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ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์และนโยบาย
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้
ก�ำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 ฉบับที่ 3 พ.ศ. €2544 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560
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แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
ส�ำนักงานเลขาธิการ

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ

กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7

กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน

• สงขลา
• สุราษฎร์ธานี
• พิษณุโลก

กองบริหารการลงทุน 1-5
• อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
• อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
• อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
• กิจการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
• อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดิจิทัล

ส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนต่างประเทศ
• โตเกียว
• โอซากา
• โซล
• ปักกิ่ง
• กวางโจว
• เซี่ยงไฮ้
• สตอกโฮล์ม
• ไทเป

• ซิดนีย์
• แฟรงก์เฟิร์ต
• ปารีส
• นิวยอร์ก
• ลอสแอนเจลีส
• มุมไบ
• จาการ์ตา
• ฮานอย

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ศูนย์บริการลงทุน

• เชียงใหม่
• นครราชสีมา
• ขอนแก่น
• ชลบุรี

นโยบาย

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน ภายใต้
ศูนย์ประสานการบริการ
ด้านการลงทุน (OSOS)

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

• ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
• กรมการจัดหางาน
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กองที่ก�ำกับดูแลและวิเคราะห์โครงการลงทุน และ
กองที่ให้บริการค�ำปรึกษาและแนะน�ำ
กองที่ก�ำกับดูแลและวิเคราะห์โครงการลงทุน
กองบริหาร
การลงทุน 1
ก�ำกับดูแลและวิเคราะห์
โครงการลงทุนในหมวด
» อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์

กองบริหาร
การลงทุน 2
ก�ำกับดูแลและวิเคราะห์
โครงการลงทุนในหมวด
» อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง

กองบริหาร
การลงทุน 3
ก�ำกับดูแลและวิเคราะห์
โครงการลงทุนในหมวด
» อุตสาหกรรมพื้นฐาน
และอุตสาหกรรม
สนับสนุน

กองบริหาร
การลงทุน 4

กองบริหาร
การลงทุน 5

ก�ำกับดูแลและวิเคราะห์
โครงการลงทุนในหมวด
» กิจการบริการที่มีมูลค่า
เพิ่มสูง

ก�ำกับดูแลและวิเคราะห์
โครงการลงทุนในหมวด
» อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และดิจิทัล

กองที่ให้บริการค�ำปรึกษาและแนะน�ำ
ศูนย์บริการลงทุน
บริการให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำ
ในการขอรับการส่งเสริม
การลงทุนและประสาน
อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ด้านการลงทุน
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ศูนย์ประสานการบริการ
ด้านการลงทุน (OSOS)
บริการให้ค�ำปรึกษาและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจและ
การขอใบอนุญาตต่างๆ
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กองพัฒนาและ
เชื่อมโยงการลงทุน
บริการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและ
จับคู่ทางธุรกิจ
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สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน
ในการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ผูข้ อรับการส่งเสริมการลงทุนต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทีร่ ะบุ
ในบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ซึ่งสรุปได้ดังนี้

สิทธิประโยชน์
•
•
•
•
•
•
•
•

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร (มาตรา 28/29)
ลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น (มาตรา 30)
ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา
(มาตรา 30/1)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล (มาตรา 31 และ 34)
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 (มาตรา 35 (1) )
ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน�้ำประปาเป็นสองเท่า (มาตรา 35 (2) )
ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
(มาตรา 35 (3) )
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับการผลิตเพื่อการ
ส่งออก (มาตรา 36)

•
•
•
•

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษา
ลู่ทางการลงทุน (มาตรา 24)
อนุญาตให้น�ำช่างฝีมือและผู้ช�ำนาญการ
เข้ามาท�ำงานในกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 25 และ 26)
อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27)
อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ
(มาตรา 37)

การขอใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

เนื่องจากการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรต้องด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ว่าการใช้สิทธิและ
ประโยชน์มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไขการให้การส่งเสริม และสามารถประเมินความคุ้มค่าของการส่งเสริมการลงทุน
ได้อย่างชัดเจน จึงก�ำหนดให้ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมต้องรายงานผลการด�ำเนินงานของโครงการต่อส�ำนักงาน เพือ่ ให้สำ� นักงานได้มกี าร
ตรวจสอบ ก่อนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส�ำนักงานก�ำหนด

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี
(พ.ศ. 2558-2564)

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ซึ่งบังคับใช้กับค�ำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้น
การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เป้าหมายส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557

1. ส่งเสริมการลงทุนเพือ่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของ
ห่วงโซ่มูลค่า
4. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่
5. ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิด
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาท
ของประเทศไทยในเวทีโลก

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โครงการที่ขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
1.2 ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย
1.3 ต้องใช้เครื่องจักรใหม่ หากเป็นกรณีใช้เครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ ซึ่งแบ่งหลักเกณฑ์การพิจารณา
เป็น 3 กรณี ดังนี้
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1) กรณีทั่วไป
สภาพเครื่องจักร

ำมาค�ำนวณเงิน ยกเว้นอากร
ให้ใช้ สามารถน�
ภาษีตามมาตรา 31
ขาเข้า

เงื่อนไข

ใหม่
จะต้องยื่นใบรับรอง
ประสิทธิภาพ
เครื่องจักร ณ วันที่
ยื่นบัญชีรายการ
เครื่องจักร

เครื่องจักรใช้แล้วไม่เกิน 5 ปี
เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี
แต่ไม่เกิน 10 ปี

2) กรณีย้ายฐานการผลิต
สภาพเครื่องจักร

สามารถน�ำมาค�ำนวณ ยกเว้นอากร
ให้ใช้ วงเงิ
นภาษีตามมาตรา 31
ขาเข้า

เงื่อนไข

ใหม่
เครื่องจักรใช้แล้วไม่เกิน 5 ปี
เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี
แต่ไม่เกิน 10 ปี

(สามารถน�ำมาค�ำนวณ
วงเงินภาษีตามมาตรา
31ได้ร้อยละ 50
ของมูลค่าเครื่องจักร
ตามบัญชี)

จะต้องยื่นใบรับรอง
ประสิทธิภาพ
เครื่องจักร ณ วันที่
ยื่นค�ำขอรับการ
ส่งเสริมและวันที่ยื่น
บัญชีรายการ
เครื่องจักร

เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 10 ปี

3) กรณีอื่นๆ
สภาพเครื่องจักร
กิจการขนส่งทางเรือ
กิจการขนส่งทางอากาศ*
และแม่พิมพ์

สามารถน�ำมาค�ำนวณ ยกเว้นอากร
ให้ใช้ วงเงิ
นภาษีตามมาตรา 31
ขาเข้า

เงื่อนไข

หมายเหตุ
- ค�ำว่า “ย้ายฐานการผลิต” หมายถึง การย้ายสายการผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากต่างประเทศ โดยเครื่องจักร
นั้นจะต้องเป็นของบริษัทในเครือหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน
- ใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร หมายถึง ใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ในการรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร
ซึง่ จะต้องมีรายงานการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมกับการรับรอง โดยมีเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับรายละเอียดการปรับปรุง
ซ่อมแซมครบถ้วน และในระหว่างท�ำการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้น ต้องมีการเดินเครื่องเพื่อทดสอบ
ความสามารถและหน้าที่ของเครื่องจักรอย่างครบถ้วนตามข้อก�ำหนดในการตรวจสอบ รวมทั้งมีรายงานผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัย และการใช้พลังงานว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยจะต้องระบุ
รายละเอียดที่ส�ำคัญ 6 ประการคือ
1) รายละเอียดของการปรับปรุงซ่อมแซมและผลการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่
2) ปีที่ผลิต
3) ผลของการทดสอบเดินเครื่อง
4) รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัย และการใช้พลังงาน
5) การประเมินราคาทีเ่ หมาะสม (ทัง้ นี้ สามารถยืน่ ใบรับรองการประเมินราคาเครือ่ งจักรแยกเพิม่ เติมเป็นอีกฉบับก็ได้)
6) รายงานการตรวจสอบ วันที่ และสถานที่ที่ท�ำการตรวจสอบ
* เครื่องบินในกิจการขนส่งทางอากาศจะต้องมีอายุไม่เกิน 14 ปี (รายละเอียดตามเงื่อนไขประเภทกิจการ 7.3.4)
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1.4

โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องด�ำเนินการให้ได้
รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
1.5 ส�ำหรับกิจการที่ได้รับสัมปทานและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการจะใช้แนวทางการพิจารณา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2541 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547
1) โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้
รับการส่งเสริมการลงทุน
2) โครงการที่ได้รับสัมปทานที่เอกชนด�ำเนินการ โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐ (Build Transfer
Operate หรือ Build Operate Transfer) หน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็นเจ้าของโครงการดังกล่าวทีป่ ระสงค์
จะให้ผไู้ ด้รบั สัมปทานได้รบั สิทธิและประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจะต้องเสนอโครงการให้คณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ก่อนออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้า
ร่วมประมูล และในขัน้ ประมูลจะต้องมีประกาศระบุโดยชัดเจนว่าเอกชนจะได้รบั สิทธิและประโยชน์
ใดบ้าง ในหลักการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะไม่ให้การส่งเสริมการลงทุนกรณีเอกชนต้อง
จ่ายผลตอบแทนให้แก่รัฐในการรับสัมปทาน เว้นแต่เป็นผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับการลงทุน
ที่รัฐใช้ไปในโครงการนั้น
3) โครงการของรัฐทีใ่ ห้เอกชนลงทุนและเป็นเจ้าของ (Build Own Operate) รวมทัง้ ให้เอกชนเช่าหรือ
บริหารโดยจ่ายผลตอบแทนให้รัฐในลักษณะค่าเช่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณา
ให้การส่งเสริมการลงทุนตามหลักเกณฑ์ปกติ
4) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หากจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐควรพิจารณาตั้งงบประมาณที่
เหมาะสมภายหลังจากการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจ�ำกัดตามพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แล้วหากต้องการขยายงานจะขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้เฉพาะส่วนที่
ลงทุนเพิ่ม โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ปกติ
2. การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.1 ต้องมีแนวทางและมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ส�ำหรับโครงการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม คณะกรรมการจะพิจารณา
เป็นพิเศษในเรื่องสถานที่ตั้งและวิธีจัดการมลพิษ
2.2 กรณีกิจการใดที่มีรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่อง ที่อยู่ในข่ายตามประเภทและขนาดโครงการ
ที่ต้องท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการหรือกิจการนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม หรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ด้วย
2.3 โครงการที่ตั้งในจังหวัดระยอง ต้องปฏิบัติตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่
ป.1/2554 เรื่อง นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554
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3. เงินลงทุนขั้นต�่ำและความเป็นไปได้ของโครงการ
3.1 ต้องมีเงินลงทุนขั้นต�่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
เว้นแต่กรณีที่ก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศ
ทั้งนี้ ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการด�ำเนินธุรกิจ ให้พิจารณาเงินลงทุนขั้น
ต�่ำจากเงินเดือนบุคลากรต่อปี ซึ่งจะก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม
การลงทุนท้ายประกาศ
3.2 ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 ส�ำหรับโครงการริเริ่ม ส่วนโครงการขยาย
จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
3.3 โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) มากกว่า 750 ล้านบาท ต้องเสนอรายงานการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามที่คณะกรรมการก�ำหนด

หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ

คณะกรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติส�ำหรับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
1. โครงการลงทุนในกิจการตามทีป่ รากฏในบัญชีหนึง่ ท้ายพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. โครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชีสอง และบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอื่นก�ำหนดไว้
เป็นการเฉพาะ
3. เมื่อมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจก�ำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเป็นการเฉพาะส�ำหรับกิจการที่
ให้การส่งเสริมการลงทุนบางประเภท

หลักเกณฑ์การอนุมตั โิ ครงการกรณีผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

1. เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถ
เติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการส่งสริมการลงทุนจึงได้ออกมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2561 โดยผู้ขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็น SMEs ไทย
นิยามการเป็น SMEs ไทย ตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
- ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมี
สินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
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1.2
1.3
1.4

ต้องมีเงินลงทุนขั้นต�่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3 ต่อ 1
อนุญาตให้น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้าน
บาท โดยจะค�ำนวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศโดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ใน
เครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
1.5 ส�ำหรับค�ำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.6 กิจการที่จะขอรับการส่งเสริมต้องเป็น ประเภทกิจการในกลุ่ม A และ B1 ของบัญชีท้ายประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
2. ส�ำหรับประเภทกิจการ 1.2 และ 7.23.1 ให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกิจการ ดังนี้
ประเภทกิจการ
เงื่อนไข
1.2 กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช 1. รายได้จากการขยายพันธุ์พืช อันเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์พืช
หรือสัตว์ (ที่ไม่เข้าข่าย
ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้
กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ)
ไม่รวมถึงการขยายพันธุ์มันส�ำปะหลัง
2. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมหรือได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่
ก�ำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
7.23.1 กิจการโรงแรม

