อม Platform

4.20 กิจการผลิตบ้านส�ำเร็จรูป
(Completely Built Units - CBU)
หรือส่วนประกอบของบ้านส�ำเร็จรูป
(Completely Knocked Down - CKD)
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
เงื่อนไข
จะต้องมีความสามารถซ่อมชิน้ ส่วนส�ำคัญของเครือ่ งจักรได้
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
2. ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ ส�ำหรับโครงการที่ตั้งในเขตอุตสาหกรรม        
โลจิสติกส์ (Logistics Park)
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 7 ปี
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
3.  สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2543
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ 36 (2)
3. สิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภาค
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
5.1 กิจการผลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าส�ำหรับงานอุตสาหกรรม สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.2 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.3 กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับ
สิทธิและประโยชน์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับอุตสาหกรรม
5.3.1 กิจการผลิตหลอดไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.3.2 กิจการผลิตแบตเตอรี่ ไม่รวมแบตเตอรี่
ส�ำหรับยานพาหนะ
5.3.3 กิจการผลิตสายไฟฟ้าหรือลวดอาบน�้ำยา
5.3.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ส�ำหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
5.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
สิทธิและประโยชน์
5.4.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์เพือ่ การ 1. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับอุตสาหกรรม
อุปโภค
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.4.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์สำ� หรับ 2. ส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับงาน
ส�ำนักงาน
อุตสาหกรรม การผลิตอุปกรณ์ โทรคมนาคม และการ
5.4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์สำ� หรับ ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร ให้ได้รับ
งานอุตสาหกรรม
สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
5.4.4 กิจการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม
2.1 ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความ
5.4.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ส�ำคัญเป็นพิเศษ
การเกษตร
2.2 การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรให้ได้
5.4.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
รับตามสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับอุตสาหกรรม        
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.5 กิจการผลิตชิน้ ส่วนและ/หรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์   เงื่อนไข
หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์
1. ให้ถอื ว่าการลงทุนปรับปรุงเครือ่ งจักรเดิมเป็นส่วนหนึง่
อิเล็กทรอนิกส์
ของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้วย
5.5.1 กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำ
ส�ำหรับกิจการดังต่อไปนี้
5.5.2 กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจ�ำ
1.1 กิจการผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit)
(1) กิจการผลิต Hard Disk Drive และ
1.2 กิจการผลิต Hard Disk Drive และ ชิ้นส่วน
ชิ้นส่วนส�ำหรับ Hard Disk Drive
ส�ำหรับ Hard Disk Drive
(2) กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจ�ำ
1.3 กิจการผลิต Media/Platter ส�ำหรับ Hard Disk Drive
อื่นๆ
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5.5.3 กิจการผลิตสายน�ำสัญญาณหรือชุดสายน�ำ
  สัญญาณ
5.5.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับอุปกรณ์
โทรคมนาคม
5.5.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
5.5.6 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร
5.5.7 กิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับ
ยานพาหนะ
5.5.8 กิจการผลิต Flexible Printed Circuit หรือ
Multi Layer Printed Circuit Board
5.5.9 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือชิ้นส่วนและ/
หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
5.5.10 กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และวัตถุดิบ
ส�ำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
(1) กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
(2) กิจการผลิตวัตถุดิบส�ำหรับการผลิต
      
เซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่ ซิลิกอน
     
บริสุทธิ์ (99.9999%) แผ่นเวเฟอร์
และกระจกเคลือบขั้วโปร่งแสง
น�ำไฟฟ้า
5.5.11 กิจการผลิต Media/Platter ส�ำหรับ         
Hard Disk Drive
   5.5.12 กิจการผลิต Flat Panel Display
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
2. จะต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบส�ำหรับกิจการดังต่อไปนี้
2.1 กิจการผลิต Flexible Printed Circuit หรือ Multi
Layer Printed Circuit Board
2.2 กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์  
2.3 กิจการผลิต Media/Platter ส�ำหรับ Hard Disk
Drive     
2.4 กิจการผลิต Flat Panel Display
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. ส�ำหรับกิจการดังต่อไปนี้
2.1 กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำ
2.2 กิจการผลิต Hard Disk Drive และ ชิ้นส่วน
ส�ำหรับ Hard Disk Drive    
2.3 กิจการผลิตชิน้ ส่วนส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม
2.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์  
2.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร  
2.6 กิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับ    
ยานพาหนะ
2.7 กิจการผลิต Flexible Printed Circuit หรือ  Multi
Layer Printed Circuit Board
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
(1) สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ
(2) การยกเว้ น อากรขาเข้ า ส� ำ หรั บ เครื่ อ งจั กร
ให้ ไ ด้ รั บ ตามสิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ส� ำ หรั บ
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเครื่ อ งใช้
ไฟฟ้า
3. ส�ำหรับกิจการดังต่อไปนี้
3.1 กิจการผลิตการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และ
วัตถุดิบส�ำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
3.2 กิจการผลิต Media/Platter ส�ำหรับ Hard Disk
Drive
3.3 กิจการผลิต Flat Panel Display
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
(1) สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความ
ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ     
เป็นพิเศษ
(2) การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
ให้ได้รับตามสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้
ไฟฟ้า
5.6 กิจการผลิตสารหรือแผ่นส�ำหรับไมโคร
เงื่อนไข
อิเล็กทรอนิกส์
1. ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการ
5.6.1 Wafer
ให้ความเห็นชอบ
5.6.2 Thin Film Technology
2. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้ถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้วย
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
2. การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักร ให้ได้รบั ตาม
สิทธิและประโยชน์ ส�ำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
เงื่อนไข
5.7.1 Micro Electronics Design
รายได้จากการจ�ำหน่าย หรือการให้บริการอันเป็นผลงาน
5.7.2 Embedded System Design
ที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง หรือน�ำไป
5.7.3 Prototype Design
ผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะผลิตเองหรือว่าจ้างผู้อื่น
ผลิต ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
2. การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักร ให้ได้รบั ตาม
สิทธิและประโยชน์ส�ำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.8 กิจการซอฟต์แวร์
เงื่อนไข
5.8.1 Enterprise Software
1. จะต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างใดอย่าง
5.8.2 Digital Content
หนึง่ ตามทีส่ ำ� นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ง
(1) Animation, Cartoon & Characters
ชาติก�ำหนด หรือให้ความเห็นชอบ
(2) Computer Generated Imagery (CGI) 2. โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวม
(3) Web-Based Application และ
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องด�ำเนินการให้ได้รับ
Cloud Computing
ใบรับรองมาตรฐาน จากส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4) Interactive Application
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ  หรือให้ได้รบั ใบรับรองระบบคุณภาพ
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(5) Game: Windows-based,
Mobile Platform, Console, PDA,
Online Game, Massive Multi-Player
Online Game (MMOG) เป็นต้น
(6) Wireless Location Based Service
Content
(7) Visual Effects
(8) Multimedia Video Conferencing
Applications
(9) E-Learning Content via Broadband
and Multimedia
5.8.3 Embedded Software
5.9 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
ตามมาตรฐาน Capability  Maturity Model Integration
(CMMI) หรือ เทียบเท่าภายใน 2 ปีนับแต่วันเปิดด�ำเนิน
การ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
3. รายได้จากการจ�ำหน่าย หรือการให้บริการอันเป็นผล
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับซอฟต์แวร์ ที่ได้รบั การส่งเสริมโดยตรง
ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
สิทธิและประโยชน์
1. สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความส�ำคัญและ           
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
2. การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักร ให้ได้รบั ตาม          
สิทธิและประโยชน์ ส�ำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์          
และเครื่องใช้ไฟฟ้า
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากร เฉพาะการ
ยกเว้ น อากรขาเข้ า ส� ำ หรั บ เครื่ อ งจั กรตามสิ ท ธิ แ ละ
ประโยชน์ ส�ำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า

หมวด 6 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
ประเภท
6.1 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์

เงื่อนไข
จะต้องมีกระบวนการทางเคมี

เงื่อนไข
1. จะต้องมีกระบวนการทางเคมีหรือเทคโนโลยีชีวภาพ
หรือจะต้องเป็นการผลิตวัตถุดิบ หรือวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
2. จะต้องเป็นเคมีภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดย
รวมตลอดวงจรชีวิตน้อยลง เช่น
2.1 ใช้วัตถุดิบจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน                       
(Renewable Resource)
2.2 ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเคมีที่ยั่งยืน      
(Sustainable Green Chemistry) ในการผลิต
2.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ   
(Biodegradable) โดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษ
2.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตและระบบ
นิเวศน้อยลง ซึ่งสามารถประเมินการลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยวิธีการ
ประเมิน Life Cycle Assessment (LCA)
ตามมาตรฐาน ISO (ISO 14040 series)
หรือตามมาตรฐานที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
เช่น ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความส�ำคัญ     
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ  
6.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เงื่อนไข
(Eco-Friendly Products)
จะต้ อ งเป็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ขึ้ น รู ป จาก
6.4.1 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พลาสติกหรือพอลิเมอร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6.4.2 ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือพอลิเมอร์ทเี่ ป็นมิตร โดยรวมตลอดวงจรชีวิตน้อยลง ซึ่งสามารถประเมินการ
ต่อสิ่งแวดล้อม
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการประเมิน Life
Cycle Assessment (LCA) ตามมาตรฐาน ISO (ISO  
14040 series) หรือตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ภาค
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บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

6.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม
6.3 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Eco-Friendly Chemicals)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
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6.5 กิจการผลิตยาและ/หรือสารออกฤทธิ์ส�ำคัญในยา

6.6 กิจการผลิตปุ๋ยเคมี

6.7 กิจการผลิตยาปราบศัตรูพืชหรือยาก�ำจัดวัชพืช



เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความส�ำคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
เงื่อนไข
1. จะต้องด�ำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
ตามแนวทาง PIC/S ภายใน 2 ปี นับแต่วนั เปิดด�ำเนินการ
2. ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิม
2.1 จะอนุญาตให้น�ำเครื่องจักรเดิมมาใช้ใน
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมได้ แต่ไม่ให้นับ
มูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงินลงทุนที่จะ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.2 ไม่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์
การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมส�ำหรับ
การลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 6 ปี
หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการส่งเสริม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
7 ปี
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่          
1 สิงหาคม 2543
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543

ประเภท
6.8 กิจการผลิตสี
6.8.1 สีย้อม
6.8.2 สารให้สี
6.8.3 สีและหมึกพิมพ์
6.9 กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่างกาย

6.11 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

6.12 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือ
เคลือบด้วยพลาสติก

6.13 กิจการผลิตเยื่อกระดาษ

6.14 กิจการผลิตกระดาษ

ภาค
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บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

6.10 กิจการโรงกลั่นน�้ำมัน

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรเฉพาะการ
ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต  
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
จะต้องมีกระบวนการขึ้นรูปหรือเคลือบด้วยพลาสติก
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
เงื่อนไข
การผลิตกระดาษชนิด HYGIENIC จะต้องด�ำเนินการให้
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ปี นับแต่วัน
เปิดด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ จะได้รับ
สิทธิและประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2543
สิทธิและประโยชน์
1. การผลิตกระดาษชนิด HYGIENIC จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ดังนี้
2.1 ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
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6.15 กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ

6.16 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 6 ปี
หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการส่งเสริม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
7 ปี
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
2.3 สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน     
ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
การผลิตสิ่งของจากกระดาษชนิด HYGIENIC จะต้อง
ด�ำเนินการ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน
2 ปี นับแต่วันเปิดด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนิน
การได้ จะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
สิทธิและประโยชน์
1. สิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
2. การผลิตสิ่งของจากกระดาษชนิด HYGIENIC จะได้
รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
2.1 ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 6 ปี
หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการส่งเสริม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
7 ปี
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
2.3 สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น        
ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
จะต้องมีกระบวนการผลิตทีท่ นั สมัย ตามทีค่ ณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ โดยครอบคลุมในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือ           
หลายส่วน ดังนี้
- ขั้นตอนก่อนการพิมพ์
- ขั้นตอนการพิมพ์
- ขั้นตอนหลังการพิมพ์

ประเภท
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
1. สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ตามหลั ก เกณฑ์ ป ระกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543
2. หากตั้ ง ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมการพิ ม พ์ หรื อ เขต
อุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ได้รับการส่งเสริม ให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ดังนี้
2.1 ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
2.3 สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น        
ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543         
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หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ประเภท
7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน
7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน�้ำ
7.1.2 กิจการผลิตน�้ำประปาหรือน�้ำ
เพื่ออุตสาหกรรม
7.1.3 กิจการทางสัมปทาน
7.1.4 กิจการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับเรือเดินทะเล
7.1.5 กิจการสถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้า
เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก หรือ
โรงพักสินค้าเพือ่ ตรวจปล่อยของขาเข้า และ
บรรจุของขาออกทีข่ นส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์
นอกเขตท่าเทียบเรือ (รพท.)        
7.1.6 กิจการสนามบินพาณิชย์
7.1.7 กิจการโทรคมนาคมดาวเทียม
7.1.8 กิจการบริการโทรศัพท์
7.1.9 กิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

7.2 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

7.3 กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.3.1 กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
เงื่อนไข
จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหน่ ว ยงานของรั ฐ             
ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิและประโยชน์
1. สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็น
พิเศษ
2. ส�ำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน�้ำ เฉพาะกรณี
ใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานจากวัสดุทางการ
เกษตร ก๊าซชีวภาพ และพลังงานลม เป็นต้น ให้ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความส�ำคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
3. ส�ำหรับกิจการโทรคมนาคมดาวเทียม ให้ได้รับสิทธิ
และประโยชน์ ดังนี้
3.1 ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากร เฉพาะ
การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี เฉพาะราย
ได้ที่ได้รับจากต่างประเทศ
3.2 สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น        
ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
4. ส� ำ หรั บ กิ จ การบริ การโทรศั พ ท์ ใ ห้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ แ ละ
ประโยชน์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเท่านั้น
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากร เฉพาะการ
ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
จะต้องมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ยกเรือ
ที่จอดเรือบนบก โรงจอดเรือส�ำหรับซ่อมบ�ำรุงเรือ
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  

ประเภท

7.3.2 กิจการเดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่า
เรือท่องเที่ยว

7.3.4 กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือ
ศูนย์ศิลปหัตถกรรม

ภาค

2

บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

7.3.3 กิจการสวนสนุก

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ       
ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ทุกเขต
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
1. จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
2. ส่วนประกอบของโครงการจะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
3 . สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
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ประเภท
7.3.5 กิจการอุทยานสัตว์น�้ำ

7.3.6 กิจการสนามแข่งขันยานยนต์

7.3.7 กิจการสวนสัตว์เปิด
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
เงื่อนไข
1. จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
2. จะต้องจัดท�ำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
3.  สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
1. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
2. จะต้องได้รับมาตรฐานจากสมาคม FIA (Federation  
Internationale de L’Automobile) หรือ FIM (Federation
Internationale de Motocyclisme)
3. จะต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุม มิให้เกิด
อันตรายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
4. จะต้องจัดท�ำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
3.  สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
1. จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท และที่ดินมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ไร่
2. ส่วนประกอบของโครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
3.  จะต้องจัดที่ดินร้อยละ 30 ของที่ดินทั้งหมดเป็นพื้นที่
สีเขียวร้อยละ 15 และที่จอดรถร้อยละ 15

ประเภท

7.4 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
7.4.1 กิจการหอประชุมขนาดใหญ่

ภาค
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บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

7.3.8 กิจการกระเช้าไฟฟ้า

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
3.  สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ     
ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
1. จะต้องมีพื้นที่ส่วนที่ใช้เพื่อการประชุมไม่น้อยกว่า  
4,000 ตารางเมตร โดยห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สุดต้อง
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
2. จะต้องมีเครื่องมือและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่   
เหมาะสมกับโครงการ
3. แบบแปลนแผนผังจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
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ประเภท
7.4.2 กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ

7.4.3 กิจการโรงแรม

7.4.4 กิจการบ้านพักและศูนย์สวัสดิการ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ

52

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
เงื่อนไข
1. จะต้องมีพื้นที่แสดงสินค้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า
25,000 ตารางเมตร
2. จะต้องมีห้องส�ำหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดงสินค้า
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
2.2 ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
2.3 ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
จะต้องมีจำ� นวนห้องพักไม่นอ้ ยกว่า 100  ห้อง  หรือจะต้อง
มีขนาดเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน   
ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
สิทธิและประโยชน์
1. โครงการที่ตั้งในเขต 1 หรือเขต 2 รวมทั้งอ�ำเภอ
หาดใหญ่และอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรเท่านั้น
2. โครงการที่ตั้งในเขต 3 (ไม่รวมข้อ 1. และ 3.) ให้ได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักรและสิทธิประโยชน์ที่
ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรเท่านั้น
3. โครงการที่ตั้งในจังหวัด กาฬสินธุ์ นครพนม นราธิวาส  
น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พะเยา แพร่ มหาสารคาม ยโสธร
ยะลา ร้ อ ยเอ็ ด ศรี ส ะเกษ สกลนคร สตู ล สุ ริ น ทร์  
หนองบัวล�ำภู ชัยภูมิ หนองคาย  อุบลราชธานี  อุดรธานี
และ อ�ำนาจเจริญ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
จะต้ อ งมี บ ริ การตามมาตรฐานของหน่ ว ยงานของรั ฐ       
ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับ
เครือ่ งจักรตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
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7.4.5 กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

7.5 กิจการที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือ
ปานกลาง

7.6 กิจการสร้างภาพยนตร์ไทยหรือ การให้บริการแก่
ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ หรือบริการ Multimedia

เงื่อนไข
จะต้ อ งมี บ ริ การตามมาตรฐานของหน่ ว ยงานของรั ฐ       
ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับ
เครือ่ งจักรตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
1. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ       
ที่เกี่ยวข้อง
2. จะต้องจัดหาให้มีบริการต่างๆ เช่น ที่พัก การดูแล
สุขภาพ และการท่องเที่ยว เป็นต้น
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกีย่ วกับภาษีอากรเท่านัน้
เงื่อนไข
1. จะต้องจัดทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่นอ้ ยกว่า 50 หน่วย ส�ำหรับทุกเขต
2. โครงการที่ตั้งในเขต 1 กรณีการก่อสร้างอาคารชุดจะ
ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร  
และต้องจ�ำหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหนึ่งล้านบาท
(รวมค่าที่ดิน) กรณีการก่อสร้างบ้านแถวหรือบ้านเดี่ยว
ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร
และต้องจ�ำหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหนึ่งล้านสอง
แสนบาท (รวมค่าที่ดิน)
3. โครงการทีต่ งั้ ในเขต 2 และเขต 3 จะต้องมีพนื้ ที่ใช้สอย
ต่อหน่วยไม่น้อยกว่า  31 ตารางเมตร และต้องจ�ำหน่าย
ในราคาหน่วยละไม่เกินหกแสนบาท (รวมค่าที่ดิน)
4. แผนผังและแบบแปลนอาคารจะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ
5. จะต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราช
บัญญัติ ควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
1. ตัง้ ในเขต 1 และเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 5 ปี
2. ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
เงื่อนไข
1. จะต้องมีเครื่องจักร อุปกรณ์และขอบข่ายธุรกิจ ตามที่
คณะกรรมการก�ำหนด ดังนี้
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
1.1 ภาพยนตร์ ให้หมายความรวมถึง ภาพยนตร์
สารคดี รายการโทรทัศน์ และสปอตโฆษณา
ต่างๆ
1.2 กิจการสร้างภาพยนตร์ที่จะได้รับการส่งเสริม        
การลงทุน ไม่รวมถึงสปอตโฆษณา
1.3 การให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ หรือ
บริ การ Multimedia ให้ ห มายความรวมถึ ง
ภาพยนตร์ ส ารคดี รายการโทรทั ศ น์ และ         
สปอตโฆษณาต่างๆ ได้แก่ กิจการทีม่ เี ครือ่ งจักร
อุปกรณ์ และขอบข่ายธุรกิจดังนี้
1) บริการให้เช่าอุปกรณ์ถา่ ยท�ำและ/หรือประกอบ
การถ่ายท�ำภาพยนตร์ จะต้องมีเครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์หลัก คือ กล้องถ่ายท�ำภาพยนตร์
อุปกรณ์ ไฟถ่ายท�ำภาพยนตร์ เครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมการเคลือ่ นไหวของกล้อง
รวมทั้งอุปกรณ์ยึดเกาะกล้องในรูปแบบต่างๆ
2) บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จะต้อง
มีเครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก คือ เครื่องล้าง
ฟิลม์ เครือ่ งพิมพ์ฟลิ ม์ เครือ่ งให้สฟี ลิ ม์ เครือ่ ง
ตัดต่อฟิล์ม และเครื่องท�ำความสะอาดฟิล์ม
3) บริ ก ารบั น ทึ ก เสี ย งภาพยนตร์ จะต้ อ งมี
เครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก คือ ชุดบันทึก
เสียงระบบดิจิตอล เครื่องตัดต่อเสียงระบบ
ดิจิตอล เครื่องผสมเสียงระบบดิจิตอล และ
ห้องบันทึกเสียงระดับมาตรฐาน
4) บริการท�ำเทคนิคด้านภาพ จะต้องมีเครือ่ งจักร
และอุ ป กรณ์ ส ร้ า งภาพพิ เ ศษส� ำ หรั บ การ
สร้างภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ ซึ่งไม่
สามารถท�ำได้ส�ำเร็จในตัวกล้อง โดยจะต้อง
มี เ ครื่ อ งจั กรและอุ ป กรณ์ ห ลั ก คื อ เครื่ อ ง
บันทึกสัญญาณวิดีทัศน์ดิจิตอลความละเอียด
มาตรฐาน (Standard Definition) และความ
ละเอียดสูง (High Definition) เครื่องแปลง
สัญญาณฟิล์มเป็นระบบวิดีทัศน์ (Telecine)
เครื่องตัดต่อและล�ำดับภาพ (Editing Suite)
เครื่องประกอบสร้างเทคนิคพิเศษและภาพ
ระบบดิจติ อล (Digital Composting & Special
Effect Creation)
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7.8 กิจการพัฒนาพื้นที่ส�ำหรับกิจการอุตสาหกรรม
7.8.1 กิจการเขตอุตสาหกรรม
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
5) บริ ก ารประสานงานภาพยนตร์ จ ากต่ า ง
ประเทศที่มาถ่ายท�ำในประเทศไทย โดยมี
ขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมการติดต่อ
ขออนุญาตจากทางราชการ การหาสถานที่
ถ่ายท�ำภาพยนตร์  การติดต่อหาบุคลากร การ
ติดต่อหาอุปกรณ์สร้างภาพยนตร์
6) บริ ก ารให้ เ ช่ า โรงถ่ า ยท� ำ ภาพยนตร์ แ ละ
รายการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  5 ปี ทุกเขต และหากตั้ง
ในเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Movie Town) ให้ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
งดให้การส่งเสริมการลงทุนเป็นการชั่วคราว
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ง.1/2554
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554
เงื่อนไข
1. ไม่ให้การส่งเสริมในกรุงเทพมหานคร และ
สมุทรปราการ
2. ที่ดินจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 500 ไร่
3. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด ยกเว้นกรณี
มีพื้นที่ทั้งหมดเกิน 1,000 ไร่ ให้ก�ำหนดตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
4. เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำหนด ดังนี้
4.1 มาตรฐานถนนหลัก
(1) พืน้ ทีเ่ กินกว่า 1,000 ไร่ ขึน้ ไปเป็นถนน 4 ช่อง
ทาง เขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 14 เมตร มีเกาะกลางถนนและ
ทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจาก
นีต้ อ้ งมีผวิ ทางหรือไหล่ทางกว้างเพียงพอทีจ่ ะ
ให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
(2) พื้นที่เกินกว่า 500 ไร่ - 1,000 ไร่ เป็นถนน           
2 ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 7 เมตร มีทางเท้าไม่น้อย
กว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทาง
หรือไหล่ทางกว้างเพียงพอทีจ่ ะให้รถยนต์จอด
ฉุกเฉิน
(3) พื้นที่เกินกว่า 100 ไร่ - 500 ไร่ เป็นถนน 2
ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร ผิว
จราจร ไม่น้อยกว่า 7 เมตร มีทางเท้าไม่น้อย
กว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทาง
หรือไหล่ทางกว้างเพียงพอทีจ่ ะให้รถยนต์จอด
ฉุกเฉิน
4.2 มาตรฐานของถนนสายรอง ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 8.50 เมตรไหล่ถนนไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ต่อข้าง
4.3 ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียจะต้องเหมาะสมตามลักษณะ
สมบัตขิ องน�ำ้ เสียและการบ�ำบัดน�ำ้ เสียต้องเป็น
ไปตามมาตรฐานน�้ำทิ้งตามที่กฎหมายก�ำหนด
โดยมีบ่อเก็บน�้ำทิ้งหลังการบ�ำบัดด้วย
4.4 ระบบระบายน�้ำเสียจะต้องแยกออกจากระบบ
ระบายน�้ำฝนโดยเด็ดขาด
4.5 จะต้องจัดให้มที รี่ วบรวม จัดเก็บ และก�ำจัดขยะ
ที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนให้ความเห็นชอบ
4.6 โรงงานที่เข้าใช้พื้นที่ จะต้องเป็นโรงงานที่เข้า
ใช้พนื้ ที่ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่ก�ำหนดไว้ใน
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการของ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.7 จะต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟ้า น�้ำ
ประปาและน�้ำใช้ โทรศัพท์ และการไปรษณีย์
แก่ โ รงงานอุ ต สาหกรรมที่ เ ข้ า ไปอยู ่ ใ นเขต
อุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ
4.8 จะต้องจัดปรับปรุงทีด่ นิ ประมาณร้อยละ 25 ของ
ที่ดินทั้งหมดหรือตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบให้มีความ
พร้อมในด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม
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7.8.4 กิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ภาค

2

บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

7.8.3 กิจการเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนส�ำหรับ
ประกอบการค้าเสรี (Free Trade Zone)
และเขตปลอดอากร (Free Zone)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
1. จะต้องสร้างอาคารโรงงานและ/หรือคลังสินค้าภายใน
นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
หรือ เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ได้รับการส่งเสริม
2. แบบแปลนแผนผังจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
3. การปลู ก สร้ า งอาคารโรงงานจะต้ อ งเป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การก่อสร้าง
4. หากเป็นอาคารโรงงานหลายชัน้ จะต้องสูงไม่เกิน 12 ชัน้
สิทธิและประโยชน์
1. ไม่ให้ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับ
เครื่องจักรทุกเขต        
2. หากตั้งในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ให้ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นเดียวกับ นิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
1. ที่ดินต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 200 ไร่
2. ไม่ให้การส่งเสริมในกรุงเทพมหานคร
3. ส�ำหรับจังหวัดสมุทรปราการ จะให้การส่งเสริมเฉพาะ
กรณี ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมที่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ
4. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ        
ที่เกี่ยวข้องก่อนยื่นค�ำขอรับการส่งเสริม
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม หรือเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เงื่อนไข
1. จะต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็วสูงทั่ว
ทั้งเขตอุตสาหกรรม
2. จะต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักทีม่ กี ารวางสายสือ่ สาร
แบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมไปยังศูนย์กลาง
สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศและระหว่างประเทศ
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
3. จะต้องมีระบบไฟฟ้าส�ำรองจ่ายแบบต่อเนื่อง
4. จะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
สิทธิและประโยชน์
สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความส�ำคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
7.8.5 กิจการเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เงื่อนไข
เครื่องประดับ
1. จะต้องมีที่ดินขนาดไม่น้อยกว่า 100 ไร่
2. จะต้องมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับการประกอบอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ ว
กับอัญมณีและเครื่องประดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
พื้นที่ทั้งหมด
3. จะต้องมีพื้นที่ส�ำหรับการค้าขายอัญมณีและเครื่อง
ประดับ
4. จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
5. จะต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้ารวมทั้งศูนย์
ธุรกิจ
6. จะต้องมีพื้นที่จอดรถขนาดที่เหมาะสม
สิทธิและประโยชน์
1. สิทธิและประโยชน์ตามกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญ และเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
2. กิจการผลิตที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับที่ตั้ง
ในนิคมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับหรือเขต
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับส่งเสริม   
ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
2.1 ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
2.3 สิทธิและประโยชน์อื่น ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น        
ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
7.8.6 กิจการนิคมอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์
เงื่อนไข
สิ่งแวดล้อม            
1. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรม
(1) นิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร               แห่งประเทศไทยก่อนยื่นค�ำขอรับการส่งเสริม
(2) นิคมอุตสาหกรรมส�ำหรับกิจการฟอกหนัง 2. ส�ำหรับกิจการนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร       
(3) นิคมอุตสาหกรรมส�ำหรับกิจการ
จะต้องมีที่ดินขนาดไม่น้อยกว่า 500 ไร่
ชุบหรือเคลือบผิว หรือ Anodize    
สิทธิและประโยชน์
1. สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญ       
เป็นพิเศษ
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ภาค
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บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

7.8.7 กิจการเขตอุตสาหกรรมการพิมพ์

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
2. กิจการผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ  
ที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร (ยกเว้นกิจการ
ฟอกย้อมและแต่งส�ำเร็จ) ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
2.1 ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี  
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
2.3 สิทธิและประโยชน์อื่น ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น        
ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
1. จะต้องมีทดี่ นิ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 500 ไร่ โดยทีด่ นิ ทีเ่ ป็น
ที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ
75 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. จะต้องมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับประกอบอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิ่งพิมพ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่โรงงาน
ทั้งหมด
3. จะต้องมีบริการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกภายในโครงการ
ดังนี้
3.1 บริการก่อนการพิมพ์ (Pre-Press) บริการ
หลังการพิมพ์ (After-Press) และบริการซ่อม
เครื่องจักร
3.2 สถาบันฝึกอบรมด้านการพิมพ์
3.3 ศูนย์กระจายสินค้าด้านการพิมพ์ที่ ให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมงภายในโครงการ
3.4 บริการสาธารณูปโภคเป็นมาตรฐานเดียวกับ
กิจการเขตอุตสาหกรรมหรือตามที่การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก�ำหนดส�ำหรับ
กิจการนี้โดยเฉพาะ
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีทุกเขต    
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543    
4. กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิมพ์ ทีต่ งั้ ในนิคมอุตสาหกรรม
การพิมพ์ หรือเขตอุตสาหกรรมการพิมพ์ ที่ได้รบั ส่งเสริม  
ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้

59

ประเภท

7.8.8 กิจการเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร์
(Movie Town)

7.8.9  กิจการเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
4.1 ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
4.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
(1) ตั้งในเขต 1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
(2) ตั้งในเขต 2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
(3) ตั้งในเขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
4.3 สิทธิและประโยชน์อื่น ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น        
ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
1. จะต้องจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกในเขตอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ ดังนี้
1.1 โรงถ่ายภาพยนตร์ และ/หรือรายการโทรทัศน์
ที่ได้มาตรฐานทั้งในและนอกสถานที่ (Indoor
Studio and Outdoor Studio)
1.2 บริการหลังการถ่ายท�ำส�ำหรับธุรกิจภาพยนตร์
ได้แก่ บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์
บริการท�ำเทคนิคภาพพิเศษ และภาพแอนนิเมชัน่
ด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ บริการห้องบันทึกเสียง
ส�ำหรับภาพยนตร์
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ทุกเขต
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543   
เงื่อนไข
1. จะต้องมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubation
Center)
2. จะต้องมีระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมในประเทศ
และระหว่างประเทศ
3. จะต้องมีระบบไฟฟ้าส�ำรองจ่ายแบบต่อเนื่อง
4. จะต้องมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
สิทธิและประโยชน์
1. สิทธิและประโยชน์ตามกิจการ ทีม่ คี วามส�ำคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
2. ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิร้อย
ละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา
การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ประเภท
7.8.10 กิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์  
(Logistics Park)