1. ต้องมีจ�ำนวนห้องพักไม่น้อยกว่า 20 ห้อง และต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อห้อง
2. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุน เฉพาะพื้นที่ 20
จังหวัด

3. สิทธิและประโยชน์
3.1 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
3.2 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับประเภทกิจการในกลุ่ม A เป็นสัดส่วน ร้อยละ 200 ของเงิน
ลงทุน (ไม่รวมค่าดินและทุนหมุนเวียน)
3.3 สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่
3 ธันวาคม 2557
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มาตรการส่งเสริมให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 16 มาตรา 18 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม การลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ที่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีกร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
2. โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมไปแล้ว แม้จะมีรายได้แล้วก็ตาม สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมได้ โดยในวันที่ยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการนี้ จะต้องมีสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 31
วรรคหนึ่งเหลืออยู่ ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. จะต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ก่อนยื่นขอรับ
การส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้ ทัง้ นี้ วันทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI) หมายถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ได้สั่งให้รับหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
4. จะต้องยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
5. บริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อยู่แล้ว
ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ไม่อยู่ในข่ายขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการนี้ได้
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ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล
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8 ป

ไมกำหนดวงเงิน

ิ การ
ามประเภทกจ
ต

น
d
I
e
n
s
c
ช
a
e
b
n
tives
ะโย ivity
ป
ิธ ร Act
ทิ

ยกเวนอากร
นำเขาเครื่องจักร

ยกเวนอากรของนำเขา ยกเวนอากรวัตถุดิบ
เพื่อวิจัยและพัฒนา
ผลิตเพื่อสงออก

สิทธิประโยชนอื่นๆ
ที่ไมใชภาษี

เฉพาะประเภทกิจการ
7.11 และ 7.12.1 - 7.12.4

8 ป

A3

3 ป

A4

*
A1

B1

*

A2 A3 A4 B1 B2

A1
A2

5 ป

ส

หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

10 ป

ไมกำหนดวงเงิน

B2
เฉพาะประเภทกิจการ 7.11

10 ป

กิจการ
สนับสนุน
เทคโนโลยี
เปาหมาย*

ี
โนโลivย
ค
s
e
เท ent
นา Inc

าร ใ
*ต
อ ง เ ปน กิจ กีห ลัก
ย
4 เท คโนโล

ed

 า นก
โยชนด
ป
ิธ ระ Technologารพัฒ
y-b
สทิ
as

ท
น ห ี่ส นับ
ม ว ส นุน
ด8
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หมวด 8
การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

Biotech

SMEs

ส�ำหรับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับประเภทกิจการในกลุม่
A เป็นสัดส่วน ร้อยละ 200 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าดินและทุนหมุนเวียน ยกเว้นกลุ่ม A1 ให้ได้รับยกเว้นโดยไม่จ�ำกัดวงเงิน และ
ส�ำหรับประเภทกิจการ 1.2 และ 7.23.1 ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกิจการตามรายละเอียดในหน้า 11

14

กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์พื้นฐาน
อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ท�ำ R&D
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

B1

A2

กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ และกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุนในประเทศ
น้อยหรือยังไม่มีการลงทุน

B2

A3

กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย

A4

กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งให้
แก่ห่วงโซ่อุปทาน

A1

Digital
Nanotech Advanced
Material

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส�ำคัญต่อ
ห่วงโซ่มูลค่า

8

กิจการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายซึ่งมีความร่วม
มือตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด ประกอบด้วยกิจการประเภท 5.6,
7.11, 7.13, 7.14, 7.15 และ 7.19
หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่กิจการ
พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย เช่น กิจการพัฒนา
Biotechnology, Nanotechnology, Advanced Material
Technology และ Digital Technology

* กลุ่มกิจการ B1 และ B2 จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีมีการน�ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ โดยจ�ำกัดวงเงินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
- กรณีมีการใช้เครื่องจักรที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ โดยจ�ำกัดวงเงินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
- ยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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2

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ
(Merit-based Incentives)

เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้มีการลงทุนหรือการใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวม
มากขึ้น คณะกรรมการจึงก�ำหนดสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเพิ่มเติม

2.1

3 ป

สิทธิและประโยชนเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขัน

หักคาติดตั้งหรือ
กอสรางสิ่งอำนวย
ความสะดวก

25%

หักคาขนสง
คาไฟฟา และ
คาประปา

สูงสุด

วงเงินยกเวนภาษี
เพิ่มเติม สูงสุด

ของเงินลงทุน

300%

2 เทา 10 ป

2.2
สิทธิและประโยชนเพิ่มเติม
เพื่อกระจายความเจริญ
สูภูมิภาค

A1

กลุม
และ

A2

ลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคลเพิ่มเติม

50% 5 ป

2.3
สิทธิและประโยชนเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนา
พื้นที่อุตสาหกรรม

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเพิ่มเติม

3 ป

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเพิ่มเติม

1 ป
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2.1

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
(ร้อยละของเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งที่ด�ำเนินการเอง
หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือร่วมวิจัยกับองค์กรในต่างประเทศ
การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย หน่วยงานรัฐด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

300%
100%

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์เทคโนโลยีที่พัฒนาจากในประเทศ

200%

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

200%

การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier)
ทีม่ ผี มู้ สี ญั ชาติไทยถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า รอ้ ยละ 51 ในการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูงและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

200%

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งที่ด�ำเนินการเอง หรือ
ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

200%

ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพิ่มเติม
(พร้อมวงเงินเพิ่มเติม)

1ป
2ป

*

3ป

*

*

ผู้ประกอบการทั่วไป

ผู้ประกอบการ SMEs

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
ร้อยละ 1 หรือ ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท
แล้วแต่มูลค่าใดต�่ำกว่า
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
ร้อยละ 2 หรือ ไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท
แล้วแต่มูลค่าใดต�่ำกว่า
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
ร้อยละ 3 หรือ ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท
แล้วแต่มูลค่าใดต�่ำกว่า

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5

* ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมรวมแล้วไม่เกิน 13 ปี
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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2.1
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ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)

8 ป

ไมกำหนดวงเงิน

ิ ธแิ ลสะาปมราระโถยชนเ พม
สท
ในการ ิ่ เต
ม
าควา
แขง ม
ิ
น
ฒ
ั

8 ป

ขน
ั

อื่ พ
เพ

5 ป
3 ป

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มเติม

1-3 ป

ไมกำหนดวงเงิน

1-3 ป

9-11 ป

ไดวงเงินเพิ่มเติม

ไดวงเงินเพิ่มเติม

1-3 ป

6-8 ป

ไดวงเงินเพิ่มเติม

ไดวงเงินเพิ่มเติม

1-3 ป

4-6 ป

ไดวงเงินเพิ่มเติม

ไดวงเงินเพิ่มเติม

A2 A3 A4 B1 B2

10 ป

ไมกำหนดวงเงิน

10 ป

ไมกำหนดวงเงิน

าร ใ
*ต
อ ง เ ปน กิจ กีห ลัก
ย
4 เท คโนโล

 า นก
โยชนด
ป
ิธ ระ Technologารพัฒ
y-b
สทิ
as

e

หมวด 8
การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

Biotech

SMEs

1-3 ป*

11-13 ป

1-3 ป*

ไมกำหนดวงเงิน

1-3 ป

ไมกำหนดวงเงิน

A1
A2
A3
A4
B1
B2

11-13 ป

8

กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ท
น ห ี่ส นับ
ม ว ส นุน
ด8

กิจการ
สนับสนุน
เทคโนโลยี
เปาหมาย*

ี
โนโลivย
ค
s
e
เท ent
นา d Inc
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9-11 ป

ไมกำหนดวงเงิน

1-3 ป*
A1

รวม

Digital
Nanotech Advanced
Material

A1

อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ท�ำ R&D
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

A2

กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ และกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุนในประเทศ
น้อยหรือยังไม่มีการลงทุน

A3

กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย

A4

กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งให้
แก่ห่วงโซ่อุปทาน

B1

8

อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส�ำคัญต่อ
ห่วงโซ่มูลค่า
กิจการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายซึ่งมีความร่วม
มือตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด ประกอบด้วยกิจการประเภท 5.6,
7.11, 7.13, 7.14, 7.15 และ 7.19
หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่กิจการ
พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย เช่น กิจการพัฒนา
Biotechnology, Nanotechnology, Advanced Material
Technology และ Digital Technology

* โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามจ�ำนวนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

กิจการกลุ่ม A

กิจการกลุ่ม B1

กรณีที่ 1 สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการพร้อมกับการยื่นค�ำขอรับการส่งเสริม
กรณีที่ 2 การยื่นขอภายหลังจากที่ได้รับการส่งเสริมแล้ว โดยในวันที่ยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ต้องมีสิทธิและประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 เหลืออยู่ ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ไม่ว่าจะมี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้นแล้วหรือไม่)

จะต้องยื่นแบบขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมพร้อมกับการยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมเท่านั้น
เว้นแต่เป็นกิจการที่มีเงื่อนไขระบุไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนว่าไม่ให้รับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติม

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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การยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ*

ผู้ขอสามารถเลือกขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการประเภทเดียวหรือหลายประเภทก็ได้
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
(1) กรณีโครงการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (กิจการกลุ่ม A)
- ผู้ขอรับการส่งเสริมที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based
Incentives) สามารถยื่นแบบประกอบค�ำขอรับการส่งเสริมส�ำหรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน (F PA PP 37) พร้อมกับการยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมหรือยื่นเพิ่มเติมภายหลังได้
- กรณีที่ยื่นค�ำขอเพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมในภายหลัง ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องมีสิทธิและประโยชน์
ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 เหลืออยู่ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
(2) กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (กิจการกลุ่ม B)
- ผู้ขอรับการส่งเสริมที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based
Incentives) จะต้องยืน่ แบบประกอบค�ำขอรับการส่งเสริมส�ำหรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมเพือ่ พัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขัน (F PA PP 37) พร้อมกับการยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมเท่านั้น

ค�ำชีแ้ จงเพิม่ เติมเกีย่ วกับขอรับสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ ประเภทค่าใช้จา่ ย
ในการสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการบุคลากร

1. ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องเสนอแผนการสนับสนุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)** โดยจะต้องด�ำเนินการตาม
แผนการสนับสนุนให้เสร็จสิ้น ก่อนสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ปกติ
ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องเสนอแผนสนับสนุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยจะต้องด�ำเนินการตามแผนการ
สนับสนุนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
3. การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะพิจารณาเปรียบเทียบกับยอดขายรวมของโครงการทีข่ อรับสิทธิและ
ประโยชน์เพิ่มเติม ทั้งนี้ หากการด�ำเนินการจริงมียอดขายสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ส�ำนักงานจะอนุญาตให้
ด�ำเนินการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 3 แต่หากการด�ำเนินการจริง
มียอดขายลดลงจากทีป่ ระมาณการไว้ ส�ำนักงานจะไม่อนุญาตให้ผไู้ ด้รบั สิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมรับส่วนต่างจาก
การสนับสนุนคืน

* รายละเอียดตามค�ำชี้แจงลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560
** ผู้ประสงค์จะขอรับการส่งเสริม จะต้องยื่น “แบบแสดงความจ�ำนงขอสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ต่อส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อ สวทช. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน�ำหนังสือนั้น มาประกอบค�ำขอรับส่งเสริมฯ
เพิ่มเติมตามคุณค่าโครงการของส�ำนักงานต่อไป
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แผนที่ประเทศไทย

เขตจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำ 20 จังหวัด

ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่
มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวล�ำภู อุบลราชธานี
และอ�ำนาจเจริญ

นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ได้รับส่งเสริม

หากตั้ ง สถานประกอบการในนิ ค มอุ ต สาหกรรมหรื อ เขต
อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ส่งเสริม จะได้รบั สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 1 ปี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

90 ต�ำบล ใน 23 อ�ำเภอ ของ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม
ตาก กาญจนบุรี หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา
และนราธิวาส

เขตชายแดนภาคใต้

ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อ�ำเภอ ของ สงขลา
ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
หากตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำ (ดูแผนที่ประกอบที่หน้า 21) ได้แก่ กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวล�ำภู อุบลราชธานี และอ�ำนาจเจริญ (ไม่รวมพื้นที่ชายแดนภาคใต้
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจัดท�ำเป็นมาตรการพิเศษต่างหาก) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