เงื่อนไข
1. จะต้องมีที่ดินขนาดไม่น้อยกว่า 200 ไร่ และมีการ
ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่าหรือขาย โดยมีพื้นที่รวม
กันไม่น้อยกว่า 50,000 ตารางเมตร
2. จะต้องตั้งในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากบริเวณ
ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านชายแดนศุลกากร สถานีตรวจ
ปล่อยและบรรจุสนิ ค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์  (Inland  Container
Depot - ICD) หรืออยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขต
ปลอดอากร (Free Zone)
3. จะต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขต
ประกอบการเสรี หรือ เขตปลอดอากร (Free Zone)
4. จะต้องจัดให้มสี ถานีเปลีย่ นถ่ายขึน้ -ลง ตูค้ อนเทนเนอร์
หรื อ สถานี ร ถบรรทุ ก และสถานี เ ก็ บ และรั บ ฝากตู ้
คอนเทนเนอร์ อย่างน้อยไม่ต�่ำกว่า 50 ตู้
5. จะต้องมีระบบโทรคมนาคมหลัก ที่มีการวางสายสื่อสาร
แบบความเร็วสูงจาก เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ไปยัง
ศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
6. จะต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน        
จดทะเบียน
7. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ทุกเขต
3. สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่         
1 สิงหาคม 2543   
เงื่อนไข
1. จะต้องมีที่ดินขนาดไม่น้อยกว่า 500 ไร่
2. มีพื้นที่ส�ำหรับการประกอบกิจการโรงงานไม่เกิน       
ร้อยละ 10 ของพื้นที่โครงการ
3. จะต้องจัดให้มรี ะบบสาธารณูปโภคและสิง่ อ�ำนวยความ         
สะดวกตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก�ำหนด
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543

ภาค
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บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

7.8.11 กิจการเขตอุตสาหกรรมบริการ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
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ประเภท
7.8.12 กิจการเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

7.8.13 กิจการเขต DATA CENTER (3)

7.9 กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
7.9.1 กิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและ/
หรือรถไฟขนส่ง (เฉพาะระบบราง
หรือ ระบบร่วมรางและถนน)
7.9.2 กิจการขนส่งทางท่อ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
เงื่อนไข
1. จะต้องมีที่ดินขนาดไม่น้อยกว่า 500 ไร่
2. จะต้องมีที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด
3. ที่ดินส�ำหรับประกอบกิจการที่เข้าข่ายประเภทกิจการ
ในหมวด 1 จะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของพืน้ ทีต่ งั้ โรงงาน
4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
เงื่อนไข
1. จะต้องมีการสร้างหรือเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารหลัก
แบบใยแก้วความเร็วสูงทั่วทั้งเขต DATA CENTER
2. จะต้ อ งมี ร ะบบโทรคมนาคมหลั ก ที่ มี การวางสาย
สื่อสารแบบความเร็วสูง จากเขตไปยังศูนย์กลางสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศและระหว่างประเทศ
3. จะต้องมีระบบไฟฟ้าส�ำรองจ่ายแบบต่อเนื่องและ
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถท�ำงานได้ปกติ
4. จะต้องมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงและ
ระบบกรองฝุ่นละออง เพื่อให้อุปกรณ์สามารถท�ำงานได้
5. จะต้องมีพื้นที่ส�ำหรับเป็น DATA CENTER ไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร
6. จะต้องจัดให้มีบริการเสริมให้กับลูกค้าที่ตั้งอยู่ภายใน
โครงการ เช่น บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(SERVER CO – LOCATION) บริ การดู แ ลระบบ
(MANAGED SERVICE) บริการ BACKUP เครื่อง
SERVER ของลูกค้าบริการ DISASTER RECOVERY
SERVICES (DRC) บริการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ DATA
CENTER (PROFESSIONAL CONSULTATION)
สิทธิประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็น
พิเศษ
เงื่อนไข
1. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ส�ำหรับกิจการขนส่งทางอากาศ เครื่องบินจะต้องมี
อายุไม่เกิน 14 ปี นับแต่วันที่ผลิตจนถึงวันที่ยื่นขอรับ
การส่งเสริม

(4) โปรดดูประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส. 2 / 2553 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553
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7.11 กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
ด้วยระบบที่ทันสมัย (International Distribution
Center - IDC)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
เงื่อนไข
1. จะต้องเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย ควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ตามทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
2. รับฝากสินค้าน�ำเข้าได้เฉพาะที่เสียภาษีอากรหรือของ
ที่ใช้สิทธิและประโยชน์อื่น ซึ่งผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว
เช่น สินค้าที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนหรือของอื่นๆ ที่อธิบดีกรม
ศุลกากรก�ำหนด
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรเฉพาะการ
ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
เงื่อนไข
1. จะต้องเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปต่างประเทศที่ให้
บริการขนส่ง / จัดส่ง เก็บรักษา บรรจุ และบริหาร
สินค้าคงคลังของลูกค้า
2. จะต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศไม่น้อยกว่า 5
ประเทศ
3. จะต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บและขนถ่ายที่ทันสมัย
4. จะต้องมีระบบควบคุมบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีระบบติดตาม
สินค้าแบบ Online (Track & Trace) ตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
5. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. หากตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ให้ได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี หากตั้งโรงงานนอก
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 5 ปีทุกเขต
   ทั้งนี้ รายได้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ต้องเป็นรายได้ จากค่าบริหารจัดการเท่านั้น ไม่รวม
ถึงรายได้จากการขนส่งภายในประเทศ รายได้พิธีการ
ศุลกากร และรายได้การจองระวางเรือหรือเครื่องบิน

ภาค
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ประเภท
7.9.3 กิจการขนส่งทางอากาศ
7.9.4 กิจการขนส่งทางเรือ
7.9.5 กิจการเรือเฟอร์รี่
7.9.6 กิจการเรือกลดันลากจูง (Tug Boat)
7.10 กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย
(Distribution Center - DC)

63

ประเภท

7.12 กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (International
Procurement Office - IPO)

7.13 กิจการส�ำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
(Regional Operating Headquarters - ROH)
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
3. กรณีตั้งโรงงานนอกเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หาก
ยืน่ ค�ำขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31ธันวาคม 2552 ให้
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ทุกเขต
เงื่อนไข
1. จะต้องมีหรือเช่าคลังสินค้า และมีระบบการจัดการ
สินค้าคงคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2. จะต้องมีกิจกรรมการจัดหาสินค้า การตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า และการบรรจุสินค้า
3. จะต้องมีแหล่งจัดหาสินค้าจากหลายราย และอย่าง
น้อยจะต้องมีแหล่งจัดหาจากในประเทศด้วย
4. จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ 36 (2)
เงื่อนไข
1. จะต้องกํากับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัทในเครือ
ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ
2. จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
3. อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้
4. จะต้องได้รับใบอนุญาตดําเนินการจากหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง
5. จะต้องมีแผนดําเนินการและขอบข่ายธุรกิจ ตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ดังนี้
5.1 การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ
และการประสานงานธุรกิจ
5.2 การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
5.3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.4 การสนับสนุนด้านเทคนิค
5.5 การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
5.6 การบริ ห ารด้ า นบุ ค คลและการฝึ ก อบรมใน
ภูมิภาค
5.7 การให้คําปรึกษาและแนะน�ำในการประกอบ
ธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน การตลาด
ระบบบัญชี เป็นต้น
5.8 การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการ ลงทุน
5.9 การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
5.10 การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่สํานักงาน
เห็นสมควรซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไป

ประเภท

7.15 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน

ภาค
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7.14 กิจการการค้าระหว่างประเทศ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร ที่ใช้ในการวิจัย
พัฒนา และฝึกอบรม
2. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่ ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
เท่านั้น
เงื่อนไข
1. จะต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการการค้าระหว่างประเทศ
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรทุกเขต
2. สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ 36(2)
3. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามระยะเวลาที่คณะ
กรรมการส่งเสริมกิจการการค้าระหว่างประเทศเห็น
สมควร
4. การสนับสนุนทางด้านการเงินในรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินการ (Performance) ตามที่
ก�ำหนดไว้
เงื่อนไข
1. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ       
ที่เกี่ยวข้อง
2. จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานปีละไม่น้อยกว่า
10 ล้านบาท
3. จะต้องมีแผนดําเนินการและขอบข่ายธุรกิจตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ดังนี้
3.1 การก�ำกับดูแลและ/หรือการให้บริการบริษัทใน
เครือ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้บริการจัดหาหรือ
ให้เช่าอาคารส�ำนักงานหรืออาคารโรงงานให้
บริษัทในเครือด้วย
3.2 การให้ค�ำปรึกษา และแนะน�ำในการประกอบ
ธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจด้านซื้อขายหลักทรัพย์และ
ด้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส�ำหรับ
ธุรกิจด้านบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านโฆษณา
ด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรม ต้องได้
รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนา
ธุรกิจหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนยื่น
ค�ำขอรับการส่งเสริม
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ประเภท

7.16 กิจการธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (International Business
Process Outsourcing - IBPO)

7.17 กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน
(Energy Service Company - ESCO)



เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
3.3 การให้ บ ริ การข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการจั ด ซื้ อ
จัดหาสินค้า
3.4 การให้บริการทางวิศวกรรม และเทคนิค ที่ไม่
รวมถึงการให้บริการทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมโยธา
3.5 การทดสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า
มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานการบริการซึง่
มิได้ขอรับการส่งเสริมตามประเภท 7.21 แห่ง
บัญชีประเภทกิจการท้ายประกาศ ที่ 10/2552
3.6 การค้าสินค้าส่งออก
3.7 กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น
(1) การน�ำเข้าเพื่อค้าส่ง
(2) การให้บริการฝึกอบรม
(3) การติดตั้ง บ�ำรุงรักษา และซ่อมแซม
(4) การปรับ (Calibration) ซึ่งมิได้ขอรับการส่ง
เสริมตามประเภท 7.22 แห่งบัญชีประเภท
กิจการท้ายประกาศฯ
3.8 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ซอฟต์แวร์) ซึ่งมิได้ขอรับการส่งเสริม ตาม
ประเภทกิจการซอฟต์แวร์
3.9 การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกีย่ วกับภาษีอากรเท่านัน้
เงื่อนไข
ต้องให้บริการผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมในด้านต่างๆ
เช่น Administration Services, Finance & Accounting
Services, Human Resource Services, Sales & Marketing Services, Customer Services, International
Call Center, Data Processing เป็นต้น
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกีย่ วกับภาษีอากรเท่านัน้
เงื่อนไข
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน ก่อน
ยื่นค�ำขอรับการส่งเสริม
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามกิจการที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศเป็นพิเศษ

7.19 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
7.19.1 กิจการวิจยั และพัฒนาและ/หรืออุตสาหกรรม
การผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการปรับปรุงพันธุ์
พืชและสัตว์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
7.19.2 กิจการวิจยั และพัฒนาและ/หรืออุตสาหกรรม
การผลิตสารเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพ
7.19.3 กิจการวิจยั และพัฒนาและ/หรืออุตสาหกรรม
การผลิตชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์  
การเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
7.19.4 กิจการวิจยั และพัฒนาและ/หรืออุตสาหกรรม
การผลิตที่ใช้เซลล์ จุลนิ ทรีย  ์ เซลล์พชื และ
เซลล์สัตว์ในการผลิตสารชีวโมเลกุลสาร
ออกฤทธิ์ชีวภาพ
7.19.5 กิจการผลิตวัตถุดบิ และ/หรือวัสดุจำ� เป็นทีใ่ ช้
ในการทดลองหรือทดสอบด้านชีววิทยา
ระดับโมเลกุล
7.19.6 กิจการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์และ/
หรือสังเคราะห์สารชีวภาพ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
เงื่อนไข
1. จะตองมีขอบข่ายธุรกิจตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
ดังนี้
1.1 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพที่มีการสอนหรือฝึก
อบรมทางเทคนิคในสาขาวิชาชีพเฉพาะ รวม
ถึงการออกแบบ (Design Training Center)
1.2 กิจการสถานศึกษาด้านโรงแรม ที่มีการสอนใน
สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วกับการโรงแรม และมีนกั ศึกษา
วิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวน
นักศึกษาทั้งหมด
1.3 กิจการสถานศึกษาพัฒนาก�ำลังคน ด้านพาณิชย์
นาวี ที่มีการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการ
พาณิชย์นาวี และมีนักศึกษาวิชาดังกล่าวไม่
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของจ� ำ นวนนั ก ศึ ก ษา
ทั้งหมด
1.4 จะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการและอื่นๆ
ที่จ�ำเป็น
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามกิจการที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศเป็นพิเศษ
เงื่อนไข
จะต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ ทั น สมั ย ตามที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจาก ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ของประเทศไทย
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รับตามกิจการที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศเป็นพิเศษ
2. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้
รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ    
ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา
การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาค

2

บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

ประเภท
7.18 กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7.18.1 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
7.18.2 กิจการโรงเรียนนานาชาติ
7.18.3 กิจการสถานศึกษาด้านโรงแรม
7.18.4 กิจการสถานศึกษาพัฒนาก�ำลังคน
ด้านพาณิชย์นาวี
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ประเภท
7.20 กิจการวิจัยและพัฒนา

7.21 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
7.22 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration)
7.23 กิจการการออกแบบผลิตภัณฑ์
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
เงื่อนไข
จะตองมีขอบข่ายธุรกิจตามที่คณะกรรมการก�ำหนด ดังนี้
1. การวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research) หมายถึง งาน
ด้านทฤษฎีหรือด้านปฏิบัติการที่ด�ำเนินการเพื่อแสวงหา
ความรู้ใหม่จากพื้นฐานของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
และการสังเกตข้อเท็จจริง โดยมิได้ค�ำนึงถึงการประยุกต์
แต่เริ่มแรก
2. การวิจัยประยุกต์ (Applied  Research) หมายถึง การ
ค้นคว้าเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ แต่มีจุดมุ่งหมายในการ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อน�ำไปใช้จ�ำเพาะ
3. การพัฒนาเชิงปฏิบัติการ (Experimental Development) หมายถึง การท�ำงานอย่างเป็นระบบ โดยอาศัย
ความรู้ที่มีอยู่จากการวิจัยและ/หรือจากประสบการณ์
และกิจการดังกล่าวมี เป้าหมายมุ่งไปสู่การผลิตวัสดุ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ รวมทั้ ง การติ ด ตั้ ง
กระบวนการ ระบบ และบริการใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งที่
ผลิตแล้วให้ดีขึ้นอย่างมีแก่นสาร
4. จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายการวิจัย
และการพัฒนา จ�ำนวนนักวิจัยตามโครงการ ตลอดจน
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของนักวิจัย
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รับตามกิจการที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศเป็นพิเศษ
2. รายได้จากการจ�ำหน่ายหรือการให้บริการอันเป็นผล
งานที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรงหรือน�ำ
ไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะผลิตเองหรือว่าจ้างผู้
อื่นผลิต ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริม
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามกิจการที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศเป็นพิเศษ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามกิจการที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศเป็นพิเศษ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามกิจการที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศเป็นพิเศษ

ประเภท
7.24 กิจการศูนย์การออกแบบ (Design Center)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

ภาค

2

บัญชีประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน

เงื่อนไข
1. ขอบเขตกิจการจะต้องมีพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับกิจการหลัก ดังนี้
1.1 Lifestyle Center: พื้ น ที่ แ สดงผลงานของ
นั ก ออกแบบ ทั้ ง จากการคั ด เลื อ กและจาก
การประกวด (Showcase) พื้นที่แสดงสินค้า     
(Display) และจัดจ�ำหน่ายสินค้า
1.2 Creative Space: พืน้ ทีแ่ สดงนิทรรศการ ความ
รู้/ข้อมูล เกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
1.3 Design Shop: พื้นที่จ�ำหน่ายหนังสือ ข้อมูล  
อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และสินค้า เกี่ยวกับการ
ออกแบบ
1.4 Business Center: เป็นพื้นที่ส�ำหรับ
- ให้คำ� ปรึกษาด้านธุรกิจ  กฎหมายการประกอบ
กิจการการร่วมทุนและการท�ำสัญญาซือ้ ขาย
- ให้คำ� ปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
- บริการศูนย์ข้อมูล ห้องสมุด เกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
- จัดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
- จัดสัมมนานานาชาติ เรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
- ให้เช่าแก่เอกชนที่ประสงค์จะด�ำเนิน
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
- การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
1.5 จะต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 3,000  ตารางเมตร
1.6 จะต้องมีแบบแปลนและแผนผังตามที่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะต้องมีสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามกิจการที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศเป็นพิเศษ
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ประเภท
7.25 กิจการให้บริการฆ่าเชื้อแก่ผลิตภัณฑ์
7.26 กิจการบริการบ�ำบัดน�้ำเสีย ก�ำจัดหรือขนถ่าย
กากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีที่เป็นพิษ

7.27 กิจการน�ำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
7.27.1 กิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
7.27.2 กิจการเรียกคืนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
7.27.3 กิจการน�ำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้ว
กลับมาใช้ซ�้ำ (Reuse)
7.27.4 กิจการน�ำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้ว
แปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Recycling)
7.27.5 กิจการสกัดของมีค่าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
เพื่อน�ำมาใช้ใหม่ (Recovery)

7.28 กิจการเคลือบหรือพอกท่อส�ำหรับปิโตรเลียม
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
เงื่อนไข
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
เงื่อนไข
1. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
2. จะต้องตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น ยกเว้นคณะกรรมการจะ
พิจารณาผ่อนผันเป็นกรณีๆไป
3. จะต้องด�ำเนินการจัดการวัสดุที่ไม่ตอ้ งการใช้แล้วทีเ่ กิด
ขึน้ ภายในประเทศเท่านัน้ โดยจะครอบคลุมเฉพาะในส่วน
การคัดแยก เรียกคืน น�ำกลับมาใช้ซ�้ำ แปรรูปเพื่อใช้ใหม่   
และสกัดของมีค่าเพื่อน�ำมาใช้ใหม่เท่านั้น แต่ไม่รวมถึง
ขั้นตอนการน�ำไปผลิตเป็นสินค้า
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามกิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543

ภาค 3
ขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์
ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ         
อันเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงได้น�ำเสนอขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ตาม
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและวิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 1/2553 เรื่อง ก�ำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน



วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
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ภาค

3

ขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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ขั้นตอนและก�ำหนดเวลา
ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
การพิจารณาค�ำขอรับการส่งเสริม
1. ส�ำนักงานจะพิจารณาค�ำขอรับการส่งเสริมที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาของส�ำนักงาน ส�ำหรับค�ำขอรับการส่งเสริมที่มีขนาดการ
ลงทุนไม่เกิน 80 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วันท�ำการ ค�ำขอรับการส่งเสริมที่มีขนาดการลงทุนเกินกว่า 80 ล้านบาท
และค�ำขอรับการส่งเสริมทีอ่ ยู่ในอ�ำนาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันท�ำการ และค�ำขอรับ
การส่งเสริมที่อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันท�ำการ ทั้งนี้นับแต่วันที่ได้รับค�ำขอ
พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นโครงการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก�ำหนด
2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 แบบค�ำขอรับการส่งเสริมที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน จ�ำนวน 2 ชุด แล้วแต่กรณี ดังนี้
2.1.1 ค�ำขอรับการส่งเสริม  (F PA PP 01)
2.1.2 ค�ำขอรับการส่งเสริมส�ำหรับโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ (F PA PP 02)
2.1.3 ค�ำขอรับการส่งเสริมส�ำหรับเฉพาะประเภทกิจการ (F PA PP 03, F PA PP 04)
2.2 ส�ำหรับโครงการที่มีเงินลงทุนไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียนมากกว่า 80 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
จะต้องแนบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ด้วย  โดยมีรายละเอียดตาม
ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.1/2551 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
2.3 ส�ำหรับโครงการทีม่ เี งินลงทุนไม่รวมทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนมากกว่า 500 ล้านบาท จะต้องแนบรายงานการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ด้วย โดยมีรายละเอียดตามประกาศส�ำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนที่  50/2534 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
2.4 ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมส�ำหรับกิจการแต่ละประเภท ซึ่งส�ำนักงานจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
3. ให้ผู้ขอรับการส่งเสริมยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมที่ส�ำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1 - 6 หรือ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ หรือศูนย์ประสานการบริการด้าน
การลงทุน (OSOS)
4. หากผู้ขอรับการส่งเสริมต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อโดยตรงที่ส�ำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการส่งเสริม
1. ส�ำนักงานจะด�ำเนินการแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้การส่งเสริมภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่ผู้พิจารณารับรองมติ
2. หากผูข้ อรับการส่งเสริมต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม ขอให้ตดิ ต่อโดยตรงทีส่ ำ� นักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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การพิจารณาขยายเวลาตอบรับมติการให้การส่งเสริม
และขยายเวลาส่งเอกสารประกอบการออกบัตรส่งเสริม

การออกบัตรส่งเสริม
1. ส�ำนักงานจะด�ำเนินการออกบัตรส่งเสริมให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท�ำการ นับแต่วันที่ส�ำนักงานได้รับหนังสือตอบรับ
มติการให้การส่งเสริม และหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วน
2. ส�ำนักงานจะด�ำเนินการออกบัตรส่งเสริมฉบับแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท�ำการ ส่วนการแก้ไขบัตรส่งเสริมทีม่ เี อกสาร
แนบท้าย จะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท�ำการ ทั้งนี้เมื่อหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วน
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 1 มีดังนี้
3.1 แบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริม (F GA CT 08) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
3.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
3.3 หนังสือบริคณห์สนธิเพิ่มทุนจดทะเบียน (กรณีที่มีการเพิ่มทุน)
3.4 หนังสือส�ำคัญแสดงการจดทะเบียน
3.5 หนังสือรับรองของส�ำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
3.6 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัญชาติที่ส�ำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนรับรอง
3.7 หลักฐานการน�ำเงินต่างประเทศเข้ามา (กรณีที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ)
3.8 สัญญาร่วมทุน สัญญาการใช้สิทธิและบริการ สัญญาการให้ความช่วยเหลือต่างๆ (ถ้ามี)
3.9 แบบกรอกรายการความต้องการสาธารณูปโภคและความต้องการทางด้านแรงงาน
4. ให้ผู้ขอรับการส่งเสริมยื่นเอกสารและหลักฐานที่กลุ่มบัตรส่งเสริม ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
5. หากผู้ขอรับการส่งเสริมต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อโดยตรงที่กลุ่มบัตรส่งเสริม ส�ำนักบริหารกลาง    
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   
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ขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

1. ส�ำนักงานจะพิจารณาการขยายเวลาตอบรับมติการให้การส่งเสริมครั้งที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท�ำการ
และครั้งที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท�ำการ ทั้งนี้นับแต่วันที่ส�ำนักงานได้รับค�ำขอ
2. ส�ำนักงานจะพิจารณาการขยายเวลาส่งเอกสารประกอบการออกบัตรส่งเสริมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน  
3 วันท�ำการ และครั้งที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท�ำการ ทั้งนี้นับแต่วันที่ส�ำนักงานได้รับค�ำขอ
3. ให้ผ้ขู อรับการส่งเสริมยื่นค�ำขอขยายเวลาตอบรับมติการให้การส่งเสริมและขยายเวลาส่งเอกสารประกอบการออกบัตร
ส่งเสริมที่กลุ่มบัตรส่งเสริม ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
4. หากผู้ขอรับการส่งเสริมต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อโดยตรงที่กลุ่มบัตรส่งเสริม ส�ำนักบริหารกลาง   
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ภาค
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การพิจารณาแก้ไขโครงการ
1. ก�ำหนดระยะเวลาในการพิจารณาค�ำขอแก้ไขโครงการ
1.1 การขอแก้ไขรายการต่อไปนี้ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท�ำการ
1.1.1 การขอเปลี่ยน/เพิ่มที่ตั้งโรงงาน
1.1.2 การขอลดก�ำลังการผลิต
1.1.3 การขอแก้ไขทุนจดทะเบียน
1.1.4 การขอแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น
1.2 การขอแก้ไขรายการต่อไปนี้ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท�ำการ
1.2.1 การขอจ�ำหน่ายผลพลอยได้และสินค้ากึ่งส�ำเร็จรูป
1.2.2 การแก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1.2.3 การขอยกเลิกชนิดผลิตภัณฑ์
1.2.4 การขอจ�ำหน่ายชิ้นส่วนที่ซื้อมาจากผู้อื่น
1.2.5 การขอสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
1.2.6 การขอเพิ่มก�ำลังผลิต
1.2.7 การขอแก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
1.2.8 การแก้ไขกรรมวิธีการผลิต
1.2.9 การแก้ไขเงื่อนไขส่งออก
1.2.10 การขอโอนกิจการและขอรับโอนกิจการจากผู้ได้รับการส่งเสริม
2. เอกสารที่ผู้ขอจะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา แล้วแต่กรณี ดังนี้
2.1 แบบค�ำขออนุญาตแก้ไขโครงการ (F PA PC 01) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.2 แบบค�ำขออนุญาตรายงานเรื่องเปลี่ยน/เพิ่มสถานที่ตั้งโรงงาน (F PA PC 03) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.3 แบบค�ำขออนุญาตแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น (F PA PC 02) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.4 แบบค�ำขออนุญาตแก้ไขทุนจดทะเบียน (F PA PC 09) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
3. ให้ยื่นแบบค�ำขอแก้ไขโครงการที่ส�ำนักบริหารการลงทุน 1- 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์
เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1- 6   
4. หากผูข้ อต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมขอให้ตดิ ต่อโดยตรง ทีส่ ำ� นักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การพิจารณาอนุญาตเปิดด�ำเนินการ
1. ส�ำนักงานจะพิจารณาการขออนุญาตเปิดด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันท�ำการ นับแต่วันที่ส�ำนักงานได้รับค�ำขอ
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วน
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การพิจารณาการขอขยายเวลาเปิดด�ำเนินการ
1. ส�ำนักงานจะพิจารณาการขอขยายเวลาเปิดด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 36 วันท�ำการนับแต่วนั ทีส่ ำ� นักงานได้รบั แบบ
ค�ำขอขยายเวลาเปิดด�ำเนินการ (F PM EX 06) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2. ให้ยื่นค�ำขอที่ส�ำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาค 1- 6  
3. หากผูข้ อต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม ขอให้ตดิ ต่อโดยตรงทีส่ ำ� นักบริหารการลงทุน 1- 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การพิจารณาขยายเวลาน�ำเข้าเครื่องจักร

ภาค

3

ขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา มีดังนี้
2.1 แบบค�ำขออนุญาตเปิดด�ำเนินการ (F PM OP 01) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.2 ส�ำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับปัจจุบัน หรือรายงานการกระจายผู้ถือหุ้นตามสัญชาติฉบับปัจจุบัน
2.3 ส�ำเนางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองฉบับปัจจุบัน
2.4 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับปัจจุบัน
2.5 ส�ำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตที่เป็นข้อบังคับของกระทรวง ทบวง                      
กรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม
2.6 เฉพาะโครงการที่มีเงื่อนไขก�ำหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งจะต้องเปลี่ยนตามจ�ำนวนเงิน
ลงทุนที่ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในวันเปิดด�ำเนินการ จะต้องแนบเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม
ได้แก่
2.6.1 ส�ำเนา ภ.ง.ด. 50 ในปีที่บริษัทได้ใช้สิทธิและประโยชน์ไปแล้ว
2.6.2 ทะเบียนทรัพย์สินตามความหมายรายการเงินลงทุนในประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ที่ ป.1/2545 เฉพาะโครงการที่ขอเปิดด�ำเนินการ
2.6.3 เอกสารประกอบการบันทึกเป็นทรัพย์สินตามทะเบียนดังกล่าว
3. ให้ยื่นค�ำขอที่ส�ำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาค 1 - 6
4. หากผูข้ อต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม ขอให้ตดิ ต่อโดยตรงทีส่ ำ� นักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

1. ส�ำนักงานจะพิจารณาการขอขยายเวลาน�ำเข้าเครื่องจักรให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันท�ำการ และการขอขยายเวลาน�ำ
เข้าแม่พิมพ์ทั่วไปให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันท�ำการ ทั้งนี้นับแต่วันที่ส�ำนักงานได้รับค�ำขอ พร้อมด้วยเอกสารและหลัก
ฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วน


2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 การขอขยายเวลาน�ำเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง
2.1.1 หนังสือน�ำส่งของบริษัท เพื่อแสดงความประสงค์ขอขยายเวลาน�ำเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง
2.1.2 แบบขอขยายเวลาน�ำเข้าเครื่องจักรและเปิดด�ำเนินการ (F IN EM 02) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
จ�ำนวน 1 ชุด
2.1.3 ส�ำเนาใบขนขาเข้าเครื่องจักรงวดที่ 1 จ�ำนวน 1 ชุด
2.2 การขอขยายเวลาน�ำเข้าเครื่องจักรทั่วไป เครื่องจักรใช้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นแม่พิมพ์ทั่วไป และการขอขยายเปิดด�ำเนินการเพียงอย่างเดียว
2.2.1 หนังสือน�ำส่งของบริษัท เพื่อแสดงความประสงค์ขอขยายเวลาน�ำเข้าเครื่องจักร
2.2.2 แบบขอขยายเวลาน�ำเข้าเครื่องจักรและเปิดด�ำเนินการ (F IN EM 02)จ�ำนวน 1 ชุด
2.3 การขอขยายเวลาน�ำเข้าเครือ่ งจักรที่ใช้ในการวิจยั และพัฒนา  หรือเครือ่ งจักรที่ใช้ขจัดหรือป้องกันมลภาวะ
แวดล้อม
2.3.1 หนังสือน�ำส่งของบริษัท เพื่อแสดงความประสงค์ขอขยายเวลาน�ำเข้าเครื่องจักร
2.3.2 แบบขอขยายเวลาน�ำเข้าเครื่องจักรและเปิดด�ำเนินการ (F IN EM 02) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
จ�ำนวน 1 ชุด
2.3.3 รายละเอียดในการวิจัยและพัฒนา หรือการขจัดหรือป้องกันมลภาวะแวดล้อม
3. ให้ผู้ขอรับการส่งเสริมยื่นค�ำขอที่ส�ำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์
เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค 1 - 6   
4. หากผูข้ อต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม ขอให้ตดิ ต่อโดยตรงทีส่ ำ� นักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การพิจารณาน�ำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์
1. ก�ำหนดระยะเวลาในการพิจารณา
1.1 การพิจารณาอนุมตั ผิ อ่ นผันการใช้ธนาคารค�ำ้ ประกันภาษีอากรเครือ่ งจักร ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วันท�ำการ
1.2 การอนุมัติให้ขยายเวลาใช้ธนาคารค�้ำประกันแทนการช�ำระภาษีอากรเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส�ำนักงานจะ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท�ำการ
1.3 การพิจารณาอนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือถอนการใช้ธนาคารค�้ำประกันภาษีอากรเครื่องจักร
และอุปกรณ์ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท�ำการ
ทั้งนี้ นับแต่วันที่ส�ำนักงานได้รับค�ำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาสมบูรณ์ครบถ้วน
2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา   ดังนี้
2.1 การขอผ่อนผันการใช้ธนาคารค�้ำประกันเครื่องจักร
2.1.1 แบบค�ำขอผ่อนผันการใช้ธนาคารค�้ำประกันเครื่องจักร (F IN IM 02) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
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การพิจารณาการน�ำเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น
1. ส�ำนักงานจะพิจารณาการขออนุญาตจ�ำนอง เช่าซือ้   หรือท�ำสัญญาเช่าแบบลิสซิง่ จ�ำหน่ายหรือโอนหรือบริจาคเครือ่ งจักร
การน�ำเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่นหรือให้บุคคลอื่นใช้ ให้แล้วเสร็จ ภายใน  15 วันท�ำการ  นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำขอพร้อม
ด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาตามเรื่องที่ขอ ดังนี้
2.1 การขอนุญาตจ�ำนอง/เช่าซื้อ/สัญญาเช่าแบบลิสซิ่งเครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม
2.1.1 หนังสือของบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด

ภาค

3

ขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

2.1.2 แบบพิจารณาค�ำขอผ่อนผันใช้ธนาคารค�้ำประกันการช�ำระอากร (F IN IM 03)                                            
ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.1.3 ส�ำเนาอินวอยซ์ จ�ำนวน 2 ชุด
2.1.4 ส�ำเนาแพคกิ้งลิสต์ (ถ้ามี) จ�ำนวน 2 ชุด
2.1.5 ส�ำเนาหนังสือตอบรับมติ  จ�ำนวน 1 ชุด
2.2 การขอขยายเวลาการค�้ำประกันภาษีอากร
2.2.1 แบบค�ำขอขยายเวลาใช้ธนาคารค�้ำประกันการช�ำระอากรส�ำหรับเครื่องจักร (F IN IM 04)                
ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.2.2  แบบพิจารณาค�ำขอขยายเวลาการใช้ธนาคารค�้ำประกันการช�ำระอากรส�ำหรับ
เครื่องจักร (F IN IM 05) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.3 การขออนุมัติสั่งปล่อยหรือถอนค�้ำประกันเครื่องจักร
2.3.1 แบบค�ำขออนุมัติยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร (F IN IM 06) หรือแบบค�ำขอ
อนุมัติถอนการใช้ธนาคารค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรส�ำหรับเครื่องจักร (F IN IM 07) ที่มีข้อมูล
สมบูรณ์ครบถ้วน
2.3.2 ส�ำเนาอินวอยซ์ จ�ำนวน 2 ชุด
2.3.3 ส�ำเนาแพคกิ้งลิสต์ (ถ้ามี) จ�ำนวน 2 ชุด
2.3.4 เอกสารการชีแ้ จงการขอยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีอากรส�ำหรับเครือ่ งจักร (F IN IM 08)  ทีม่ ขี อ้ มูล
สมบูรณ์ครบถ้วน จ�ำนวน 1 ชุด  (กรณีขอยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร)
2.3.5 เอกสารรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่าจากสถาบัน (ถ้ามี)
2.3.6 ส�ำเนาหนังสือส�ำนักงานที่อนุมัติให้ใช้ธนาคารค�้ำประกัน (ถ้ามี)
3. ให้ยื่นค�ำขอที่ส�ำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาค 1 - 6  
4. หากผูข้ อต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม ขอให้ตดิ ต่อโดยตรงทีส่ ำ� นักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1 - 6  
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2.1.2 แบบค�ำขออนุญาตจ�ำนองเครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม (F IN MC 02)                                 
(กรณีขออนุญาตจ�ำนอง) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน   
2.1.3 แบบค�ำขออนุญาตน�ำเข้าเครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมไปท�ำการเช่าซื้อ/เช่าแบบลิสซิ่ง
(F IN MC 03) (กรณีขออนุญาตเช่าซื้อ/ท�ำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.2 การขออนุญาตจ�ำหน่าย/โอน/บริจาคเครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม
2.2.1 หนังสือของบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
2.2.2 แบบค�ำขออนุญาตจ�ำหน่าย/โอน/บริจาคเครื่องจักร (F IN MC 04) ที่มีข้อมูล สมบูรณ์ครบถ้วน
2.3 การขออนุญาตน�ำเข้าเครื่องจักร/แม่พิมพ์ที่ได้ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมไปใช้เพื่อการอื่น/ให้บุคคลอื่น
2.3.1 หนังสือของบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
2.3.2 แบบค�ำขออนุญาตน�ำเครื่องจักร/แม่พิมพ์ที่ได้ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมไปใช้เพื่อการอื่น/ให้บุคคล
อื่นใช้ (F IN MC 05) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.4 การส่งเครื่องจักรที่ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมออกไปต่างประเทศ
2.4.1 หนังสือของบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
2.4.2 แบบค�ำขออนุญาตส่งเครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม ออกไปต่างประเทศ (F IN MC 06)
ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
3. ให้ยื่นค�ำขอที่ส�ำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาค 1- 6  
4. หากผูข้ อต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม ขอให้ตดิ ต่อโดยตรงทีส่ ำ� นักบริหารการลงทุน 1- 4  ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การพิจารณาการใช้สิทธิและประโยชน์วัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
1. ก�ำหนดระยะเวลาในการพิจารณา
1.1 มาตรา 30
1.1.1 การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน  60 วันท�ำการ
1.1.2 การพิจารณาอนุมัติสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณอนุมัติสูงสุด ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันท�ำการ
1.1.3 สรุปวัตถุดิบคงเหลือ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท�ำการ
1.1.4 การขอแก้ไขสูตรการผลิต และ/หรือ ปริมาณอนุมตั สิ งู สุด ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน   
30 วันท�ำการ
1.2 มาตรา 36
1.2.1 การอนุมัติสูตรการผลิต และ/หรือ ปริมาณสต๊อคสูงสุด ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  
30 วันท�ำการ
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ภาค

3

ขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

1.2.2 การแก้ไขสูตรการผลิต และ/หรือ ปริมาณสต๊อคสูงสุด ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันท�ำการ
1.2.3 การอนุญาตส่งวัตถุดิบกลับคืนต่างประเทศ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน
10 วันท�ำการ
1.2.4 การตัดบัญชีวัตถุดิบ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท�ำการ
1.2.5 การโอนวัตถุดิบ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท�ำการ
1.2.6 การตัดบัญชีส่วนสูญเสีย และเรียกเก็บภาษีวัตถุดิบ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้ แล้วเสร็จภายใน
45 วันท�ำการ
2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาตามเรื่องที่ขอ ดังนี้
2.1 มาตรา 30
2.1.1 บัญชีรายการวัตถุดิบ
(1) หนังสือขออนุมัติรายการวัตถุดิบ
(2) แบบรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นในรอบปี… ตามมาตรา 30 (F IN RM 02)
ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน จ�ำนวน 9 ชุด
(3) ภาพถ่ายวัตถุดิบ หรือตัวอย่าง
หมายเหตุ : เอกสารทุกแผ่นต้องประทับตราของบริษัทพร้อมลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจ
2.1.2 สูตรการผลิต และ/หรือปริมาณอนุมัติสูงสุด
(1) หนังสือของบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
(2) รายละเอียดสูตรและปริมาณการใช้แต่ละแบบ จ�ำนวน  2 ชุด
(3) บัญชีแสดงรายการและปริมาณอนุมัติ จ�ำนวน  2 ชุด
(4) ส�ำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบตามมาตรา30 (F IN RM 03)
หมายเหตุ : ขอสูตรการผลิตอย่างเดียวไม่ใช้ (3)
    เอกสารทุกแผ่นต้องประทับตราของบริษัทพร้อมลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจ
2.1.3 สรุปวัตถุดิบคงเหลือ
(1) หนังสือของบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
(2) ส�ำเนารายงานภาษีขายตามแบบกรมสรรพากร (ภ.พ. 30)
(3) ใบสรุปจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
(4) รายละเอียดการใช้วัตถุดิบแต่ละแบบ ตามแบบรายงานการน�ำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ตามมาตรา 30 (F IN ER 03)
(5) ใบสรุปวัตถุดิบคงเหลือ ตามแบบรายงานการน�ำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นตามมาตรา 30
(F IN ER 03)
หมายเหตุ : เอกสารทุกแผ่นต้องประทับตราของบริษัทพร้อมลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจ
2.1.4 การขอแก้ไขสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณสต๊อคสูงสุด
(1) หนังสือของบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
(2) รายละเอียดการขอแก้ไขสูตรการผลิตแต่ละแบบ จ�ำนวน 2 ชุด
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(3) บัญชีขอแก้ไขสูตรแสดงรายการและปริมาณอนุมัติสูงสุด(รวม) จ�ำนวน 2 ชุด          
(4) ส�ำเนาหนังสือแจ้งอนุมัติรายการวัตถุดิบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ขอแก้ไขสูตรการผลิตอย่างเดียวไม่ใช้ (3)  
    เอกสารทุกแผ่นต้องประทับตราของบริษัทพร้อมลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจ
2.2 มาตรา 36
2.2.1 การอนุมัติสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณอนุมัติสูงสุด
(1) หนังสือของบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
(2) รายละเอียดสูตรและปริมาณการใช้แต่ละแบบ จ�ำนวน 2 ชุด
(3) บัญชีแสดงรายการและปริมาณสต๊อคสูงสุด จ�ำนวน 2 ชุด
(4) ภาพผลิตภัณฑ์หรือภาพพิมพ์เขียว (Drawing) หรือตัวอย่าง (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ขอสูตรการผลิตอย่างเดียวไม่ใช้ (3)
    เอกสารทุกแผ่นต้องประทับตราของบริษัทพร้อมลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจ
2.2.2 การขอแก้ไขสูตรการผลิตและ/หรือปริมาณสต๊อคสูงสุด
(1) หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
(2) รายละเอียดการแก้ไขสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณสต๊อคสูงสุดแต่ละแบบ จ�ำนวน 2 ชุด
(3) บัญชีขอแก้ไขแสดงรายการและปริมาณสต๊อคสูงสุด (รวม) จ�ำนวน 2  ชุด
(4) ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือภาพพิมพ์เขียว (Drawing) หรือตัวอย่าง (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ขอสูตรการผลิตอย่างเดียวไม่ใช้ (3)
    เอกสารทุกแผ่นต้องประทับตราของบริษัทพร้อมลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจ
2.2.3 การอนุญาตส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศ
(1) หนังสือของบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
(2) ส�ำเนาหนังสือสั่งปล่อยวัตถุดิบที่ขอส่งออกไปต่างประเทศ พร้อมส�ำเนาอินวอยซ์ขาเข้า
หมายเหตุ : เอกสารทุกแผ่นต้องประทับตราของบริษัทพร้อมลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจ
2.2.4 การตัดบัญชีวัตถุดิบ
(1) หนังสือของบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
(2) หลักฐานการส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ใบขนสินค้าขาออกหรือใบขนสินค้าออกไปเขตปลอดอากร หรือใบขนสินค้า ขาออกโอน
ย้ายภายในประเทศที่พิมพ์ออกมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อมูลการส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ใบขนสินค้าขาออกพร้อมส�ำนา
- หนังสือรับรองของผู้ที่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงาน
(3) อินวอยซ์, ใบตราส่งสินค้าทางเรือหรือทางอากาศ
(4) ปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละแบบ
(5) สรุปปริมาณการใช้วัตถุดิบ
(6) ใบสรุปการโอนสิทธิ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เอกสารทุกแผ่นต้องประทับตราของบริษัทพร้อมลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจ
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2.2.5 การโอนวัตถุดิบ (เฉพาะกรณีผู้โอนและผู้รับโอนใช้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ
ของสมาคมสโมสรนักลงทุน เท่านั้น)
(1) แบบค�ำขอโอนวัตถุดิบที่น�ำเข้า ตามมาตรา 36 (1) (F IN RM 39) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์
ครบถ้วน
(2) บัญชีรายการวัตถุดิบที่ขอโอน-รับโอน ตามแบบบัญชีรายการวัตถุดิบที่ ขอโอน-รับโอน
ตามมาตรา 36 (1) (F IN RM 42)
(3) หนังสือขอรับโอนวัตถุดิบ ตามแบบบัญชีรายการวัตถุดิบที่ขอโอน-รับโอน
ตามมาตรา 36 (1)  (F IN RM 42) พร้อมทั้งบัญชีรายการวัตถุดิบที่ขอ โอน-รับโอน
ตามมาตรา 36 (1) ตามแบบ (F IN RM 42)
(4) ส�ำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุนของผู้รับโอน
(5) ส�ำเนาหนังสือสั่งปล่อย และส�ำเนาอินวอยซ์ของวัตถุดิบที่ขอโอน
(6) ส�ำเนาหนังสือสั่งปล่อยวัตถุดิบ ฉบับล่าสุดของผู้รับโอน
(7) ใบรายงานยอดวัตถุดิบคงเหลือของผู้โอน ซึ่งออกโดยสมาคมสโมสรนักลงทุน
(8) ใบรายงานยอดวัตถุดิบคงเหลือ ของผู้รับโอน ซึ่งออกโดยสมาคมสโมสรนักลงทุน
หมายเหตุ : เอกสารทุกแผ่นต้องประทับตราของบริษัทพร้อมลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจ
2.2.6 การตัดบัญชีส่วนสูญเสีย
ดูตามคู่มือการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงานส�ำหรับส่วนสูญเสียของวัตถุดิบตาม มาตรา 30
และมาตรา 36
2.2.7 การเรียกเก็บภาษีวัตถุดิบ
2.2.7.1  การเสียภาษีอากรวัตถุดิบคงเหลือหรือวัตถุดิบไม่ได้ผลิตส่งออก
(1) หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
(2) แบบรายงานวัตถุดิบคงเหลือ (F IN RM 32) หรือ แบบรายงานวัตถุดิบไม่ได้น�ำมาผลิต
ส่งออก ตามมาตรา 36 (F IN RM 35) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
(3) ส�ำเนาหนังสือส�ำนักงานสั่งปล่อยวัตถุดิบพร้อมอินวอยซ์ (ถ้ามี)
(4) ส�ำเนาอินวอยซ์ที่ขายในประเทศ
(5) สูตรการผลิต MODEL ที่ขายในประเทศ (ถ้ามี)
2.2.7.2  การเรียกเก็บภาษีอากรส�ำหรับผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปที่ผลิตจากการน�ำเข้า
   วัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น
(1) หนังสือบริษัทฯ ตามแบบหนังสือของบริษัทขอช�ำระภาษีอากรผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
ตามมาตรา 36 (F IN RM 34)
(2) ส�ำเนาเอกสารราคาสินค้าหน้าโรงงาน
3. ให้ยื่นค�ำขอที่ส�ำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาค 1 - 6
4. หากผูข้ อต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม ขอให้ตดิ ต่อโดยตรงทีส่ ำ� นักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  

83

การพิจารณาน�ำเข้าวัตถุดิบมาตรา 30 และ/หรือมาตรา 36
1. ก�ำหนดระยะเวลาในการพิจารณา
1.1 มาตรา  30
1.1.1 การขอผ่อนผันใช้การค�ำ้ ประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้า ส�ำนักงานจะพิจารณา ให้แล้วเสร็จภายใน
3 วันท�ำการ
1.1.2 การขอขยายเวลาใช้การค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 วันท�ำการ
1.1.3 การขออนุมัติสั่งปล่อยหรือถอนการใช้การค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ ส�ำนักงาน
จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท�ำการ
1.2 มาตรา 36
1.2.1 การขอผ่อนผันใช้การค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 วันท�ำการ
1.2.2 การขอขยายเวลาใช้การค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 วันท�ำการ
1.2.3 การขออนุมัติสั่งปล่อยหรือถอนการใช้ค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ ส�ำนักงานจะ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท�ำการ
2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาตามเรื่องที่ขอ ดังนี้
2.1 มาตรา  30
2.1.1 การขอผ่อนผันใช้การค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ
(1) แบบค�ำขอผ่อนผันใช้ธนาคารค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ�ำเป็นที่น�ำเข้าตามมาตรา 30 (F IN IR 02) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
(2) ส�ำเนาอินวอยซ์ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม จ�ำนวน  2  ชุด
(3) ส�ำเนาแพคกิ้งลิสต์ (ถ้ามี) ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม จ�ำนวน 2 ชุด
(4) ส�ำเนาหนังสือตอบรับมติให้การส่งเสริม (ในกรณีก่อนออกบัตรส่งเสริม)
2.1.2 การขอขยายเวลาใช้การค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ
(1) แบบค�ำขอขยายเวลาใช้ธนาคารค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จ�ำเป็นที่น�ำเข้าตามมาตรา 30 (F IN IR 05) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
(2) ส�ำเนาหนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ธนาคารค�้ำประกันงวดเดียวกับงวดที่จะขอขยายเวลา
2.1.3 การขออนุมัติสั่งปล่อยหรือถอนใช้การค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ
(1) แบบค�ำขออนุมตั ลิ ดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ… ของอัตราปกติสำ� หรับวัตถุดบิ หรือวัสดุจำ� เป็น
ที่น�ำเข้าตามมาตรา 30 (F IN IR 06) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน หรือ
(2) แบบค�ำขออนุมัติสั่งปล่อยเพื่อถอนใช้ธนาคารค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าส�ำหรับ
วัตถุดบิ หรือวัสดุจำ� เป็นที่ได้รบั การลดหย่อนอากรขาเข้า ร้อยละ… ของอัตราปกติตามมาตรา
30 (F IN IR 07) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
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ภาค