50%

รวม

ลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคล 50% 5 ป

8 ป ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

8 ป + ลดหยอนภาษีเงินได

8 ป

าค

A2 A3 A4 B1 B2

นิติบุคคล 50% 5 ป

5 ป

3 ป

8 ป

3 ป

3 ป

6 ป

3 ป

3 ป

10 ป

ไมกำหนดวงเงิน

10 ป

ไมกำหนดวงเงิน

หักคาใชจาย*

+ ลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคล 50% 5 ป

ไมกำหนดวงเงิน
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ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเพิ่มเติม

13 ป

3 ป

ไมกำหนดวงเงิน

3 ป

ไมกำหนดวงเงิน

A1
A2
A3
A4
B1
B2

13 ป
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หมวด 8
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A1

อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ท�ำ R&D
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

A2

กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ และกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุนในประเทศ
น้อยหรือยังไม่มีการลงทุน

A3

กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย

A4

กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งให้
แก่ห่วงโซ่อุปทาน

การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

Biotech

SMEs

ท
น ห ี่ส นับ
ม ว ส นุน
ด8

กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

Digital
Nanotech Advanced
Material

กิจการกลุ่ม A1 หรือ A2 (กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี)

B1

8

อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส�ำคัญต่อ
ห่วงโซ่มูลค่า
กิจการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายซึ่งมีความร่วม
มือตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด ประกอบด้วยกิจการประเภท 5.6,
7.11, 7.13, 7.14, 7.15 และ 7.19
หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่กิจการ
พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย เช่น กิจการพัฒนา
Biotechnology, Nanotechnology, Advanced Material
Technology และ Digital Technology

* - หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปาได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี
- หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกได้ 25% ของเงินลงทุน

กิจการในกลุ่ม A3, A4 และ B1

ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 (มาตรา 35(1)) เพิ่มเติมอีก 5 ปี นับจากวันที่ก�ำหนดระยะเวลายกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล(มาตรา 31) เพิม่ เติมอีก 3 ปี เว้นแต่เป็นกิจการทีม่ เี งือ่ นไขระบุไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภท
กิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนว่าไม่ให้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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2.3

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
หากตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม (ดูแผนที่ประกอบที่หน้า 21)
จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 1 ปี

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มเติม

8 ป
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รวม
8 ป

ไมกำหนดวงเงิน

ไมกำหนดวงเงิน

8 ป

8 ป

5 ป

1 ป

6 ป

3 ป

1 ป

4 ป

A1
A2
A3
A4
B1

A1

A2 A3 A4 B1 B2

10 ป

ไมกำหนดวงเงิน

10 ป
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การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

1 ป

ไมกำหนดวงเงิน

1 ป

ไมกำหนดวงเงิน

B2

11 ป

8

กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
A3

กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย

A4

กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งให้
แก่ห่วงโซ่อุปทาน

หมวด 8

Biotech

24

ท
น ห ี่ส นับ
ม ว ส นุน
ด8

ไมกำหนดวงเงิน

11 ป

8

กิจการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายซึ่งมีความร่วม
มือตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด ประกอบด้วยกิจการประเภท 5.6,
7.11, 7.13, 7.14, 7.15 และ 7.19
หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่กิจการ
พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย เช่น กิจการพัฒนา
Biotechnology, Nanotechnology, Advanced Material
Technology และ Digital Technology

Digital
Nanotech Advanced
Material

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป
ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนควรจะทราบถึงกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมการลงทุน โดยในหลาย
ประเภทกิจการที่ส�ำคัญได้ก�ำหนดเงื่อนไขไว้เฉพาะ
ประเภท ขนาด และเงื่อนไขกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนนี้ ได้รวบรวมจากประกาศต่างๆ ซึ่ง
ผูข้ อรับการส่€งเสริมการลงทุน สามารถศึกษาข้อมูลจากประกาศเพิม่ เติม เพือ่ ประกอบการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน

฿

¥
฿

£

€
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หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

1.1 กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ย
เคมีนาโน และสารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
อินทรีย์เคมีนาโน ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน
ชีวภัณฑ์
และใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเพื่อการค้าจากกรม
วิชาการเกษตร
2. ผลิตภัณฑ์สารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ต้องได้
รับการขึ้นทะเบียน และใบอนุญาตผลิตสาร
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร
3. ต้องใช้หัวเชื้อ หรือนวัตกรรมที่มีเอกสาร
เชิงวิชาการสนับสนุน
1.2 กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์
1. ต้องมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในโครงการ
(ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ)
2. ส�ำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีความอ่อนไหว
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
3. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัย
และพัฒนาไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ต่อปี
หรือ มีเงินลงทุนขั้นต�่ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กิจการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน)
4. หากตั้งอยู่ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้าน
นวัตกรรมอาหารที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน หรือเป็นเขตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน จะให้ได้รับการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไร
สุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่
วันที่ก�ำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสิ้นสุดลง
5. รายได้จากการขยายพันธุ์พืช อันเกิดจาก
การปรับปรุงพันธุ์พืชในกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริม ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริม
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขยายพันธุ์มันส�ำปะหลัง

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
1

A 3 = 5 ปี

A3

1

A 4 = 3 ปี
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1.3 กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยูคาลิปตัส)

1.4 กิจการอบพืชและไซโล
1.5 กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์
1.5.1 กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือ
สัตว์น�้ำ

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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เงื่อนไข
เงื่อนไขส�ำหรับ SMEs ไทย
1. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�ำหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
2. รายได้จากการขยายพันธุ์พืช อันเกิดจาก
การปรับปรุงพันธุ์พืชในกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริม ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริม
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขยายพันธุ์มันส�ำปะหลัง
1. ต้องมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในโครงการ
2. ต้องมีพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณใกล้เคียงกัน
ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ โดยมีพื้นที่ติดกัน
ไม่น้อยกว่า 50 ไร่
3. ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
1

1. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือน
ระบบปิด มีระบบระบายอากาศ เพื่อท�ำให้
อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
ตลอดเวลา มีระบบการให้น�้ำและอาหาร
อัตโนมัติ มีมาตรการและระบบป้องกัน
พาหะน�ำโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์
การตรวจนับจ�ำนวนสัตว์ เป็นต้น
2. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability)
3. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่น�ำไข่พันธุ์
มาฟักให้เป็นลูกสัตว์ โดยไม่มีกระบวนการ
เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

1

B1

1

A4

1

A 4 = 3 ปี
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1.5.2

เงื่อนไข

กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น�้ำ
(ยกเว้นกุ้ง)

1.6 กิจการฆ่าและช�ำแหละสัตว์

1.7 กิจการประมงน�้ำลึก

1.8 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช
ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. ต้องมีการขยายพันธุ์สัตว์ในโครงการด้วย
2. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือน
ระบบปิด มีระบบระบายอากาศเพื่อท�ำให้
อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
ตลอดเวลา มีระบบการให้น�้ำและอาหาร
อัตโนมัติ และมีมาตรการและระบบป้องกัน
พาหะน�ำโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การ
ตรวจนับจ�ำนวนสัตว์ และระบบป้องกันและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
เป็นต้น
3. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability)
1. ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น
มีระบบท�ำให้สัตว์สลบ ราวแขวนสัตว์
ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ การตรวจสอบ
คุณภาพเนื้อสัตว์ และการตรวจสอบสิ่ง
ปลอมปน เป็นต้น
2. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability)
1. เรือประมงอวนล้อมจับ ต้องมีขนาด 500 ตัน
กรอสขึ้นไป
2. เรือประมงเบ็ดราว ต้องมีขนาด 150 ตัน
กรอสขึ้นไป
3. ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเดินเรือ อุปกรณ์หาฝูง
ปลา และอุปกรณ์ติดตามต�ำแหน่งเรือ
1. กรณีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การใช้ระบบ
เซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อในผลไม้ การใช้
คลื่นความถี่วิทยุในการก�ำจัดแมลง การใช้
Nuclear Magnetic Resonance เป็นต้น
2. กรณีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้
เครื่องคัดแยกสีเมล็ดพืช การอบไอน�้ำฆ่าไข่
แมลงวันผลไม้ การเคลือบผิวเมล็ดพืช เป็นต้น
3. กิจการคัดคุณภาพข้าวต้องใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงเท่านั้น

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

A 2 = 8 ปี

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A4
1

A 3 = 5 ปี

A4

1

A3

1

A2

1

A3

1

A2

1

A 4 = 3 ปี

29

บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

1.9 กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช)
หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ
1.10 กิจการผลิตน�้ำมันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ 1. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันดิบและน�้ำมันกึ่งบริสุทธิ์
(ยกเว้นน�้ำมันจากถั่วเหลือง)
จากพืช ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทางการ
เกษตร
2. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้น
จากผลิตผลทางการเกษตรหรือน�้ำมันดิบ
1.11 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ (ยกเว้นยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน
และเครื่องส�ำอาง)
1.11.1 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
หรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากสาร
สกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงที่ต่อเนื่องใน
โครงการเดียวกัน
1.11.2 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติหรือการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติที่ต่อเนื่องในโครงการ
เดียวกัน
1.11.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ไม่มี
การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติ
1.12 กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) ต้องมีการสนับสนุนด้านการศึกษาทางวิชาการ
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
เรื่องการออกฤทธิ์ และความเป็นพิษ
1.13 กิจการฟอกหนังสัตว์ หรือแต่งส�ำเร็จหนังสัตว์ 1. ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เช่น ลดการใช้สารเคมี หรือน�ำเอนไซม์
หรือตัวเร่งชีวภาพ (Biological Catalyst)
มาใช้ทดแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
1

A 3 = 5 ปี

A3

1

A2

1

A3

1

B1

1

A2

1

A3

1

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข
2. เฉพาะกิจการฟอกหนังสัตว์ ต้องตั้งในนิคม
หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
หรือในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ฟอกหนัง ซึ่งเป็นเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามมาตรา 30 ของกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน และในกรณีขยายกิจการ
หรือการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ จะอนุญาตให้ตั้งใน
พื้นที่สถานประกอบการเดิมได้ ไม่ว่าจะอยู่
ในนิคม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
ส่งเสริม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 30 ของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หรือไม่ก็ตาม แต่จะต้องมีมาตรการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.14 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
(ยกเว้นยางรัดของ ลูกโป่ง และแหวนยาง)
1.14.1 กิจการแปรรูปยางขั้นต้น
1.14.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติ
1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษ
วัสดุทางการเกษตร (ยกเว้นที่มีขั้นตอนการผลิต
ไม่ซับซ้อน เช่น อบแห้ง ตากแห้ง เป็นต้น)
1.16 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร
รวมทั้งเศษวัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ได้
จากผลผลิตทางการเกษตร
1.16.1 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิต
การเกษตร
1.16.2 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ
หรือขยะ หรือของเสียที่ได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตร (เช่น
Biomass to Liquid (BTL) ก๊าซ
ชีวภาพจากน�้ำเสีย)
1.16.3 กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4
A2

1
1

A4

1

A2

1

A2

1

A3

1

A 4 = 3 ปี
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1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุ 1. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะ
เจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุง
กระบวนการผสม หรือท�ำให้เจือจางเท่านั้น
แต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้
2. ส�ำหรับโครงการทีม่ ีกระบวนการหมัก
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้น น�้ำดื่ม
ต้องใช้หัวเชื้อที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว
ไอศกรีม ลูกอม ช็อคโกแลต หมากฝรั่ง
น�้ำตาล น�้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แป้งจากพืช เบเกอรี่
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป ซุปไก่สกัด และรังนก)
1.18 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical 1. ส�ำหรับกิจการผลิตอาหารทางการแพทย์
Food) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food
ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน “อาหารทางการ
Supplement)
แพทย์” จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นมาตรฐาน
สากล
2. ส�ำหรับกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2.1 ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน “ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร” จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือ
หน่วยงานอื่นที่เป็นมาตรฐานสากล
2.2 ต้องมีกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้
Active Ingredient
1.19 กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและ
ขนส่งห้องเย็น
1.20 กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ไร่
2. ต้องมีพื้นที่ส�ำหรับประกอบกิจการ และ
บริการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยต้องจัดให้
มีพื้นที่ส�ำหรับแสดง หรือซื้อขายสินค้า
เกษตร ศูนย์ประมูลสินค้า ห้องเย็น และ
คลังสินค้า
3. ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และ
ตรวจสารพิษตกค้าง
1.22 กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหาร
สัตว์

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
1

A2

1

B1

1

A3

1

B1

1

หมายเหตุ: ประเภทกิจการ 1.21 สิ้นสุดการให้การส่งเสริมการลงทุน
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
1.23 การผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ ต้องมีการออกแบบระบบและ software ทีใ่ ช้ในการ
A3
1
เช่น ระบบตรวจจับหรือติดตามสภาพต่างๆ บริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลักษณะ ไม่ก�ำหนด
ระบบควบคุมการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
system integration โดยมีการเก็บข้อมูล แปลผล วงเงินยกเว้น
เช่น น�้ำ ปุ๋ย เวชภัณฑ์ และ ระบบโรงเรือน และวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษีเงินได้
อัจฉริยะ เป็นต้น
นิติบุคคล
ประเภทกิจการ

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

2.1 กิจการส�ำรวจแร่

2.2 กิจการท�ำเหมือง และ/หรือ แต่งแร่โปแตช
2.3 กิจการผลิต Advanced หรือ Nano
Materials หรือผลิตภัณฑ์จาก Advanced
หรือ Nano Materials
2.3.1 กิจการผลิต Advanced หรือ
Nano Materials หรือการผลิต
ผลิตภัณฑ์จาก Advanced หรือ
Nano Materials ที่มีขั้นตอนการ
ผลิตต่อเนื่องจากการผลิต
Advanced หรือ Nano Materials
ในโครงการเดียวกัน
2.3.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
Advanced หรือ Nano Materials
2.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว หรือเซรามิกส์
2.4.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้วที่มี
คุณสมบัติพิเศษ
2.4.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว
2.4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
(ยกเว้น Earthenware และ
กระเบื้องเซรามิกส์)
2.5 กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความ
ร้อน (ยกเว้นอิฐมวลเบา อิฐน�้ำหนักเบา)
2.6 กิจการผลิตยิปซั่มหรือผลิตภัณฑ์จากยิปซั่ม

1. ต้องมีอาชญาบัตรส�ำรวจแร่ก่อนยื่นค�ำขอรับ
การส่งเสริม
2. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการได้
ต้องมีประทานบัตร หรือใบอนุญาตรับช่วงการท�ำ
เหมืองก่อนยื่นค�ำขอรับการส่งเสริม

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
B1
3

B1

3

A2

3

A3

3

ต้องมีขั้นตอนการหลอม และ/หรือ การอบ

A3

3

ต้องมีขั้นตอนการหลอม และ/หรือ การอบ
ต้องมีขั้นตอนการเผา และ/หรือ การอบ

B1
B1

3
3

ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้
ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

B2

3

B2

3

A2

3

2.7 กิจการผลิตเหล็กขั้นต้น ได้แก่ น�้ำเหล็ก
บริสุทธิ์ (Hot Metal) เหล็กถลุง (Pig Iron)
เหล็กพรุน (Sponge Iron, Direct Reduction
Iron: DRI) และ Hot Briquetted Iron (HBI)
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

2.8 กิจการผลิตเหล็กขั้นกลาง ได้แก่ Slab, Billet 1. กรณีมีขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องจากการ
และ Bloom
ผลิตเหล็กขั้นต้นในโครงการเดียวกัน
2. กรณีมีเฉพาะขั้นตอนการผลิตเหล็กขั้นกลาง
2.9 กิจการผลิตเหล็กขั้นปลาย
2.9.1 กิจการผลิตเหล็กขั้นปลายคุณภาพ ต้องมีค่า Ultimate Tensile Strength (UTS)
สูงชนิดเหล็กทนแรงดึงสูง (High มากกว่า 700 เมกะปาสคาล (MPa) ขึ้นไป
Tensile Strength Steel)
2.9.2 กิจการผลิตเหล็กขั้นปลายที่มี
ขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องจากการ
ผลิตเหล็กขั้นต้น และขั้นกลาง
ในโครงการเดียวกัน
2.9.3 กิจการผลิตเหล็กทรงยาวส�ำหรับ
งานอุตสาหกรรม ได้แก่ เหล็ก
รูปพรรณ เหล็กเพลา เหล็กลวด
และลวดเหล็ก
2.9.4 กิจการผลิตเหล็กทรงยาวส�ำหรับ
งานก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กรูปพรรณ
เหล็กเพลา เหล็กลวด และลวด
เหล็ก
2.9.5 กิจการผลิตเหล็กทรงแบนส�ำหรับ
งานอุตสาหกรรม ได้แก่ เหล็กแผ่น
ไร้สนิมรีดร้อนหรือรีดเย็น เหล็ก
แผ่นหนา เหล็กแผ่นรีดร้อนหรือ
รีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบ
2.9.6 กิจการผลิตเหล็กทรงแบนส�ำหรับ
งานก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กแผ่นไร้
สนิมรีดร้อนหรือรีดเย็น เหล็กแผ่น
หนา เหล็กแผ่นรีดร้อนหรือรีดเย็น
และเหล็กแผ่นเคลือบ
2.9.7 กิจการผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็น
เคลือบดีบุก (Tin Mill Black Plate)
2.9.8 กิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิด เฉพาะประเภท Non-oriented (NO) และ
Electrical Steel
Grain-Oriented (GO)

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2
3

A 3 = 5 ปี

A4

3

A2

3

A2

3

A4

3

B1

3

A4

3

B1

3

A3

3

A3

3

A 4 = 3 ปี
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2.10 กิจการผลิตท่อเหล็ก หรือท่อเหล็กไร้สนิม
2.10.1 กิจการผลิตท่อเหล็กชนิดไร้ตะเข็บ
หรือลบตะเข็บภายใน
2.10.2 กิจการผลิตท่อเหล็กอื่นๆ
2.11 กิจการผลิตผงโลหะ (ยกเว้นผงโลหะส�ำหรับ
งานขัดผิว (Shot Blasting))
2.12 กิจการผลิตเฟอร์โรอัลลอย
2.13 กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
ต้องใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace
2.13.1 กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
เหนียว
2.13.2 กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่ออื่นๆ
2.14 กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ
2.15 กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก
2.16 กิจการตัดโลหะ
ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้
2.17 กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิต
1. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงาน
เศรษฐกิจพิเศษหรือ โครงการเมืองต้นแบบ
สาธารณูปโภค
สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
- อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
- อ�ำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
2. ต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3

3

B1
A3

3
3

A4

3

A2

3

A3
A3
A4
B2

3
3
3
3

A2

3

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
ประเภทกิจการ
3.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน
3.1.1 กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ หรือ
เส้นใยประดิษฐ์
3.1.1.1 กิจการผลิตเส้นใยที่มี
คุณสมบัติพิเศษ
(Technical Fiber หรือ
Functional Fiber)
3.1.1.2 กิจการผลิตเส้นใย
รีไซเคิล (Recycled
Fiber)
3.1.1.3 กิจการผลิตเส้นใยอื่นๆ
3.1.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า
3.1.2.1 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า
ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
(Functional Yarn หรือ
Functional Fabric)
3.1.2.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า
อื่นๆ

3.1.3

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น

A2

5

ต้องใช้เศษวัสดุของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น

A4

5

B1

5

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น

A3

5

1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัย หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือมีการลงทุน หรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก
กิจการฟอกย้อมและแต่งส�ำเร็จ
1. ต้องตั้งหรือขยายโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
หรือพิมพ์และแต่งส�ำเร็จ หรือพิมพ์
หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 30 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่มีระบบการก�ำจัดของเสียและการควบคุม
รักษาสิ่งแวดล้อมตามประกาศที่กระทรวง
อุตสาหกรรมก�ำหนด
2. ในกรณีที่ไม่อยู่ในพื้นที่ตามข้อ 1. จะอนุญาต
ให้เฉพาะกรณีการขยายโรงงานเดิม โดย
ต้องมีมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

A4

5

B1

5

A3

5

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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3.1.4

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข

กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง
ประกอบการแต่งกาย และเคหะ
สิ่งทอ

3.2 กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือ
ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic Products)
จาก Non-woven Fabric
3.3 กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม

3. ส�ำหรับกิจการสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital
Printing) ส�ำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้ตั้ง
โรงงานได้ในทุกพื้นที่
4. ส�ำหรับการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตในกรณี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้ตั้งในพื้นที่สถานประกอบการเดิมได้
ไม่ว่าจะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตาม
มาตรา 30 ของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ
ไม่ก็ตาม
5. ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในทุกกรณี
1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัย หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก
2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมี
การลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่า
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัย หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก

3.4 กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน
3.5 กิจการผลิตเครื่องดนตรี
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4

5

B1

5

A4

5

A4

5

B1

5

B1
B1

5
5
A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ
3.6 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน

1.
2.

3.7 กิจการผลิตของเล่น

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
A4
5
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการ
B1
5
วิจัย หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก
กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
A4
5
หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการ
B1
5
วิจัย หรือออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก
A4
5
เงื่อนไข

1.
2.

3.8 กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ หรือ
ชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ
3.9 กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1. ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
เชิงสร้างสรรค์
1.1 ระบบข้อมูลเพื่อการออกแบบ
1.2 ระบบการออกแบบแนวคิด และการ
สร้างต้นแบบแนวคิด
2. ต้องจัดให้มีระบบในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
2.1 ระบบการออกแบบเชิงวิศวกรรม
2.2 ระบบการสร้างต้นแบบ และทดสอบ
สมรรถนะการใช้งาน
2.3 ระบบการทดสอบมาตรฐานของ
ต้นแบบและการยอมรับของผู้ใช้
3. ต้องใช้บุคลากรไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของบุคลากรทั้งหมด
4. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากร
ด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท
ต่อปี หรือ มีเงินลงทุนขั้นต�่ำที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกิจการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

5

A 4 = 3 ปี
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5. หากตั้งอยู่ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
ด้านนวัตกรรมอาหารที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน หรือเป็นเขตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน จะให้ได้รับการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไร
สุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่
วันที่ก�ำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสิ้นสุดลง
3.10 กิจการผลิตเลนส์
3.10.1 กิจการผลิตเลนส์ที่ไม่เข้าข่าย
เครื่องมือแพทย์ เลนส์กันแดด
หรือเลนส์สัมผัสเพื่อความสวยงาม
(Cosmetic Lenses) เช่น เลนส์
กล้อง เป็นต้น
3.10.2 กิจการผลิตเลนส์กันแดด หรือ
เลนส์สัมผัสเพื่อความสวยงาม
(Cosmetic Lenses) กรอบแว่นตา
และส่วนประกอบ
3.11 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน
3.11.1 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่จัดอยู่
ในประเภทความเสี่ยงสูง หรือ
เทคโนโลยีสูง (เช่น เครื่อง X-Ray
เครื่อง MRI เครื่อง CT Scan และ
วัสดุฝังในร่างกาย เป็นต้น) หรือ
เครื่องมือแพทย์ที่มีการน�ำผลงาน
วิจัยภาครัฐ หรือที่ด�ำเนินการร่วม
กับภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิชย์)
3.11.2 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ
(ยกเว้นการผลิตเครื่องมือแพทย์จาก
ผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ)
3.11.3 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้า
หรือเส้นใยชนิดต่างๆ เช่น เสื้อกาวน์
ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิดปากและจมูก
ผ้าก๊อซ และส�ำลี เป็นต้น
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข

1. กรณีที่มีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
2. กรณีที่ไม่มีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

กรณีการผลิตผ้าก๊อซหรือส�ำลี ต้องเริ่มต้นจาก
ผ้า ฝ้ายดิบ หรือใยฝ้าย

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4

2

B1

2

A1
A2

1
1

A3

1

A4

1

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
ประเภทกิจการ

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข

4.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วน
โลหะ
4.1.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผงโลหะ ต้องมีขั้นตอนการ Sintering
หรือผงโลหะผสม
4.1.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือ ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิตชิ้น
ชิ้นส่วนเหล็ก
ส่วนเหล็กหล่อที่ใช้เตาหลอมแบบ Induction
Furnace หรือชิ้นส่วนเหล็กทุบในโครงการ
เดียวกัน
4.1.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้ง 1. กรณีมีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนื่องจากการรีด
ชิ้นส่วนโลหะ
ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก ในโครงการ
เดียวกัน
2. กรณีมีขั้นตอนการขึ้นรูป เช่น Machining
และ Stamping เป็นต้น
4.2 กิจการชุบ เคลือบผิว การปรับ หรือเปลี่ยน
สภาพผิว
4.2.1 กิจการชุบ เคลือบผิว การปรับหรือ
เปลี่ยนสภาพผิวที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง (Advanced Technology)
4.2.2 กิจการชุบ เคลือบผิว การปรับหรือ
เปลี่ยนสภาพผิวที่ใช้เทคโนโลยี
ระดับพื้นฐาน (Basic Technology)
4.3 กิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment)
ห้ามใช้สารไซยาไนต์ในขบวนการท�ำงาน
4.4 กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรือ 1. ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนหลักของ
เครื่องยนต์ เช่น ฝาสูบ เสื้อสูบ เพลาข้อเหวี่ยง
อุปกรณ์
เพลาลูกเบี้ยว ก้านสูบ ลูกสูบ และฟลายวีล
เป็นต้น
2. กรณีการประกอบเครื่องยนต์อเนกประสงค์
หรือ อุปกรณ์
4.5 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
4.5.1 กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรือ
อุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation)
ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3