3

ขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

(3) ส�ำเนาอินวอยซ์ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม จ�ำนวน 2 ชุด
(4) ส�ำเนาแพคกิ้งลิสต์ (ถ้ามี) ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม จ�ำนวน 2 ชุด
2.2 มาตรา 36
2.2.1 การขอผ่อนผันการใช้การค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ
2.2.1.1  ในกรณีก่อนออกบัตรส่งเสริม
(1) แบบค�ำขอผ่อนผันใช้ธนาคารค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบ
และวัสดุจ�ำเป็นที่น�ำเข้าตามมาตรา 36 (F IN IR 03) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
(2) ส�ำเนาอินวอยซ์ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม จ�ำนวน 2 ชุด
(3) ส�ำเนาแพคกิ้งลิสต์ (ถ้ามี) ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม จ�ำนวน 2 ชุด
(4) ส�ำเนาหนังสือตอบรับมติให้การส่งเสริม
2.2.1.2  ในกรณีมีบัตรส่งเสริมแล้ว
(1) แบบค�ำขอผ่อนผันใช้ธนาคารค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่น�ำเข้าตามมาตรา 36 (F IN IR 04) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์
ครบถ้วน
(2) ส�ำเนาอินวอยซ์ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนามจ�ำนวน 2 ชุด
(3) ส�ำเนาแพคกิ้งลิสต์ (ถ้ามี) ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม จ�ำนวน 2 ชุด
2.2.2 การขอขยายเวลาใช้การค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ
(1) แบบค�ำขอขยายเวลาใช้ธนาคารค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จ�ำเป็นที่น�ำเข้าตามมาตรา 36 (F IN IR 05) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
(2) ส�ำเนาหนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ใช้การค�้ำประกันงวดเดียวกับงวดที่จะขอ ขยายเวลา
2.2.3 การขออนุมัติสั่งปล่อย/ถอนใช้การค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ
(1) แบบค�ำขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบตามมาตรา 36 (F IN IR 08) ที่มีข้อมูล
สมบูรณ์ครบถ้วน หรือ
(2) แบบค�ำขออนุมตั สิ งั่ ปล่อยเพือ่ ถอนการใช้ธนาคารค�ำ้ ประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าส�ำหรับ
วัตถุดิบตามมาตรา 36 (F IN IR 09) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
(3) ส�ำเนาอินวอยซ์ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม จ�ำนวน 2 ชุด
(4) ส�ำเนาแพคกิ้งลิสต์ (ถ้ามี) ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม จ�ำนวน 2 ชุด
3. ให้ยื่นค�ำขอที่ส�ำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาค 1 - 6  
4. หากผูข้ อต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม ขอให้ตดิ ต่อโดยตรงทีส่ ำ� นักบริหารการลงทุน 1 -4 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1- 6
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การพิจารณาขยายเวลาน�ำเข้าวัตถุดิบ
1. ส�ำนักงานจะพิจารณาการขอขยายเวลาน�ำเข้าวัตถุดบิ ตามมาตรา 30 (กรณีได้สทิ ธิและประโยชน์ตามเขต 3) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันท�ำการ และการขอขยายเวลาน�ำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36 ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันท�ำการ นับตั้งแต่วัน
ที่ส�ำนักงานได้รับค�ำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาสมบูรณ์ครบถ้วน
2. เอกสารและหลักฐานจะต้องยื่นประกอบการพิจารณาตามเรื่องที่ขอ ดังนี้
2.1 การขอขยายเวลาน�ำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 30  
2.1.1 หนังสือขออนุมัติขยายเวลาน�ำเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 30
2.1.2 แบบค�ำขอขยายเวลาน�ำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 30 (F IN ER 02) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน โดย
กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนของบริษัทเท่านั้น
2.1.3 แบบรายงานการน�ำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นที่น�ำเข้าในรอบปีที่ผ่านมาตามมาตรา 30
(F IN ER 03) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.1.4 แบบสรุปปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นตามมาตรา 30 (F IN ER 04) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์
ครบถ้วน
2.1.5 แบบรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นที่คาดว่าจะน�ำเข้าในปีต่อไป (F IN ER 05)  ที่มีข้อมูลสมบูรณ์
ครบถ้วน
2.1.6 ส�ำเนาบัตรส่งเสริมฉบับแรก
2.1.7 ส�ำเนาบัตรส่งเสริมฉบับสุดท้ายของมาตรา 30 (กรณีขยายเวลาน�ำเข้าครั้งที่ 2 ขึ้นไป)
2.2 การขอขยายเวลาน�ำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36
2.2.1 หนังสือขออนุมัติขยายเวลาน�ำเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 36
2.2.2 แบบค�ำขอขยายเวลาน�ำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36 (F IN ER 06) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน โดย
กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนของบริษัทเท่านั้น
2.2.3 แบบรายงานการน�ำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นรอบปีที่ผ่านมาและปริมาณคงเหลือ (F IN ER 10)
2.2.4 รายงานข้อมูลรายการวัตถุดิบ (MML)
2.2.5 ส�ำเนาหนังสือสั่งปล่อยฉบับล่าสุด (กรณีการขอขยายเวลาน�ำเข้าครั้งที่ 1 เท่านั้น)
2.2.6 ส�ำเนาบัตรส่งเสริมฉบับแรก หรือฉบับสุดท้ายของมาตรา 36
(กรณีขอขยายเวลาน�ำเข้าครั้งที่ 2 ขึ้นไป)
3. ให้ผู้ขอรับการส่งเสริมยื่นค�ำขอต่อส�ำนักบริหารการลงทุน 1- 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์
เศรษฐกิจการลงทุนภาค  1 - 6   
4. หากผูข้ อต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม ขอให้ตดิ ต่อโดยตรงทีส่ ำ� นักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
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การพิจารณาการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
หรือกระท�ำการที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน หรือ ปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาให้ได้รับการส่งเสริมหรือรอบัตรส่งเสริม ตามมาตรา 24
1. ก�ำหนดระยะเวลาในการพิจารณา
1.1 การอนุญาตเหล่านี้ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท�ำการ  
1.1.1 อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน
1.1.2 อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามากระท�ำการที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
1.1.3 อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบตั งิ านในกิจการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาให้ได้รบั การส่งเสริมหรือ
รอบัตรส่งเสริม
1.1.4 อนุญาตให้ขยายเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนหรือกระท�ำการที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การลงทุน หรือปฏิบตั งิ านในกิจการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาให้ได้รบั การส่งเสริมหรือ
รอบัตรส่งเสริม
1.2 การอนุญาตเหล่านี้ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท�ำการ  
1.2.1 ประทับตราวีซ่า/เปลี่ยนประเภทวีซ่า
1.2.2 อนุญาตให้อยู่ตามสิทธิเดิม
ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ำ� นักงานได้รบั ค�ำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานเพือ่ ประกอบการพิจารณาสมบูรณ์
ครบถ้วน

ภาค

3

ขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

1. ส�ำนักงานจะพิจารณาการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันท�ำการ นับตั้งแต่
วันที่ส�ำนักงานได้รับค�ำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาสมบูรณ์ครบถ้วน
2. เอกสารและหลักฐานจะต้องยื่นประกอบการพิจารณาตามเรื่องที่ขอ ดังนี้
2.1 แบบพิจารณาขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร (F IN MS 02)
2.2 Diskette แสดงรายการเครื่องจักรและอุปกรณ์
2.3 บัญชีรายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ�ำนวน 2 ชุด
2.4 Process Flowchart / Catalog
2.5 รายการเครื่องจักรที่น�ำเข้าแล้ว (ถ้ามี)
2.6 ใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรใช้แล้ว (กรณีมีเครื่องจักรใช้แล้ว)
3. ให้ยื่นค�ำขอต่อส�ำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาค 1 - 6  
4. หากผู้ขอต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อโดยตรงที่ส�ำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 หรือศูนย์เศรษฐกิจการ
ลงทุนภาค 1 - 6 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาตามเรื่องที่ขอ ดังนี้
2.1 การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาเพือ่ ศึกษาลูท่ างการลงทุน หรือเพือ่ กระท�ำการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การลงทุน
หรือเพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ได้รับการส่งเสริม หรือรอรับบัตรส่งเสริม
2.1.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
2.1.2 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทแล้ว)
2.1.3 แบบ กกท.02, กกท.03 (F FR TR 01) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนจ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.1.4 ส�ำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.1.5 ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.1.6 เอกสารเพิ่มเติม (แต่ละกรณี)
(1) กรณีอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
- แผนงานของโครงการที่จะเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน
- ส�ำเนาหลักฐานการติดต่อเกี่ยวกับการลงทุนจากหน่วยงานหรือสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
(2) กรณีอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามากระท�ำการที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
- แผนผังสายงานบริษัท
- ส�ำเนางบการเงิน
- กรณีหอการค้าฯ ให้แนบส�ำเนาหลักฐานการจัดตัง้ หอการค้าฯและหลักฐานการยืนยันเพือ่
ให้บุคคลปฏิบัติงานด้วย
(3) กรณีอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ได้รับการ
ส่งเสริม หรือรอรับบัตรส่งเสริม
- ส�ำเนาค�ำขอรับการส่งเสริม หรือส�ำเนาหนังสือแจ้งมติการให้การส่งเสริม หรือส�ำเนาแบบ
ตอบรับการส่งเสริมหรือส�ำเนาหนังสือให้ขยายเวลาตอบรับหรือยื่นเอกสาร
2.2 การขออนุญาตขยายเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน หรือเพื่อกระท�ำการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการลงทุน หรือเพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ได้รับการส่งเสริมหรือรอ
รับบัตรส่งเสริม
2.2.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
2.2.2 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
2.2.3 ส�ำเนาหนังสืออนุมัติเดิม
2.2.4 เอกสารเพิ่มเติม (แต่ละกรณี)
(1) กรณีการขยายเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
- รายงานความคืบหน้าของโครงการ
(2) กรณีการขยายเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อกระท�ำการที่เป็น
ประโยชน์การต่อลงทุน
- ส�ำเนางบการเงินและรายงานผลการประกอบการ
- กรณีหอการค้าฯ ให้มีหลักฐานยืนยันเพื่อให้บุคคลอยู่ปฏิบัติงานต่อ
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(3) กรณีการขยายเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ระหว่าง
การพิจาณาให้ได้รับการส่งเสริม หรือรอรับบัตรส่งเสริม
- เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขยายเวลาการอนุญาตให้  
- คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ได้รับการส่งเสริม
หรือรอรับบัตรส่งเสริม (ถ้ามี)
2.3 การขอความร่วมมือในการประทับตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว
2.3.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
2.3.2 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
2.3.3 ส�ำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.3.4 ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.3.5 เอกสารเพิ่มเติม (แต่ละกรณี)
(1) กรณีอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
- แผนงานของโครงการที่จะเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน
- ส�ำเนาหลักฐานการติดต่อเกี่ยวกับการลงทุนจากหน่วยงานหรือสถาบันในประเทศ
หรือต่างประเทศ
(2) กรณีอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามากระท�ำการที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
- แผนผังสายงานบริษัท
- ส�ำเนางบการเงิน
- กรณีหอการค้าฯ ให้มีหลักฐานยืนยันเพื่อให้บุคคลอยู่ปฏิบัติงานต่อ
(3) กรณีอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบตั งิ านในกิจการทีอ่ ยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ได้รบั การ
ส่งเสริม หรือรอรับบัตรส่งเสริม
- ส�ำเนาค�ำขอรับการส่งเสริม หรือส�ำเนาหนังสือแจ้งมติการให้การส่งเสริม หรือส�ำเนาแบบ
ตอบรับการส่งเสริมหรือส�ำเนาหนังสือให้ขยายเวลาตอบรับหรือยื่นเอกสาร
3. เอกสารทุกชุดต้องประทับตราของบริษัท พร้อมลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจ
4. ให้ยื่นค�ำขอที่กลุ่มผู้ช�ำนาญการต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
5. หากผู้ขอต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อโดยตรงที่กลุ่มผู้ช�ำนาญการต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน

1. ก�ำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตค�ำขอ
1.1 การอนุมัติต�ำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวและการอนุมัติต�ำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวเพิ่มเติม
1.1.1 1 - 2 ต�ำแหน่ง ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท�ำการ
1.1.2 3 - 10 ต�ำแหน่ง ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท�ำการ
1.1.3 มากกว่า 10 ต�ำแหน่ง ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันท�ำการ
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1.2 การอนุญาตเหล่านี้ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท�ำการ
1.2.1 การบรรจุคนต่างด้าวในต�ำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ
1.2.2 การอนุญาตให้ครอบครัวคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศ  
1.2.3 การอนุญาตให้คนต่างด้าวบุคคลใหม่มาปฏิบัติงานแทนบุคคลเดิม
1.3 การอนุญาตเหล่านี้ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท�ำการ
1.3.1 การอนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่บริษัทในเครือเดียวกัน
1.3.2 การขยายเวลาการอยู่ในประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัว ( ต่ออายุ )
1.4 การอนุญาตเหล่านี้  ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  10 วันท�ำการ
1.4.1 การอนุญาตให้คนต่างด้าวหรือครอบครัวอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม
1.4.2 การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
1.4.3 การขอความร่วมมือในการประทับตราวีซา่ หรือเปลีย่ นประเภทวีซา่ ให้แก่คนต่างด้าวหรือครอบครัว
1.4.4 การแจ้งเปลี่ยนสัญชาติของคนต่างด้าว
1.4.5 การอนุญาตให้คนต่างด้าวเพิ่มหรือย้ายท้องที่ท�ำงาน
1.4.6 การอนุญาตให้คนต่างด้าวและครอบครัวน�ำของใช้ส่วนตัวเข้ามาในราชอาณาจักร
1.5 การอนุญาตเหล่านี้ ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมงท�ำการ
1.5.1 การแจ้งพ้นต�ำแหน่งของคนต่างด้าว
1.5.2 การอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน
ทัง้ นี้ นับแต่วนั ทีส่ ำ� นักงานได้รบั ค�ำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน เพือ่ ประกอบการพิจารณาสมบูรณ์ครบถ้วน
2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 การขออนุมัติต�ำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวครั้งแรก
2.1.1 แบบค�ำขออนุญาตน�ำเข้าช่างฝีมือ (F FR NI 01)* ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.1.2 แผนผังสายงานบริษัท*
2.1.3 แบบ กกท. 41 (F FR NI 02)* ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.1.4 ส�ำเนาบัตรส่งเสริม
2.1.5 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น*
2.2 การขอบรรจุคนต่างด้าวในต�ำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ
2.2.1 หนังสือบริษัทแจ้งรายละเอียดและเหตุผล*
2.2.2 ส�ำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 แบบ BIO-DATA (F FR NI 03) * ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.2.4 ส�ำเนาหลักฐานการศึกษาและใบผ่านงาน* จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.2.5 ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.2.6 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลส�ำหรับต�ำแหน่ง MANAGING DIRECTOR*
2.3 การขออนุญาตให้ครอบครัวของคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศ
2.3.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียดพร้อมเหตุผล*
2.3.2 ส�ำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้อง
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2.5