3

A3

3

A4

3

B1

3

A4

3

B1

3

A4
A4

3
2

B1

2

A 4 = 3 ปี
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4.5.1.1 กิจการผลิตเครื่องจักร
และ/หรืออุปกรณ์
อัตโนมัติ (Automation)
ที่มีการออกแบบทาง
วิศวกรรมและมีขั้นตอน
การพัฒนาและออกแบบ
ระบบอัตโนมัติ
(Automation System
Integration) รวมถึงมี
ขั้นตอนการออกแบบ
ระบบควบคุมการปฏิบัติ
งานด้วยระบบสมองกล
เอง
4.5.1.2 กิจการผลิตเครื่องจักร
และ/หรืออุปกรณ์
อัตโนมัติ (Automation)
ที่มีการออกแบบทาง
วิศวกรรมและ มีขั้นตอน
การออกแบบระบบ
ควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบสมองกลเอง
4.5.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์
หรือชิ้นส่วน และ/หรือ การซ่อมแซม
แม่พิมพ์
4.5.3 กิจการประกอบเครื่องจักร และ/
หรือ อุปกรณ์เครื่องจักร
4.5.4 กิจการประกอบหุ่นยนต์ หรือ
อุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน
4.6 กิจการผลิตรถยนต์ทั่วไป1, 2, 3

เงื่อนไข

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A1
2

A2

2

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือ
การออกแบบทางวิศวกรรม

A3

2

ต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ

A4

2

A3

2

B1

2

ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้

1. เป็นกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (ป.9/2560) ในกรณีดังต่อไปนี้
- เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
2. เป็นกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ป.9/2560)
3. เป็นกิจการทีไ่ ม่เข้าข่ายในการยืน่ ขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมเพือ่ สนับสนุนให้มกี ารใช้เครือ่ งจักรทีม่ รี ะบบทีท่ นั สมัยและมีการน�ำระบบหุน่ ยต์มาใช้
ในการผลิต (ป.10/2560)
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
A 2 = 8 ปี
A 3 = 5 ปี
A 4 = 3 ปี
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ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ
4.7 กิจการผลิตเครื่องยนต์
4.7.1 กิจการผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับ
รถยนต์

4.7.2

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข
1. ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 4 ใน 5
ชิ้น ดังนี้ Cylinder Head, Cylinder Block,
Crankshaft, Camshaft และ Connecting
Rod
2. กรณีการประกอบเครื่องยนต์
1. ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วน ดังนี้ Cylinder
Head, Cylinder Block, Crankcase,
Crankshaft, Camshaft และ Connecting
Rod
1.1 ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า
4 ใน 6 ชิ้น ส�ำหรับการผลิต
เครื่องยนต์ที่มี ความจุกระบอกสูบ
ตั้งแต่ 248 ซีซี ขึ้นไป แต่ต�่ำกว่า
500 ซีซี
1.2 ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า
2 ใน 6 ชิ้น ส�ำหรับการผลิต
เครื่องยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบ
ตั้งแต่ 500 ซีซีขึ้นไป
2. กรณีการประกอบเครื่องยนต์

กิจการผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับ
รถจักรยานยนต์

4.8 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
4.8.1 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่
4.8.1.1 กิจการผลิต Substrate
ส�ำหรับ Catalytic
Converter
4.8.1.2 กิจการผลิต Electronic
Fuel Injection System
4.8.1.3 กิจการผลิต
Transmission ส�ำหรับ
รถยนต์
4.8.1.4 กิจการผลิต Electronic
Control Unit (ECU)

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3

2

A4
A3

2
2

A4

2

A2

2

A2

2

A2

2

A2

2

A 4 = 3 ปี
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ประเภทกิจการ
4.8.2

4.8.3

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

กิจการผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน ได้แก่
4.8.2.1 กิจการผลิตระบบเบรก
ABS (Anti-Lock Brake
System) หรือ
Electronic Brake
Force Distribution
(EBD)
4.8.2.2 กิจการผลิต Electronic
Stability Control (ESC)
4.8.2.3 กิจการผลิต
Regenerative
Braking System
4.8.2.4 กิจการผลิต Idling
Stop System
4.8.2.5 กิจการผลิต
Autonomous
Emergency Braking
System
กิจการผลิตอุปกรณ์ส�ำหรับรถยนต์
Hybrid, Battery Electric Vehicles
(BEV) และ Plug-in Hybrid
Electric Vehicles (PHEV) ได้แก่
4.8.3.1 กิจการผลิตแบตเตอรี่
4.8.3.2 กิจการผลิต Traction
Motor
4.8.3.3 กิจการผลิตระบบ
ปรับอากาศด้วยไฟฟ้า
หรือชิ้นส่วน
4.8.3.4 กิจการผลิตระบบ
บริหารจัดการแบตเตอรี่
(BMS)
4.8.3.5 กิจการผลิตระบบ
ควบคุมการขับขี่
(DCU)

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

2

A2

2

A2

2

A2

2

A2

2

A2
A2

2
2

A2

2

A2

2

A2

2
A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

4.8.4
4.8.5

4.8.6

เงื่อนไข

4.8.3.6 กิจการผลิต On-Board
Charger
4.8.3.7 กิจการผลิตสายชาร์จ
แบตเตอรี่พร้อม
เต้ารับ-เต้าเสียบ
4.8.3.8 กิจการผลิต DC/DC
Converter
4.8.3.9 กิจการผลิต Inverter
4.8.3.10 กิจการผลิต Portable
Electric Vehicle
Charger
4.8.3.11 กิจการผลิต Electrical
Circuit Breaker
4.8.3.12 กิจการพัฒนาระบบอัด
ประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ
(EV Smart Charging
System)
4.8.3.13 กิจการผลิตคานหน้า/
คานหลังส�ำหรับรถ
โดยสารไฟฟ้า
กิจการผลิตยางล้อส�ำหรับ
ยานพาหนะ
กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง
(Fuel System Parts) ได้แก่
4.8.5.1 Fuel Pump
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
4.8.5.2 Injection Pump
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
4.8.5.3 Injector
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
4.8.5.4 Fuel Pipe/Tube
กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบส่งก�ำลัง
(Transmission System Parts)
ได้แก่

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2
2

A 3 = 5 ปี

A2

2

A2

2

A2
A2

2
2

A2

2

A2

2

A2

2

A2

2

A3

2

A3

2

A3

2

A4

2

A 4 = 3 ปี
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4.8.6.1
4.8.6.2
4.8.6.3
4.8.6.4

เงื่อนไข

Sun Gear
Ring Gear
Shift Gear
Transfer Case

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

4.8.6.5 Torque Converter
4.8.6.6 Carrier
4.8.6.7 Propeller Shaft
4.8.6.8 Drive Shaft
4.8.6.9 Universal Joint
4.8.6.10 Differential

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
2
A3
2
A3
2
A3
2

4.8.6.11 Transmission Case
4.8.7

กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเครื่องยนต์
(Engine System Parts) ได้แก่
4.8.7.1 Turbocharger
4.8.7.2

4.8.7.3
4.8.7.4
4.8.7.5
4.8.7.6
4.8.7.7
4.8.7.8

ชิ้นส่วน Turbocharger
ได้แก่ Turbine Blade,
Turbine Housing และ
Bearing Housing
Cylinder Head
Cylinder Block
Crankshaft
Camshaft
Connecting Rod
Valve

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3

2

A3

2

A3

2

A3

2

A3

2

A3

2

A3

2

A3

2

A4

2

A4
A4
A4
A4
A4
A4

2
2
2
2
2
2
A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

4.8.7.9 Piston
4.8.7.10 Gear
4.8.7.11 Starting Motor or
Parts
4.8.7.12 Alternator or Parts

4.8.8

4.8.9

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
4.8.7.13 Rocker Arm
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
4.8.7.14 Waste Gate Actuator ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
กิจการผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัย
(Safety Parts) ได้แก่
4.8.8.1 ถุงลมนิรภัย/เข็มขัดนิรภัย
4.8.8.2 Airbag Inflator, Gas
Generator, Gas
Generant
4.8.8.3. ชิ้นส่วนถุงลมนิรภัย
ได้แก่ Initiator และ
Coolant Filter
4.8.8.4. ชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัย
ได้แก่ Interlock และ
Retractor
กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเบรก
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
(Brake System Parts) ได้แก่
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
4.8.9.1 Brake Booster
4.8.9.2 Brake Caliper
4.8.9.3 Brake Master Cylinder
4.8.9.4 Brake Wheel Cylinder
4.8.9.5 Wheel Hub
4.8.9.6 Brake Pipe/ Tube
4.8.9.7 Brake Set
4.8.9.8 Brake Drum

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A4
2
A4
2
A4
2

A 3 = 5 ปี

A4

2

A4

2

A4

2

A4
A3

2
2

A4

2

A4

2

A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

2
2
2
2
2
2
2
2
A 4 = 3 ปี
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4.8.10 กิจการผลิตชิ้นระบบส่วนช่วงล่าง
(Suspension System Parts) ได้แก่
4.8.10.1 Shock Absorber
4.8.10.2 Ball Joint
4.8.10.3 Leaf / Coil Spring
4.8.11 กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยว
(Steering System Parts) ได้แก่
4.8.11.1 Power Steering Pump /
Motor
4.8.11.2 Rack and Pinion
Steering
4.8.12 กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบระบาย
ความร้อน (Cooling System
Parts) ได้แก่
4.8.12.1 Water Pump
4.8.13 กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบท่อไอเสีย
(Exhaust System Parts) ได้แก่
4.8.13.1 Catalytic Converter
4.8.13.2 Exhaust Catalyst
4.8.13.3 Exhaust Manifold
4.8.14 กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบ
ปรับอากาศ (Air Conditioning
System Parts) ได้แก่
4.8.14.1 Air Compressor
4.8.15 กิจการผลิตชิ้นส่วนตัวถังที่ใช้เหล็ก
ทนแรงดึงสูง (Ultimate Tensile
Strength Steel)
4.8.16 กิจการผลิต Ball Bearing ส�ำหรับ
ยานพาหนะ
4.8.17 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
อื่นๆ

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

A4
A4
A4

2
2
2

A4

2

A4

2

A4

2

A4
A4
A4

2
2
2

A4
A4

2
2

A4

2

B1

2

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการประกอบ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ต้องใช้เหล็กที่มีค่า Ultimate Tensile Strength
(UTS) มากกว่า 700 เมกะปาสคาล (MPa) ขึ้นไป

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

4.9 กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ
4.9.1 กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ ขนาด
ตั้งแต่ 500 ตันกรอส
4.9.2 กิจการต่อเรือ หรือซ่อมเรือ ขนาด
ต�่ำกว่า 500 ตันกรอส (เฉพาะเรือ
โลหะ หรือไฟเบอร์กลาสที่มีการ
ติดตั้งเครื่องยนต์ และอุปกรณ์)
4.10 กิจการผลิตและ/หรือซ่อมรถไฟ ชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ส�ำหรับระบบราง
4.10.1 กิจการผลิตขบวนรถและ/หรือตู้รถ
เช่น ตู้รถโดยสาร ตู้สินค้า เป็นต้น
4.10.1.1 กิจการผลิตขบวนรถ
และ/หรือ ตู้รถ เช่น
ตู้รถโดยสาร ตู้สินค้า
เป็นต้น ที่มีการออกแบบ
ทางวิศวกรรม
4.10.1.2 กิจการผลิตขบวนรถ
และ/หรือ ตู้รถ เช่น
ตู้รถโดยสาร ตู้สินค้า
เป็นต้น
4.10.2 กิจการซ่อมรถไฟ หรือชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ส�ำหรับระบบราง
4.10.3 กิจการผลิตชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์
ส�ำหรับระบบราง ได้แก่
- โครงสร้างหลัก
- ตู้โดยสาร
- ห้องควบคุมรถและอุปกรณ์
- โบกี้
- ระบบห้ามล้อและ/หรือชิ้นส่วน
ส�ำคัญ
- อุปกรณ์เชื่อมต่อตู้โดยสาร
- ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ และ/หรือชิ้นส่วนส�ำคัญ
- ระบบผลิตและจ่ายลม และ/หรือ
ชิ้นส่วนส�ำคัญ

ต้องได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 14000 ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิด
ด�ำเนินการ

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

A2

2

A2

2

1. ต้องมีขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม
2. ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือ
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

A1

2

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

A2

2

ต้องมีการซ่อมบ�ำรุงหนัก (Overhaul) และการ
ซ่อมแซม (Repair) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

A3

2

A2

2

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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- ระบบประตูโดยสาร และ/หรือ
ชิ้นส่วนส�ำคัญ
- ระบบส่องสว่างของรถ และ/หรือ
ชิ้นส่วนส�ำคัญ
- ระบบสื่อสารและเฝ้าสังเกตการณ์
และ/หรือชิ้นส่วนส�ำคัญ
- ระบบควบคุมและอาณัติสญั ญาณ
และ/หรือชิ้นส่วนส�ำคัญ
- ระบบไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟ
และ/หรือชิ้นส่วนส�ำคัญ
- รางหรือชิ้นส่วนราง
4.11 กิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยาน หรืออุปกรณ์
เกี่ยวกับอวกาศ
4.11.1 กิจการผลิตอากาศยานหรือชิ้นส่วน
เช่น ล�ำตัวอากาศยาน ชิ้นส่วน
ประกอบส�ำคัญของอากาศยาน
บริภัณฑ์และชิ้นส่วนอื่นๆ เป็นต้น
4.11.2 กิจการผลิตเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์
ภายในอากาศยาน (ยกเว้นเครื่อง
ใช้หรือวัสดุสิ้นเปลืองและหมุนเวียน)
เช่น เก้าอี้ ชูชีพ รถเข็น หรือ
อุปกรณ์ประกอบอาหาร เป็นต้น
4.11.3 กิจการซ่อมอากาศยาน หรือ
ชิ้นส่วน
4.11.4 กิจการซ่อมเครื่องใช้หรืออุปกรณ์
ภายในอากาศยาน (ยกเว้นเครื่อง
ใช้หรือวัสดุสิ้นเปลืองและ
หมุนเวียน)
4.11.5 กิจการผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับ อวกาศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ชิ้นส่วนยานอวกาศดาวเทียม
เช่น ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ระบบขับเคลื่อน จรวดน�ำส่ง อุปกรณ์ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสาร
ในอวกาศ เครื่องมือส�ำหรับการค้นหา
การตรวจวัดและการน�ำทางในอวกาศ
เป็นต้น
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

2

A3

2

A2

2

A4

2

A1

2

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ
4.11.6 กิจการระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับ
อวกาศ เช่น ระบบค้นหา ระบบ
สถานีภาคพื้น ระบบตรวจวัด
ระบบประเมินผล และระบบ
น�ำทางในอวกาศ เป็นต้น
4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มี
ความจุกระบอกสูบต�่ำกว่า 248 ซีซี) 1, 2

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
A1
2
เช่น ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น
เงื่อนไข

1. ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
A3
ดังนี้ Cylinder Head, Cylinder Block,
(ต้องปฏิบัติ
Crankshaft, Crankcase, Camshaft และ ครบเงื่อนไข
Connecting Rod
ข้อ 1-3)
1.1 ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า
4 ใน 6 ชิ้น ส�ำหรับการผลิตรถ
จักรยานยนต์ ที่มีความจุกระบอกสูบ
ตั้งแต่ 248 ซีซี ขึ้นไป แต่ต�่ำกว่า
500 ซีซี
1.2 ต้องมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า
2 ใน 6 ชิ้น ส�ำหรับการผลิตรถ
จักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบ
ตั้งแต่ 500 ซีซี ขึ้นไป
2. ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและ
B1
พ่นสี
(กรณีปฏิบัติ
3. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และ ตามเงื่อนไข
การใช้ชิ้นส่วน และต้องได้รับความเห็นชอบ ข้อ 2-3)
จากคณะกรรมการ

4.13 กิจการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)
4.14 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�ำหรับงาน
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication
Industry) หรือการซ่อม Platform ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

A2

2

2

2

1. เป็นกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (ป.9/2560) ในกรณีดังต่อไปนี้
- เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
2. เป็นกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ป.9/2560)
3. เป็นกิจการทีไ่ ม่เข้าข่ายในการยืน่ ขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมเพือ่ สนับสนุนให้มกี ารใช้เครือ่ งจักรทีม่ รี ะบบทีท่ นั สมัยและมีการน�ำระบบหุน่ ยต์มาใช้
ในการผลิต (ป.10/2560)
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
A 2 = 8 ปี
A 3 = 5 ปี
A 4 = 3 ปี
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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เงื่อนไข

4.14.1 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�ำหรับ
งานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
(Fabrication Industry) ที่มีขั้นตอน
การออกแบบทางวิศวกรรม
4.14.2 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�ำหรับ
งานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
(Fabrication Industry) หรือการ
ซ่อม Platform ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
4.15 กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์
4.15.1 กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ ต้องเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจวัด
ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
ค่าพารามิเตอร์ ประมวลผลข้อมูล และรายงาน
ผลในตัวเองได้ หรือสามารถตรวจวัดและควบคุม
พารามิเตอร์โดยอัตโนมัติ
4.15.2 กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์
อื่นๆ
4.20 กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานพาหนะและ 1. ต้องเป็นการผลิตและ/หรือซ่อมตามความ
ระบบอาวุธเพื่อการป้องกันประเทศ
ต้องการของหน่วยงานด้านความมั่นคง
4.20.1 รถถัง รถเกราะ หรือยานพาหนะรบ 2. ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานทางการทหารที่กระทรวงกลาโหม
4.20.2 ยานพาหนะช่วยรบ
ก�ำหนด
4.20.3 ชิ้นส่วนเฉพาะที่ใช้ในการผลิตและ/ 3. กรณีซ่อม ต้องเป็นการซ่อมบ�ำรุงหนัก หรือ
หรือซ่อม ในประเภทกิจการ 4.20.1
การซ่อมแซมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และ 4.20.2
4.21 กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานไร้คนขับ
1. ต้องเป็นการผลิตและ/หรือซ่อมตามความ
(Unmanned System) เพื่อการป้องกัน
ต้องการของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ประเทศ และชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตและ/ 2. ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ
หรือซ่อม
มาตรฐานทางการทหารที่กระทรวงกลาโหม
ก�ำหนด
4.21.1 ระบบยานภาคพื้นไร้คนขับ
3. กรณีซ่อม ต้องเป็นการซ่อมบ�ำรุงหนัก หรือ
(Unmanned Ground System:
การซ่อมแซมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
UGS) เช่น ยานภาคพื้น
(Unmanned Ground Vehicle:
UGV) หุ่นยนต์ส�ำหรับการปฏิบัติ
การทางทหาร และหุ่นยนต์ขนาดจิ๋ว
เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเภทกิจการ 4.16 - 4.19 สิ้นสุดการให้การส่งเสริมการลงทุน
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
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ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
3

A 3 = 5 ปี

A4

3

A2

2

A3

2

A2
A2
A2

A1

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
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4.21.2 ระบบยานทางน�้ำไร้คนขับ
(Unmanned Maritime
System: UMS) เช่น ยานผิวน�้ำ
ไร้คนขับ (Unmanned Surface
Vehicle: USV) และยานใต้น�้ำ
ไร้คนขับ (Unmanned Underwater
Vehicle: UUV) เป็นต้น
4.21.3 ระบบอากาศยานไร้คนขับ
(Unmanned Aircraft
System: UAS) เช่น อากาศยาน
ไร้คนขับแบบปีกติดล�ำตัว (Fixed
Wing) อากาศยานไร้คนขับแบบ
ปีกหมุน (Rotor) และอากาศยาน
ไร้คนขับแบบผสม (Fixed Wing/
Rotor) เป็นต้น
4.21.4 ชิ้นส่วนเฉพาะที่ใช้ในการผลิตและ/
หรือซ่อม ประเภทกิจการ 4.21.14.21.3 เช่น ตัวโครงสร้างหลัก
แขนกล มือจับ ระบบติดต่อสื่อสาร
ระบบกล้อง ระบบสมองกล ระบบ
ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ เป็นต้น
4.22 กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอาวุธ และเครื่อง
ช่วยฝึกเพื่อการป้องกันประเทศ และชิ้นส่วน
4.22.1 การผลิตและ/หรือซ่อมอาวุธ
4.22.1.1 อาวุธปืน
4.22.1.2 กระสุนปืน
4.22.1.3 ระบบจรวด รวมทั้งระบบ
ควบคุม รถยิงหรือสิ่งน�ำพา
ไปของระบบจรวด
4.22.2 ระบบจ�ำลองยุทธ์และการฝึกเสมือน
จริง เช่น ระบบเครื่องช่วยฝึกยานรบ
เสมือนจริง ระบบเครื่องช่วยฝึกใช้
อาวุธเสมือนจริง และระบบสนามฝึก
ยิงอาวุธประจ�ำกายและอาวุธประจ�ำ
หน่วยระบบจ�ำลองยุทธ์ปฏิบัติการร่วม
(JTLS) เป็นต้น
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A1

เงื่อนไข

A1

A1

1. ต้องเป็นการผลิตและ/หรือซ่อมตามความ
ต้องการของหน่วยงานด้านความมั่นคง
2. ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานทางการทหารที่กระทรวงกลาโหม
ก�ำหนด
3. กรณีซ่อม ต้องเป็นการซ่อมบ�ำรุงหนัก หรือ
การซ่อมแซมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
4. ส�ำหรับประเภทกิจการ 4.22.1 ต้องเป็นไป
ตาม พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของ
เอกชน พ.ศ. 2550 และต้องมีผู้มีสัญชาติ
ไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน
5. ส�ำหรับประเภทกิจการ 4.22.2 ต้องมีการ
ออกแบบระบบหรือพัฒนาซอฟต์แวร์เอง

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2
A2
A2
A1

A 4 = 3 ปี
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4.22.3 ชิ้นส่วนเฉพาะที่ใช้ในการผลิตและ/
หรือซ่อม ประเภทกิจการ 4.22.1
และ 4.22.2
4.23 กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ
1. ต้องเป็นการผลิตและ/หรือซ่อมตามความ
ได้แก่ เสื้อเกราะกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด
ต้องการของหน่วยงานด้านความมั่นคง
แผ่นเกราะหรือโล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ด 2. ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ
ระเบิด
มาตรฐานทางการทหารที่กระทรวงกลาโหม
ก�ำหนด
3. กรณีซ่อม ต้องเป็นการซ่อมบ�ำรุงหนัก หรือ
การซ่อมแซมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2

A 3 = 5 ปี

A2

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทกิจการ

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข

5.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.1.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใน
ระดับเทคโนโลยีขั้นสูง
(Advanced Technology)
5.1.1.1 กิจการผลิตเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับ
เทคโนโลยีขั้นสูง
(Advanced
Technology) ที่มีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
5.1.1.2 กิจการผลิตเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับ
เทคโนโลยีขั้นสูง
(Advanced
Technology) ที่ไม่มี
การออกแบบผลิตภัณฑ์
5.1.2 กิจการผลิตเครื่องปรับอากาศ
ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องซักผ้า เครื่อง
อบผ้า

สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
(Internet of Things) หรือ มีวงจรหรือระบบควบคุม
การท�ำงาน ระบบประมวลผล สมองกล (Embedded
System) หรือซอฟต์แวร์ (Embedded Software)
เพื่อให้รองรับการท�ำงานที่ซับซ้อนหรือหลากหลายขึ้น

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพสูง
ในระดับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ
กระทรวงพลังงาน หรือมาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานอื่นที่เทียบเท่า

5.1.3 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
5.2 กิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า
หรือชิ้นส่วน และ/หรือ อุปกรณ์ที่ใช้กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
5.2.1 กิจการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส�ำหรับ
อุตสาหกรรม ได้แก่ Power
Inverter, Distribution Transformer,
Main Circuit Breaker
5.2.1.1 กิจการผลิตอุปกรณ์
ไฟฟ้าส�ำหรับอุตสาหกรรม
ได้แก่ Power Inverter,
Distribution Transformer,
Main Circuit Breaker ที่
มีขั้นตอนการออกแบบ
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

2

A3

2

A4

2

B1

2

A3

2

A 4 = 3 ปี
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5.2.1.2 กิจการผลิตอุปกรณ์
ไฟฟ้าส�ำหรับอุตสาหกรรม
ได้แก่ Power Inverter,
Distribution Transformer,
Main Circuit Breaker ที่
ไม่มีขั้นตอนการออกแบบ
5.2.2 กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED
5.2.3 กิจการผลิต Compressor และ/ 1. ต้องเป็น Compressor ส�ำหรับเครื่องปรับ
หรือ Motor ส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
อากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ ที่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพ
สูงในระดับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ
กระทรวงพลังงาน หรือมาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานอื่นที่เทียบเท่า
2. ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ Motor ต้องมีขั้นตอน
การออกแบบผลิตภัณฑ์
5.2.4 กิจการผลิต Wire Harness
5.2.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
5.2.6. กิจการผลิตอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าที่มีความจุสูง (High Density
Energy Storage)
5.2.6.1 แบตเตอรี่ (High
ต้องมีคุณสมบัติ Specific Power และ จ�ำนวนรอบการ
Density Battery)
อัดประจุไฟฟ้าตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
5.2.6.2 Supercapacitor
ต้องมีคุณสมบัติ Specific Energy และ จ�ำนวนรอบการ
อัดประจุไฟฟ้าตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
5.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
5.3.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Organics
and Printed Electronics (OPE)
5.3.2 กิจการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม
5.3.2.1 กิจการผลิตอุปกรณ์ส่ง
(Emission) แพร่
(Transmission) รับ
(Reception) สัญญาณ
ส�ำหรับระบบใยแก้วน�ำ
แสง (Optical Fiber) และ
ระบบไร้สาย (Wireless)
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A4
2