2.2.2 แบบ BIO-DATA (F FR NI 03)* ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.3.4 ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.3.5 ส�ำเนาเอกสารที่แสดงถึงความเกี่ยวพันของครอบครัว * จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
การขออนุมัติต�ำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวเพิ่มเติม
2.4.1 แบบค�ำขออนุญาตน�ำเข้าช่างฝีมือ (F FR NI 01)* ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.4.2 แผนผังสายงานบริษัท*
2.4.3 แบบ กกท. 41 (F FR NI 02)* ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.4.4 ส�ำเนาบัตรส่งเสริม
2.4.5 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น*
2.4.6 ส�ำเนางบดุล และ งบก�ำไรขาดทุน* (ถ้ายังไม่มีให้ท�ำหนังสือชี้แจง)
2.4.7 ส�ำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้อง
การขออนุญาตคนต่างด้าวบุคคลใหม่มาปฏิบัติงานแทนบุคคลเดิม
2.5.1 หนังสือบริษัท แจ้งความประสงค์และรายละเอียดพร้อมเหตุผล*
2.5.2 ส�ำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้อง
2.5.3 แบบ BIO-DATA (F FR NI 03)* ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.5.4 ส�ำเนาหลักฐานการศึกษาและใบผ่านงาน* จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.5.5 ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.5.6 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลส�ำหรับต�ำแหน่ง MANAGING DIRECTOR*
การขออนุญาตให้คนต่างด้าวหรือครอบครัวอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม
2.6.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียดพร้อมเหตุผล*
2.6.2 ส�ำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้อง
2.6.3 ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
การขออนุญาตคนต่างด้าวมาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
2.7.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียดพร้อมเหตุผล*
2.7.2 แบบ BIO-DATA (F FR NI 03)* ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน  จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.7.3 ส�ำเนาหลักฐานการศึกษาและใบผ่านงาน* จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.7.4 ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
การขอความร่วมมือในการประทับตราวีซ่าหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
2.8.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียดพร้อมเหตุผล*
2.8.2 ส�ำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้อง
2.8.3 ส�ำเนาหลักฐานการศึกษาและใบผ่านงาน * จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.8.4 ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.8.5 ส�ำเนาเอกสารที่แสดงถึงความเกี่ยวพันของครอบครัว * จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
การแจ้งเปลี่ยนสัญชาติของคนต่างด้าว
2.9.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียดพร้อมเหตุผล*
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2.9.2 ส�ำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้อง
2.9.3 ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.9.4 ส�ำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.10 การอนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่บริษัทในเครือเดียวกัน
2.10.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียดพร้อมเหตุผล*
2.10.2 ส�ำเนาบัตรส่งเสริม
2.10.3 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น*
2.10.4 ส�ำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้อง
2.10.5 ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.10.6 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, บัตรส่งเสริม (ถ้ามี)
ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง*
2.11 การขอขยายเวลาการอยู่ในประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัว (ต่ออายุ)
2.11.1 แบบค�ำขออนุญาตน�ำเข้าช่างฝีมือ (F FR NI 01)* ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.11.2 แผนผังสายงานบริษัท*
2.11.3 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น*
2.11.4 ส�ำเนางบดุล และ งบก�ำไรขาดทุน* (ถ้ายังไม่มีให้ท�ำหนังสือชี้แจง)
2.11.5 ส�ำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้อง
2.11.6 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, บัตรส่งเสริม (ถ้ามี)
ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง*
2.11.7 ส�ำเนาหนังสือเดินทางบุตร (ถ้ามี)
2.11.8 ส�ำเนาใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าว (ถ้ามี)
2.12 การขออนุญาตให้คนต่างด้าวเพิ่มหรือย้ายท้องที่ท�ำงาน
2.12.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียดพร้อมเหตุผล*
2.12.2 ส�ำเนาบัตรส่งเสริม
2.12.3 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น*
2.12.4 ส�ำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้อง
2.13 การขออนุญาตให้คนต่างด้าวและครอบครัวน�ำของใช้ส่วนตัวเข้ามาในราชอาณาจักร
2.13.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์และรายละเอียดพร้อมเหตุผล*
2.13.2 ส�ำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้อง
2.13.3 ส�ำเนา Invoice หรือ Packing List ของที่จะน�ำเข้า จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.14 การแจ้งพ้นจากต�ำแหน่งของคนต่างด้าว
2.14.1 ส�ำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้อง
2.14.2 แบบแจ้งคนต่างด้าวพ้นต�ำแหน่ง (F FR NI 22)* จ�ำนวน 5 ชุดต่อคน
2.14.3 หนังสือเดินทางคนต่างด้าวเพื่อติดต่อส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
2.15 การอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน
2.15.1 ส�ำเนาบัตรส่งเสริม
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2.15.2 ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต จ�ำนวน 1 ชุดต่อคน
2.15.3 แบบ ชค.30 (F FR NI 20)* จ�ำนวน 3 ชุดต่อคน
3. เอกสารที่มีเครื่องหมาย (*) ต้องประทับตราของบริษัทพร้อมลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจ
4. ให้ยื่นค�ำขอที่กลุ่มผู้ช�ำนาญการต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
5. หากผูข้ อต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม ขอให้ตดิ ต่อโดยตรงทีก่ ลุม่ ผูช้ ำ� นาญการต่างประเทศส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

1. ก�ำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
1.1 การขอถือกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ เพือ่ เป็นสถานทีต่ งั้ โรงงาน ส�ำนักงานและทีพ่ กั อาศัย ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วันท�ำการ
1.2 การขออนุญาตให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส�ำนักงานจะพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท�ำการ
1.3 การขออนุญาตใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์  เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการส่งเสริม หรือให้ผู้
อืน่ ผลิตชิน้ ส่วน หรือสนับสนุนการผลิต หรือประกอบการ หรือใช้จดั ตัง้ สาธารณูปโภค ส�ำนักงานจะพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท�ำการ
1.4 การขออนุญาตจ�ำนองหรือจ�ำหน่ายที่ดิน ส�ำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท�ำการ
1.5 การรับรองผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนิติบุคคลต่างด้าว/บุคคลต่างด้าว ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดและการรับรองเป็น
ผู้ได้รับการส่งเสริมนิติบุคคลไทยเพื่อโอนที่ดิน ส�ำนักงานจะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  5 วันท�ำการ
2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาตามเรื่องที่ขอ ดังนี้
2.1 การขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงงาน/เพิ่มเติม
2.1.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์ขออนุญาตและเหตุผลความจ�ำเป็น
2.1.2 ค�ำขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบ กกท.40 (F LD LO 01) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.1.3 แผนที่โดยสังเขป
2.1.4 ส�ำเนาโฉนดที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
2.1.5 แผนผังการใช้ที่ดินที่มีสัดส่วนถูกต้อง พร้อมรายละเอียดการค�ำนวณการใช้ที่ดิน
2.1.6 ส�ำเนาบัตรส่งเสริม จ�ำนวน 2 ชุด
2.1.7 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
2.1.8 หนังสือส�ำนักงานที่อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด (กรณีขอถือกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม)
2.2 การขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อเป็นส�ำนักงานและที่พักอาศัย/เพิ่มเติม
2.2.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์ขออนุญาตและเหตุผลความจ�ำเป็น
2.2.2 ค�ำขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบ กกท.40/1 (F LD LO 02) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
2.2.3 แผนที่โดยสังเขป
2.2.4 ส�ำเนาโฉนดที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
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ขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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2.2.5 ส�ำเนาบัตรส่งเสริม จ�ำนวน 2 ชุด
2.2.6 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
2.2.7 หนังสือส�ำนักงานที่อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด (กรณีขอถือกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม)
2.2.8 แผนผังของส�ำนักงานหรือบ้านจัดสรรหรือที่พักอาศัย
การขออนุญาตให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์
2.3.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์ขออนุญาตและเหตุผลความจ�ำเป็น
2.3.2 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
2.3.3 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ขอใช้ที่ดิน
2.3.4 แผนผังการใช้ทดี่ นิ ทีม่ สี ดั ส่วนถูกต้องแสดงบริเวณที่ให้ผอู้ นื่ ใช้ หรือใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รบั การ
ส่งเสริม
การขออนุญาตใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการส่งเสริม หรือให้ผู้
อื่นผลิตชิ้นส่วน หรือสนับสนุนการผลิต หรือประกอบการ หรือใช้ติดตั้งสาธารณูปโภค
2.4.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์ขออนุญาตและเหตุผลความจ�ำเป็น
2.4.2 หนังสือส�ำนักงานที่อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินครั้งแรกหรือทั้งหมด
2.4.3 แผนผังการใช้ที่ดินที่มีสัดส่วนถูกต้องแสดงบริเวณที่ขอใช้
การขออนุญาตจ�ำนองที่ดิน
2.5.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์ขออนุญาตและเหตุผลความจ�ำเป็น
2.5.2 หนังสือส�ำนักงานที่อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินครั้งแรก หรือทั้งหมด
2.5.3 หนังสือติดต่อระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงิน
การขออนุญาตจ�ำหน่ายที่ดิน
2.6.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์ขออนุญาตและเหตุผลความจ�ำเป็น
2.6.2 หนังสือส�ำนักงานที่อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินครั้งแรกหรือทั้งหมด
การรับรองผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนิติบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
2.7.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์ขอการรับรอง
2.7.2 ส�ำเนาบัตรส่งเสริม
2.7.3 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
2.7.4 ส�ำเนาโฉนดห้องชุด
2.7.5 หนังสือที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติงานในประเทศ ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (กรณีบุคคล
ต่างด้าว)
การรับรองเป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนิติบุคคลไทยเพื่อโอนที่ดิน
2.8.1 หนังสือบริษัทแจ้งความประสงค์ขอการรับรอง
2.8.2 ส�ำเนาโฉนดที่ดินและแผนที่ระวางโฉนด
2.8.3 แผนผังการใช้ที่ดินที่มีสัดส่วนถูกต้อง พร้อมรายละเอียดการค�ำนวณการใช้ที่ดิน
2.8.4 ส�ำเนาบัตรส่งเสริม
2.8.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ภาค 4
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เพือ่ เป็นแนวทางเบือ้ งต้นส�ำหรับการขอรับการส่งเสริมการลงทุน จึงได้นำ� ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่เป็นประกาศส�ำคัญมาเผยแพร่ โดยยังมีประกาศที่เป็นการเฉพาะอื่นๆ ที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก www.boi.go.th
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คําชีแ้ จงการขอรับสิทธิและประโยชนเพิ่มเติมสําหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI)
เพื่อใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 3/2549 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จึงยกเลิกคําชี้แจงประกอบคําขอรับการสงเสริมตามหลักเกณฑ
การใหสิทธิและประโยชนเพิม่ เติมสําหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฉบับลงวันที่
27 พฤษภาคม 2547 และออกคําชี้แจงดังตอไปนี้

4

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1. ขั้นตอนการขอรับการสงเสริมเพือ่ ขอรับสิทธิและประโยชนเพิ่มเติม
1.1 ผูขอรับสิทธิและประโยชนเพิ่มเติม จะตองยื่น “แบบคําขอรับสิทธิและประโยชนเพิม่ เติมสําหรับการ
ลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยสามารถยืน่ พรอมกับ “คําขอรับการ
สงเสริม” หรือยื่นในภายหลังก็ได
1.2 กรณียนื่ ในภายหลัง จะตองยื่นกอนทีโ่ ครงการที่ไดรับอนุมัติไปแลวมีรายไดเกิดขึ้น ทั้งนี้บริษัทจะตอง
แนบหนังสือยืนยันวาโครงการดังกลาวยังไมมีรายไดในกรณีทยี่ ื่นขอรับสิทธิและประโยชนเพิ่มเติม
1.3 ในการพิจารณาเงินลงทุน หรือคาใชจา ย เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปรียบเทียบกับ
ยอดขายนั้น จะพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะของโครงการที่ขอรับสงเสริม
1.4 กรณีที่บริษัทจะเปลีย่ นแปลงหรือจะแกไขสาระสําคัญของแผนการทําวิจัยและพัฒนา การฝกอบรม
ดานเทคโนโลยีขั้นสูง และการสนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจยั ของโครงการที่ไดรับการ
อนุมัติสิทธิและประโยชนเพิม่ เติมตามนโยบาย STI ไปแลว บริษัทจะตองยื่นขอแกไขโครงการ
เพื่อใหสํานักงานพิจารณาโครงการตอไป

ภาค

2. ประเภทการวิจัยและพัฒนา หรือการออกแบบและคาใชจา ยที่อยูในขายขอรับสิทธิประโยชน มีดังนี้
2.1 ประเภทการวิจัยและพัฒนาหรือการออกแบบ ไดแก การวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพืน้ ฐาน และการวิจยั เชิง
ประยุกต ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) การดําเนินงานเชิงปฏิบัตกิ าร เชิงทฤษฎี หรือการดําเนินงานใด ๆ ที่มีจุดมุงหมายเพื่อคนหา
ความรูใ หมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อความกาวหนาจากความรูเ ดิมที่มีอยู
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การคนควาหาการใชประโยชนจากองคความรูพื้นฐาน
การคิดคนสูตรหรือการออกแบบเพื่อประยุกตใชประโยชน
การทดสอบเพือ่ คนหาหรือประเมินทางเลือกตางๆของผลิตภัณฑ การบริการ และ กระบวนการ
การออกแบบ การกอสราง และการทดสอบชิ้นงานตนแบบ หุนจําลอง และชุดพัฒนา
การออกแบบผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการ หรือระบบใดๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ใหมหรือเกี่ยวของกับการปรับปรุงของเดิมอยางเปนสาระสําคัญ
(7) การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype)
(8) การสรางกระบวนการผลิตนํารอง
(9) กิจกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขขอบกพรองของผลิตภัณฑใหม/กระบวนการ
ผลิตใหมที่สืบเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ หรือการสรางกระบวนการผลิตนํารอง
(10) งานวิศวกรรมอุตสาหการและงานตั้งเครื่องใหมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวิจัยและพัฒนา
สินคาหรือกระบวนการใหมที่สืบเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ หรือการสราง
กระบวนการผลิตนํารอง
(11) การออกแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑใหมหรือกระบวนการผลิตใหมที่สืบเนื่องจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑตนแบบหรือการสรางกระบวนการผลิตนํารอง
2.2 รายการคาใชจาย ประกอบดวย
2.2.1 คาจาง/เงินเดือน
(1) คาจาง/เงินเดือน คือ คาจาง/เงินเดือนนักวิจัย ผูชว ยวิจัย ชางเทคนิค พนักงาน เจาหนาที่
วิเคราะหในหองปฏิบัติการ และ/หรือ นักวิชาการเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของประจํา
โครงการ ฯลฯ ที่จัดจางขึน้ มาเพื่อใหปฏิบตั ิงานตามโครงการวิจยั และพัฒนา หรือการ
ออกแบบ ที่เสนอเจาหนาที่นักวิจัยตางๆทีก่ ลาวถึงดังกลาวสามารถจัดจางได รวมถึง
ทั้งผูที่มีคุณวุฒ/ิ ความรูต ่ํากวาใหปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาการที่ไดรับการฝกฝนมา
(2) คาใชจายในการจัดจางทีป่ รึกษา หรือใชบริการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คือ คาใชจา ยในการ
จัดจางที่ปรึกษา หรือใชบริการผูเชีย่ วชาญเฉพาะดาน (ที่ไมใชการ Demonstrate
เครื่องมือ/อุปกรณ) เพื่อมาดําเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนา หรือการออกแบบ
2.2.2 คาเครื่องมือ/อุปกรณ
- คาเครื่องมือ/อุปกรณ หมายถึงคาใชจายในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ทีใ่ ช
เฉพาะการดําเนินงานตามโครงการวิจยั
พัฒนา หรือออกแบบทีไ่ มใชเครือ่ งอุปกรณ
ดําเนินงานเปนประจําปกติ
2.2.3 คาปรับปรุง/ซอมแซม หมายถึง คาปรับปรุงซอมแซม อาคาร เพื่อใชเปนหองปฏิบัติการวิจัย
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

คาใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ
คาวัตถุดิบ/วัสดุจําเปนสําหรับการวิจยั และพัฒนา หรือการออกแบบ
คาฝกอบรม
คาใชจายในการดําเนินงาน (ตองไมเกินรอยละ 30 ของคาใชจายโครงการ กอนรวม
คาใชจายในการดําเนินงาน และเครื่องมือ/อุปกรณ)
2.2.8 คาใชจายการจางหนวยงานอืน่ ทําการวิจัย (ถามี)
2.2.9 คาสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ที่จําเปนตองใชในการวิจัย

ภาค
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3. คาใชจา ยและประเภทในการฝกอบรมดานเทคโนโลยีขนั้ สูง (Advanced Technology Training) ที่อยูใน
ขายขอรับสิทธิประโยชน มีดังนี้
3.1 คาใชจายฝกอบรม
- คาใชจายฝกอบรม หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง สําหรับการฝกอบรมบุคลากรไทย ไมวาจะ
เปน In-house training หรือสงไปฝกอบรมภายนอก ทั้งภายในและตางประเทศ ทั้งนี้คาใชจาย
ที่สงบุคลากรไปอบรมในตางประเทศนี้ จะไมรวมคาเดินทางและคาที่พกั
3.2 ประเภทการฝกอบรม จะตองเปนไปตามแนวทางขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ ดังตอไปนี้
(1) การฝกอบรมจะตองเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกิจการที่
ขอรับการขอรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติมฯ (ไมรวมการฝกอบรม เพือ่ ใหสามารถปฏิบัติงาน
ประจําได)
(2) จะตองเปนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับอุตสาหกรรมนั้นๆ
(3) จะตองเปนการฝกอบรมที่มีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมและเรงรัดการรับเทคโนโลยี เพื่อ
ความกาวหนาของธุรกิจเอกชนไทย และความรูทไี่ ดนนั้ จะตองใหมภายใตสภาวะเฉพาะของ
การดําเนินงานของผูขอรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติมฯ ดานการฝกอบรมดานเทคโนโลยีขั้นสูง
การฝกอบรมนี้ จะตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะทํางานกลัน่ กรองฯ วามีความสําคัญ
(4) จะตองเปนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางเทคนิคเฉพาะดานบุคลากรและธุรกิจ
เอกชนไทยสําหรับแตละอุตสาหกรรมในการดําเนินงานวิจยั และพัฒนา หรือการออกแบบ
หรือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ
(5) จะตองเปนการฝกอบรมทางเทคนิค เพื่อเตรียมบุคลากรของธุรกิจเอกชนไทย ใหสามารถ
ถายทอดความรู และความชํานาญที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสมัยใหม หรือเทคโนโลยี
กาวหนาจากแหลงเทคโนโลยีภายในประเทศและตางประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
หนาที่ 3/4
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ทั้งนี้
สํานักงานจะพิจารณาแผนการฝกอบรมเปนกรณีๆไปวาเขาขายเปนการฝกอบรมดาน
เทคโนโลยีขั้นสูงหรือไม
4. คาใชจา ยในการสนับสนุนสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย
- คาใชจา ยในการสนับสนุนสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย หมายถึง การใหทุนหรือเครื่องมือ/
อุปกรณสนับสนุนแกสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อทําการวิจัยพัฒนาหรือ เพื่อทําการอืน่ ที่
จะชวยพัฒนาขีดความสามารถดานทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามที่สํานักงานฯ ใหความ
เห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ภาค

4

วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หนาที่ 4/4

116


113

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ที่มีขนาดการลงทุนมากกว่า 80 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
1. ความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับการส่งเสริม
- สถิติการน�ำเข้าในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
- ปริมาณความต้องการและอัตราการขยายตัวในอนาคต
- ตลาดส่งออกที่สำ� คัญและแนวโน้มการขยายตัว

2. ความเหมาะสมของโครงการด้านการเงิน

- แหล่งที่มาของเงินทุน กล่าวคือ ใช้เงินจากผู้ถือหุ้น (Equity) หรือผู้กู้ (Debt) จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มากน้อยเพียงใด
- Cash Flow มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value) และผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return – IRR)
กรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล...ปี และกรณีที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ที่มีขนาดการลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
1. สรุปโครงการ

สรุปโครงการโดยย่อ คือ ผู้ขอฯ ผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต เงินลงทุน ที่ตั้งโรงงาน จ�ำนวนคนงาน วัตถุดิบที่ใช้ เทคโนโลยี ฯลฯ

2. ภาพรวมของอุตสาหกรรม

2.1 ความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับอุตสาหกรรมอื่นที่ต่อเนื่อง อธิบายถึงสภาพ
ทั่วไปของอุตสาหกรรมเหล่านี้ทั้งในและต่างประเทศ
2.2 ความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการส่งเสริม
2.2.1 ความต้องการในประเทศ
- สถิติการน�ำเข้าระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
- ปริมาณการผลิตของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับรายอื่น (ถ้ามี)
- อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการส่งเสริมเป็นวัตถุดิบมีมากน้อยเพียงใดและมีแนวโน้มการขยายตัว  
ในอนาคตอย่างใด
- ปริมาณความต้องการและอัตราการขยายตัวในอนาคต
2.2.2 ตลาดส่งออกที่ส�ำคัญและแนวโน้มการขยายตัวของตลาดเหล่านั้น
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2.3 ก�ำลังผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันในประเทศ
- ผู้ผลิตทั่วไปโดยไม่ได้รับส่งเสริมมีมากน้อยเพียงใด มีคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตอย่างใด
- ผู้ผลิตที่ได้รับการส่งเสริมมีกี่ราย ก�ำลังผลิตเท่าใด และใช้ก�ำลังผลิตเต็มที่หรือไม่

3. ความเหมาะสมของโครงการ

ภาค

4

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

3.1 ผู้ลงทุน
- อธิบายถึงประสบการณ์ดา้ นธุรกิจ และอุตสาหกรรมของผูล้ งทุนทัง้ ฝ่ายไทยและต่างประเทศ และผูบ้ ริหาร
ของบริษัทและสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนฝ่ายต่างๆ
- การเจรจากับผู้ร่วมลงทุนได้ด�ำเนินการถึงขั้นใดแล้ว เช่น อยู่ระหว่างเจรจาขั้นต้น หรือ ได้เซ็นสัญญากัน
แล้ว
- หากจะไม่ตั้งบริษัทใหม่ แต่จะใช้บริษัทเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นผู้ลงทุนบริษัทเดิมมีผู้ถือหุ้นอย่างใด ลงทุนใน
กิจกรรมใดบ้าง ก�ำไรขาดทุนและงบดุลในระยะที่ผ่านมา
3.2 ด้านการเงิน
- แหล่งที่มาของเงินทุนกล่าวคือ ใช้เงินจากผู้ถือหุ้น (Equity) หรือเงินกู้ (Debt) จากทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศมากน้อยเพียงใด
- เงินลงทุนใช้ในด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร ทุนหมุนเวียน ฯลฯ
- Cash Flow มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value) และผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of
Return-IRR) กรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล...ปี และกรณีที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- สถาบันการเงินได้พิจารณาการขอรับเงินกู้ถึงขั้นใดแล้ว เช่น อยู่ระหว่างศึกษาโครงการหรือ อนุมัติให้เงิน
กู้แก่โครงการแล้ว
3.3 ความสามารถในการแข่งขัน
- อากรขาเข้าและภาษีการค้าของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตและของวัตถุดิบหลักเหมาะสมหรือไม่อย่างใด
- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยในระดับการผลิตร้อยละ 50,80 และ 100 ของก�ำลังการผลิต
- ราคา CIF และต้นทุนการน�ำเข้าของผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
- ข้อได้เปรียบในการผลิตสินค้าชนิดนั้นในประเทศไทย
- Sensitivity Analysis กล่าวคือ กระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการ หาสมมติฐานของราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ ราคาวัตถุดิบ และอัตราภาษีอากรของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบหลักเปลี่ยนแปลงไป
- ในอนาคตจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้สามารถแข่งขันกับของที่น�ำเข้าโดยไม่ต้องพึ่ง
การคุ้มครองจากรัฐได้หรือไม่ และจะใช้เวลานานมากน้อยเพียงใด
3.4 ด้านเทคนิค
- เทคนิคการผลิตที่มีอยู่มีอะไรบ้าง แต่ละเทคนิคมีข้อดีข้อเสียอย่างไร โรงงานในประเทศต่างๆ ใช้เทคนิค
อะไรบ้าง ท�ำไมโครงการจึงเลือกเทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง
- ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเป็นใคร ช่วยเหลือด้านอะไร มีข้อจ�ำกัดในการให้เทคโนโลยีอย่างไร และ
คิดค่าวิชาการเท่าใด
- มีขั้นตอนการผลิตมากน้อยเพียงพอหรือไม่
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- ขนาดของก�ำลังผลิตเหมาะสมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับขนาดก�ำลังผลิตของโรงงานทีด่ ำ� เนินการในประ
เทศอื่นๆ
- แหล่งที่มาและความเพียงพอของวัตถุดิบ รวมทั้งโอกาสที่จะมีการผลิตวัตถุดิบ ในประเทศในอนาคต
- ที่ตั้งโรงงาน เหตุที่เลือกตั้งโรงงานในจังหวัดนั้น รวมถึงความเพียงพอของน�้ำ ไฟฟ้า และสาธารณูปโภค
อื่นๆ
- การใช้แรงงานในระดับต่างๆ และแผนการฝึกอบรมคนงาน
3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนการผลิตก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่
- มาตรการที่จะแก้ไขหรือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รวมทั้งเงินลงทุนในเครื่องจักร และค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินการมาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
3.6 การวิจัยและพัฒนา อธิบายแผนงานที่จะมีการวิจัยและพัฒนา
- ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในด้านการประหยัดการใช้วัตถุดิบและพนักงาน
- ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
- ปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้

4. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวม

4.1 รัฐจะสูญเสียรายได้มากน้อยเพียงไรจากการให้การส่งเสริม
- ภาษีเงินได้
- ภาษีเครื่องจักร
- ภาษีอากรวัตถุดิบ
4.2 ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวม
- มูลค่าเพิ่มภายในประเทศ
- การประหยัดหรือน�ำเข้าเงินตราต่างประเทศสุทธิ
- การเพิ่มการว่าจ้างแรงงานในประเทศ
- ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง

5. ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

5.1 ความจ�ำเป็นที่จะต้องขอรับการส่งเสริมและขอรับสิทธิและประโยชน์อะไรบ้าง
5.2 จ�ำเป็นจะต้องขอให้ปรับโครงสร้างอัตราภาษีอากรของวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูปมากน้อยเพียงใด
5.3 จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องขอรับการคุม้ ครองเป็นพิเศษจากการแข่งขันจากต่างประเทศหรือจ�ำกัดจ�ำนวนผูผ้ ลิตในประเทศ
หรือไม่
5.4 ความช่วยเหลือจากรัฐในด้านอื่นๆ เช่นไฟฟ้า น�้ำ สาธารณูปโภค ฯลฯ
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ที่ตั้งส�ำนักงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6

555 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2553 8111
โทรสาร 0 2553 8222
Website: www.boi.go.th
E-mail: head@boi.go.th

ส�ำนักงานในภูมิภาค
90 ห้อง 108-110 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส ปาร์ค
ถนนมหิดล ต�ำบลหายยา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทร. 0 5320 3397-400
โทรสาร 0 5320 3404
E-mail: chmai@boi.go.th
2112/22 ถนนมิตรภาพ  
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 4421 3184-6
โทรสาร 0 4421 3182
E-mail: korat@boi.go.th
177/54 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0 4327 1300-2
โทรสาร 0 4327 1303
E-mail: khonkaen@boi.go.th

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2209 1100
โทรสาร 0 2209 1194
E-mail: visawork@boi.go.th

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

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

อาคารไชยยงค์ 7-15 ถนนจุติอุทิศ 1
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  90110
โทร. 0 7434 7161-5
โทรสาร 0 7434 7160
E-mail: songkhla@boi.go.th
49/21-22 ถนนศรีวิชัย
ต�ำบลมะขามเตี้ย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435
โทรสาร 0 7728 4638
E-mail: surat@boi.go.th

ส�ำนักงานในต่างประเทศ
BEIJING
Thailand Board of Investment, Beijing Office
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road,
Beijing 100600 P.R.C.
Tel: +86 10 6532 4510
Fax: +86 10 6532 1620
E-mail: beijing@boi.go.th
FRANKFURT
Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Royal Thai Embassy, Bethmannstr. 58, 5.OG 60311
Frankfurt am Main Federal Republic of Germany
Tel: +49 (0) 69 9291 230
Fax: +49 (0) 69 9291 2320
E-mail: fra@boi.go.th
GUANGZHOU
Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai ConsulateGeneral, Room 1216-1218, Garden Tower,
368 Huanshi Dong Road, Guangzhou 510064 P.R.C.
Tel:  +86 20 8333 8999 Ext.1216-8, +86 20 8387 7770
Fax: +86 20 8387 2700
E-mail: guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES
Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont
Boulevard, 3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.
Tel: +1 (0) 323 960 1199
Fax: +1 (0) 323 960 1190
E-mail: boila@boi.go.th
MUMBAI
Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Royal Thai Consulate-General
Investment Promotion Section
Dalalmal ouse, 1st Floor,
Jamnalal Bajaj Marq, Nariman Point
Mumbai - 400 021
Republic of India
Tel: +(91 22) 2204 1589 - 90
Fax: +(91 22) 2282 1071
E-mail: mumbai@boi.go.th

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2209 1100
โทรสาร 0 2209 1199
Website: osos.boi.go.th
E-mail: osos@boi.go.th

NEW YORK
Thailand Board of Investment, New York Office
61 Broadway, Suite 2810, New York N.Y. 10006, U.S.A.
Tel: +1 (0) 212 422 9009
Fax: +1 (0) 212 422 9119
E-mail: nyc@boi.go.th
OSAKA
Thailand Board of Investment, Osaka Office
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building,
7th Floor, 1-9-16 Kyutaro Machi, Chuo-Ku, Osaka  
541-0056 Japan
Tel: +81 (0) 6 6271 1395
Fax: +81 (0) 6 6271 1394
E-mail: osaka@boi.go.th
PARIS
Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thailande, 8, Rue Greuze,
75116 Paris, France
Tel: +33 (0) 1 5690 2600-1
Fax: +33 (0) 1 5690 2602
E-mail: par@boi.go.th
SEOUL
Thailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18th Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5,
Chungmuro 1-ga, Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea
Tel: (822) 319-9998
Fax: (822) 319-9997
E-mail: seoul@boi.go.th       
SHANGHAI
Thailand Board of Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General, 15th Floor,
Crystal Century Tower, 567 Weihai Road, Shanghai  
200041, P.R.C.
Tel: +86 21 6288 9728-9
Fax: +86 21 6288 9730
E-mail: shanghai@boi.go.th

SYDNEY
Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney,
New South Wales 2000, Australia
Tel: +61 2 9252 4884
Fax: +61 2 9252 2883
E-mail: sydney@boi.go.th
STOCKHOLM
Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm  Sweden
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 74-75
Fax: +46 (0) 8 463 11 60
E-mail: stockholm@boi.go.th
TAIPEI
Thailand Board of Investment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40
No.5, Xin-Yi Road, Sec.5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
Tel: +886 2 2345 6663
Fax: +886 2 2345 9223
E-mail: taipei@boi.go.th
TOKYO
Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West
2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel: +81 (0) 3 3582 1806
Fax: +81 (0) 3 3589 5176
E-mail: tyo@boi.go.th