A 3 = 5 ปี

A4
A4

2
2

B1
B1

2
2

A2

2

A2

2

A2

2

A2

2

A 4 = 3 ปี
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เงื่อนไข

5.3.2.2 กิจการผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับโทรคมนาคมอื่นๆ
5.3.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Electronic
Control and Measurement
ส�ำหรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร
5.3.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Security
Control Equipment
5.3.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพ
และเสียง (Audio Visual Product)
5.3.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับส�ำนักงาน
5.3.7 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
5.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์
ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
5.4.1 กิจการผลิตชิ้นส่วนในกลุ่ม
Organics and Printed
Electronics (OPE)
5.4.2 กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และ/ การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีกรรมวิธีการผลิต
หรือวัตถุดิบส�ำหรับเซลล์แสง
และ Energy Yield ตามที่คณะกรรมการให้ความ
อาทิตย์
เห็นชอบ
5.4.3 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับ
โทรคมนาคม
5.4.3.1 กิจการผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์ส่ง (Emission)
แพร่ (Transmission)
รับ (Reception)
สัญญาณส�ำหรับระบบ
ใยแก้วน�ำแสง (Optical
Fiber) และระบบไร้สาย
(Wireless)
5.4.3.2 กิจการผลิตชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
โทรคมนาคมอื่นๆ
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
2

A 3 = 5 ปี

A2

2

A2

2

A4

2

A4

2

B1

2

A2

2

A2

2

A2

2

A3

2
A 4 = 3 ปี
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5.4.4

5.4.5
5.4.6

5.4.7

5.4.8

กิจการผลิตชิ้นส่วน Electronic
Control and Measurement
ส�ำหรับงานอุตสาหกรรม/ เกษตร/
เครื่องมือแพทย์/ ยานพาหนะ/
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ Security Control
Equipment
กิจการผลิต Hard Disk Drive
และ/หรือ ชิ้นส่วนส�ำหรับ Hard
Disk Drive
5.4.6.1 กิจการผลิต Advanced 1. จะต้องเป็นการผลิต Hard Disk Drive ที่มี
Technology Hard Disk
ความหนาแน่นของข้อมูล (Areal Density)
Drive และ/หรือชิ้นส่วน
ไม่น้อยกว่า 2,000 กิกะบิต ต่อตารางนิ้ว
(ยกเว้น Top Cover
2. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็น
หรือ Base Plate หรือ
ส่วนหนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริม
Peripheral)
ด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมา
รวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล
5.4.6.2 กิจการผลิต Hard Disk การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วน
Drive ทั่วไป และ/หรือ หนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดย
ชิ้นส่วน (ยกเว้น Top ไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงิน
Cover หรือ Base
ลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
Plate หรือ Peripheral)
5.4.6.3 กิจการผลิต Top cover
หรือ Base Plate หรือ
Peripheral ส�ำหรับ
Hard Disk Drive
กิจการผลิต Solid State Drive
การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วน
และ/หรือ ชิ้นส่วนส�ำหรับ Solid หนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดย
State Drive
ไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงิน
ลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
กิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรือ
อุปกรณ์ส�ำหรับระบบที่ใช้ประโยชน์
จากพลังงานแสงอาทิตย์

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2
2

A 3 = 5 ปี

A2

2

A2

2

A3

2

A4

2

A2

2

A3

2

A 4 = 3 ปี
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5.4.9

เงื่อนไข

กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำ
และ/หรือ ชิ้นส่วนส�ำหรับอุปกรณ์
สารกึ่งตัวน�ำ

5.4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรือ
อุปกรณ์โฟโทนิกส์ (Photonics)
และ/หรือ ระบบที่ใช้โฟโทนิกส์
5.4.11 กิจการผลิต Flat Panel Display
5.4.12 กิจการผลิต Flexible Printed
Circuit และ/หรือ Multi Layer
Printed Circuit Board และ/หรือ
ชิ้นส่วน
5.4.12.1 กิจการผลิต Flexible
Printed Circuit และ/
หรือ Multi Layer
Printed Circuit Board
และ/หรือชิ้นส่วนที่มี
ขั้นตอนการออกแบบ
ลายวงจร
5.4.12.2 กิจการผลิต Flexible
Printed Circuit และ/
หรือ Multi Layer
Printed Circuit Board
และ/หรือ ชิ้นส่วนที่ไม่มี
ขั้นตอนการออกแบบ
ลายวงจร
5.4.13 กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจ�ำ
อื่นๆ
5.4.14 กิจการผลิต Printed Circuit
Board Assembly (PCBA) ทั่วไป
5.4.15 กิจการผลิต Electro-Magnetic
Product
5.4.16 กิจการผลิต Passive Component
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส�ำหรับการผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit)
การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดย
ไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงิน
ลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
2

ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ
ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3

2

A3

2

A2

2

A3

2

A4

2

A4

2

A4

2

A4

2
A 4 = 3 ปี

59

บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ
5.4.17 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง
(Audio Visual Product)
5.4.18 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับ
ส�ำนักงาน
5.4.19 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
5.5 กิจการผลิตสารหรือแผ่นส�ำหรับไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์
5.5.1 กิจการผลิต Wafer
5.5.2 กิจการผลิตสารหรือแผ่นที่ใช้
Thin Film Technology

1. ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
2. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริม
ด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมา
รวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล
5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้าน
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า
5.6.1 กิจการ Microelectronics Design
1,500,000 บาท ต่อปี หรือ มีเงินลงทุน
ขั้นต�่ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการไม่น้อย
5.6.2 กิจการ Embedded System
กว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและ
Design
ทุนหมุนเวียน)
2. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมให้นับรวมรายได้
จากการจ�ำหน่าย หรือการให้บริการ ซึ่ง
เป็นผลงานที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมโดยตรง หรือน�ำไปผลิตต่อในเชิง
พาณิชย์ ไม่ว่าจะผลิตเอง หรือว่าจ้างผู้อื่น
ผลิต
3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริม หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับ
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วันที่ก�ำหนดระยะเวลาการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A4
2

เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4

2

B1

2

A2
A3

2
2

A1

2

A1

2

A 4 = 3 ปี
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เงื่อนไข

5.7 กิจการซอฟต์แวร์
5.7.1 กิจการพัฒนา Embedded
Software

5.7.2

กิจการพัฒนา Enterprise
Software และ/หรือ Digital
Content

5.7.3

กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูง (High Valueadded Software)
- พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์
ด้านวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อ
บริหารจัดการข้อมูล Big Data,
Data Analytics รวมถึง
Predictive Analytics
- พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศและไซเบอร์

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

1. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากร
A1
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี หรือ
มีเงินลงทุนขั้นต�่ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กิจการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
2. ต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างใด
A3
อย่างหนึ่งตามที่ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ไม่ก�ำหนด
ดิจิทัลก�ำหนดหรือเห็นชอบ
วงเงินยกเว้น
3. โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ภาษีเงินได้
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้อง
นิติบคุ คล
ด�ำเนินการให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานจาก
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ
ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
Capability Maturity Model Integration
(CMMI) หรือเทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่
วันครบเปิดด�ำเนินการได้ หากไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 1 ปี
4. รายได้จากการจ�ำหน่ายหรือการให้บริการ
อันเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้
รับการส่งเสริมโดยตรง ถือเป็นรายได้ที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุน
A1

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

5

5

5

A 4 = 3 ปี
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- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ควบคุม และ/หรือเชื่อมโยง
อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
รวมถึง Business Process
Management
- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงาน
สนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ผลิต(Industrial Software)
5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1, 2, 3
5.9 กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Services)
- บริการระบบซอฟต์แวร์ฐาน (Software
Platform)
- บริการบริหารจัดการทางด้านดิจิทัล
(Managed Service)
- บริการออกแบบระบบสถาปัตยกรรม
ทางด้านดิจิทัล (Digital Architecture
Design Service)
- บริการทางด้านดิจิทัล เช่น FinTech,
DigiTech, MedTech, AgriTech
เป็นต้น

เงื่อนไข

ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการได้
1. ต้องมีการจ้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Specialist) และต้องมีเงิน
ลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
2. ต้องมีกระบวนการให้บริการด้านดิจิทัลตาม
ที่คณะกรรมการเห็นชอบ
3. โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้อง
ด�ำเนินการให้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO
20000 หรือมาตรฐานอื่นตามความเห็นชอบ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�ำเนินการ
หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ จะถูกเพิก
ถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 1 ปี
4. รายได้ที่เกิดจากการจ�ำหน่ายหรือรายได้ที่
เกิดจากการให้บริการด้านดิจิทัลที่ได้รับการ
ส่งเสริมโดยตรง ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน
5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก่อนขอรับ
การส่งเสริม

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

B2

5

A3

5

1. เป็นกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (ป.9/2560) ในกรณีดังต่อไปนี้
- เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
2. เป็นกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ป.9/2560)
3. เป็นกิจการทีไ่ ม่เข้าข่ายในการยืน่ ขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมเพือ่ สนับสนุนให้มกี ารใช้เครือ่ งจักรทีม่ รี ะบบทีท่ นั สมัยและมีการน�ำระบบหุน่ ยต์มาใช้
ในการผลิต (ป.10/2560)
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
A 2 = 8 ปี
A 3 = 5 ปี
A 4 = 3 ปี
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ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
ประเภทกิจการ
6.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการ
อุตสาหกรรม

เงื่อนไข
1. ไม่ให้การส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
ดังต่อไปนี้
1.1 ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุปโภค เช่น
สีทาอาคาร น�้ำยาท�ำความสะอาด
น�้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ ปุ๋ยเคมีผสม
ยาปราบศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลง
เป็นต้น
1.2 ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการก่อสร้าง เช่น
กาวซีเมนต์ Concrete admixture
เป็นต้น
1.3 สารที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งอยู่
ในข่ายที่ประเทศไทยจะต้องลดหรือ
ยกเลิกการใช้งานตามข้อตกลงสากล
2. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะ
กระบวนการผสม หรือท�ำให้เจือจาง หรือ
เปลี่ยนสถานะ

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A4
3

6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.2.1 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ 1. ต้องเป็นการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมตลอด
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น รูปต่อเนื่องจาก
วงจรชีวิตน้อยลง โดยมีการรับรองหรือ
การผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อ
ตรวจสอบได้ว่ามีการใช้วัตถุดิบจากแหล่ง
สิ่งแวดล้อมในโครงการเดียวกัน
ทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable
Resource) หรือการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
เคมีที่ยั่งยืน (Sustainable Green
Chemistry) ในการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์
ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพโดยไม่ก่อให้เกิด
สารพิษ เป็นต้น
2. ต้องได้รับการประเมินการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น การ
ประเมิน Life Cycle Assessment (LCA)
เป็นต้น ก่อนเปิดด�ำเนินการ
6.2.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปจากพลาสติกหรือ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

1

A3

1
A 4 = 3 ปี
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6.3 กิจการโรงกลั่นน�้ำมัน
6.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
6.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ
หรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty
Polymers หรือ Specialty Chemicals)
6.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับ
อุตสาหกรรม (Plastic Products for
Industrial Goods)
6.7 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติ
พิเศษ
6.7.1 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดหลายชั้น (Multilayer Plastics
Packaging)
6.7.2 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic Plastics
Packaging)

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

ต้องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติกมากกว่า 3 ชั้น
ขึ้นไป หรือกรณีขึ้นรูปแบบ Co-extrusion ต้องมีการ
ผลิตเชื่อมประสานพลาสติกไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อใน
ระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรือ
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class
10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�ำเนินการ
6.7.3 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อใน
ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic ระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรือ
Plastics Packaging)
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class
10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�ำเนินการ
6.8 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล
ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปด้วยเศษพลาสติกจาก
ในประเทศเท่านั้น
6.9 กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ส�ำคัญในยา (Active ต้องเป็นการผลิตสารออกฤทธิ์ หรือวัตถุดิบทาง
Pharmaceutical Ingredients)
เภสัชกรรม (Active Pharmaceutical
Ingredients: APIs)
6.10 กิจการผลิตยา
6.10.1 กิจการผลิตยาตามบัญชียามุ่งเป้า 1. ต้องเป็นการผลิตยาในกลุ่มบัญชียามุ่งเป้าที่
ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่
ยื่นขอรับการส่งเสริม
2. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ตาม
แนวทาง PIC/S ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบ
ก�ำหนดเปิดด�ำเนินการ
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
B1
3
A3
3
A2
3

เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

B1

3

A3

3

A3

3

A3

3

A4

3

A2

1

A2

1

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง
1
A3
PIC/S ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบก�ำหนดเปิด
ด�ำเนินการ
A2
3
เงื่อนไข

6.10.2 กิจการผลิตยาแผนปัจจุบันและยา
แผนโบราณ
6.11 กิจการผลิตแม่ปุ๋ยเคมี
6.12 กิจการผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ
6.12.1 กิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิดปลอด
เชื้อหรือกระดาษชนิดปลอดเชื้อ
(Hygienic Pulpหรือ Hygienic
Paper)
6.12.2 กิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิดพิเศษ
หรือกระดาษชนิดพิเศษ (Specialty
Pulp หรือ Specialty Paper)
6.13 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
6.13.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
ปลอดเชื้อ

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อใน
ระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 5 หรือ
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 100
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�ำเนินการ
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น GMP หรือ Food grade เป็นต้น
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�ำเนินการ

A2

3

A3

3

ต้องมีขั้นตอนการผลิตที่ปลอดเชื้อ และต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น GMP หรือ Food
grade เป็นต้น ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�ำเนินการ
6.13.2 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ต้องมีขั้นตอนการเคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยพลาสติก
เคลือบพลาสติกชีวภาพ
ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้
6.13.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ต้องมีกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น
ที่มีสมรรถนะสูง
การรับน�้ำหนักหรือการกันกระแทก เป็นต้น
6.14 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์
6.14.1 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
ต้องมีขั้นตอนการพิมพ์ และการออกแบบสิ่งพิมพ์
โดยใช้ Digital Media Software ในโครงการ
6.14.2 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป
6.15 กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่างกาย 1. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนา
เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน เครื่องส�ำอาง
เศรษฐกิจพิเศษหรือ โครงการเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
- อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
- อ�ำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
2. ต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

A4

3

A4

3

A4

3

A3

5

B1
A2

5
1

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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6.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับสินค้า 1. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนา
อุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก
เศรษฐกิจพิเศษหรือ โครงการเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
- อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
- อ�ำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
2. ต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
6.17 กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือกระดาษ เช่น 1. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนา
กล่องกระดาษ
เศรษฐกิจพิเศษหรือ โครงการเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
- อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
- อ�ำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
2. ต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2
3

A 3 = 5 ปี

A2

3

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน
7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ
พลังงานไฟฟ้าและไอน�้ำ
7.1.1.1 กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือ พลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้ำจากขยะ
หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ
(Refuse Derived Fuel)
7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า
หรือ พลังงานไฟฟ้าและ
ไอน�้ำจากพลังงาน
หมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์
ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ
เป็นต้น ยกเว้นขยะ หรือ
เชื้อเพลิงจากขยะ
7.1.1.3 กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือ พลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้ำ จาก
พลังงานอื่นๆ
7.1.2 กิจการผลิตน�้ำประปา น�้ำเพื่อ
อุตสาหกรรม หรือไอน�้ำ
7.1.3 กิจการสถานที่ตรวจปล่อย และบรรจุ
สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่ง
ออก หรือโรงพักสินค้า เพื่อตรวจ
ปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขา
ออกที่ขนส่ง โดยระบบคอนเทนเนอร์
นอกเขตท่าเทียบเรือ (รพท.) (Inland
Container Depot: ICD)
7.1.4 กิจการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับเรือ
บรรทุกสินค้า
7.1.5 กิจการสนามบินพาณิชย์

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. กรณีใช้ระบบ Cogeneration
2. กรณีใช้ถ่านหินต้องเป็นประเภทเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)
เท่านั้น

ต้องมีเครื่องจักรส�ำหรับการขนถ่ายที่ทันสมัย
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

3

A2

3

A4
A4

3
3

A3

3

A3

4

A3

4

A2

4

A 4 = 3 ปี
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กิจการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
7.1.6.1 กิจการบริการวงจร
สื่อสัญญาณความเร็วสูง
ระหว่างประเทศภาค
พื้นน�้ำ
7.2 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 2, 3
7.3 กิจการขนส่งมวลชน และสินค้าขนาดใหญ่
7.3.1 กิจการขนส่งทางราง

ต้องได้รับใบอนุญาตการบริการวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูงระหว่างประเทศจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ก่อนยื่นค�ำขอ
รับการส่งเสริม

7.1.6

7.3.2
7.3.3
7.3.4

กิจการขนส่งทางท่อ (ยกเว้นการ
ขนส่งน�้ำทางท่อ)
กิจการขนส่งทางเรือ
กิจการขนส่งทางอากาศ

7.4 กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์
7.4.1 กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วย
ระบบที่ทันสมัย (Distribution
Center: DC)
7.4.2 กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย
(International Distribution
Center: IDC)

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง

เครื่องบินต้องมีอายุไม่เกิน 14 ปี นับแต่ปีที่ผลิต
จนถึงปีที่ยื่นค�ำขอรับการส่งเสริม
1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วไม่น้อยกว่า
10 ล้านบาท
2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
3. ส�ำหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย ก�ำหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100
ล้านบาท
3.2 ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ
4. ส�ำหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่
ทันสมัย ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2

5

B1

3

A2

4

B1

4

A2
A3

4
4

B1

4

A3

4

หมายเหตุ: ประเภทกิจการ 7.5 และ 7.6 งดให้การส่งเสริมการลงทุน (ง.1/2561)
1. เป็นกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (ป.9/2560) ในกรณีดังต่อไปนี้
- เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
2. เป็นกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ป.9/2560)
3. เป็นกิจการทีไ่ ม่เข้าข่ายในการยืน่ ขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมเพือ่ สนับสนุนให้มกี ารใช้เครือ่ งจักรทีม่ รี ะบบทีท่ นั สมัยและมีการน�ำระบบหุน่ ยต์มาใช้
ในการผลิต (ป.10/2560)
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
A 2 = 8 ปี
A 3 = 5 ปี
A 4 = 3 ปี
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ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ
7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน
(Trade and Investment Support Office:
TISO) 1, 2, 3

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
1. ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปีละ
B2
4
ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
2. ต้องมีแผนดําเนินการและขอบข่ายธุรกิจดังนี้
2.1 การก�ำกับดูแล และ/หรือการให้
บริการบริษัทในเครือและในกลุ่ม
ทั้งนี้ให้รวมถึงการให้บริการจัดหา
หรือให้เช่าอาคารส�ำนักงาน หรือ
อาคารโรงงานให้บริษัทในเครือและ
ในกลุ่มด้วย
2.2 การให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำในการ
ประกอบธุรกิจยกเว้นธุรกิจด้านการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ และการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศส�ำหรับธุรกิจ
ด้านบัญชีด้านกฎหมายด้านโฆษณา
ด้าน สถาปัตยกรรมและด้าน
วิศวกรรมโยธา ต้องได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า หรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ก่อนยื่นค�ำขอรับการ
ส่งเสริม
2.3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดหาสินค้า
2.4 การให้บริการทางวิศวกรรมและ
เทคนิคที่ไม่รวมถึงการให้บริการทาง
สถาปัตยกรรมและทางวิศวกรรมโยธา
2.5 กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องจักรเครื่องกลเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ ได้แก่
- การน�ำเข้าเพื่อค้าส่ง
- การให้บริการฝึกอบรม
- การติดตั้งบ�ำรุงรักษาซ่อมแซม
- การปรับ (Calibration)
2.6 การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ
เงื่อนไข

1. เป็นกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (ป.9/2560) ในกรณีดังต่อไปนี้
- เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
2. เป็นกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ป.9/2560)
3. เป็นกิจการทีไ่ ม่เข้าข่ายในการยืน่ ขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมเพือ่ สนับสนุนให้มกี ารใช้เครือ่ งจักรทีม่ รี ะบบทีท่ นั สมัยและมีการน�ำระบบหุน่ ยต์มาใช้
ในการผลิต (ป.10/2560)
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
A 2 = 8 ปี
A 3 = 5 ปี
A 4 = 3 ปี
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

7.8 กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน (Energy
Service Company: ESCO)
7.9 กิจการพัฒนาพื้นที่ส�ำหรับกิจการ
อุตสาหกรรม
7.9.1 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
7.9.1.1 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข
2.7 การให้บริการรับจ้างบริหารระบบ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Process
Outsourcing) โดยต้องให้บริการ
ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมในด้าน
ต่างๆ เช่น Administration
Services, Finance & Accounting
Services, Human Resource
Services, Sales & Marketing
Services, Customer Services,
Data Processing เป็นต้น
3. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่ม
เติมตามคุณค่าของโครงการได้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน
ก่อนยื่นค�ำขอรับการส่งเสริม

1. ไม่ให้การส่งเสริมในกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ
2. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่
3. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่
ทั้งหมดยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน
1,000 ไร่ ให้ก�ำหนดตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
4. เงื่อนไขอื่นมีดังนี้
4.1 มาตรฐานของถนนหลัก		
กรณีที่ดินเกินกว่า 1,000 ไร่ ขึ้นไป
ต้องมีถนน 4 ช่องทาง เขตทาง
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 14 เมตร มีเกาะกลาง
ถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือ
ไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้
รถยนต์จอดฉุกเฉิน

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

3

A3

3

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

4.7

4.8

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข
กรณีที่ดินเกินกว่า 500-1,000 ไร่
ต้องมีถนน 2 ช่องทาง เขตทาง
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 7 เมตร มีทางเท้า
ไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง
นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทาง
กว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอด
ฉุกเฉิน
มาตรฐานของถนนสายรองต้องมี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8.50 เมตร
ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียต้องเหมาะสม
ตามลักษณะสมบัติของน�้ำเสีย และ
การบ�ำบัดน�้ำเสียต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานน�้ำทิ้งตามที่กฎหมายก�ำหนด
โดยมีบ่อเก็บน�้ำทิ้งหลังการบ�ำบัดด้วย
ระบบระบายน�้ำเสียต้องแยกออก
จากระบบระบายน�้ำฝนโดยเด็ดขาด
ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และ
ก�ำจัดขยะที่เหมาะสมตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
โรงงานที่เข้าใช้พื้นที่ต้องเป็นโรงงาน
ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่
ก�ำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการของ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมี
ไฟฟ้า น�้ำประปาและน�้ำใช้ โทรศัพท์
และการไปรษณีย์แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้าไปอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ
ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณ
ร้อยละ 25 ของที่ดินทั้งหมดหรือ
ตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการ

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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7.9.1.2 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ

1.
2.

3.
4.
5.
7.9.1.3 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
(Logistics Park)

1.

2.

3.
4.

5.

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข
ให้ความเห็นชอบ ให้มีความพร้อม
ในด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่
ออกบัตรส่งเสริม
ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่
ต้องมีพื้นที่ส�ำหรับการประกอบ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่อง
ประดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่
ทั้งหมด
ต้องมีพื้นที่ส�ำหรับการค้าขายอัญมณีและ
เครื่องประดับ
ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า
รวมทั้งศูนย์ธุรกิจ
ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 200 ไร่ และมีการ
ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่า หรือขาย
โดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 50,000
ตารางเมตร
ต้องตั้งในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร
จากบริเวณท่าเรือ ท่าอากาศยานด่าน
ชายแดนศุลกากรสถานีตรวจปล่อย และ
บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Inland
Container Depot: ICD) หรืออยู่ในเขต
ประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free
Zone)
ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็น
เขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร
(Free Zone)
ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น-ลงตู้
คอนเทนเนอร์ หรือสถานีรถบรรทุกและ
สถานีเก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ไม่
น้อยกว่า 50 ตู้
ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวาง
สายสื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลาง
สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3

5

A3

4

A 4 = 3 ปี
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7.9.1.4

7.9.1.5
7.9.1.6
7.9.1.7

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข

6. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
7. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
กิจการนิคมหรือเขต
ต้องจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในเขต
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดังนี้
(Movie Town)
- โรงถ่ายภาพยนตร์ และ/หรือรายการ
โทรทัศน์ที่ได้มาตรฐานทั้งในและนอกสถานที่
(Indoor Studio and Outdoor Studio)
- บริการหลังการถ่ายท�ำส�ำหรับธุรกิจ
ภาพยนตร์ได้แก่ บริการล้างและพิมพ์ฟิล์ม
ภาพยนตร์ บริการท�ำเทคนิคภาพพิเศษและ
ภาพแอนิเมชันด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
บริการห้องบันทึกเสียงส�ำหรับภาพยนตร์
กิจการนิคมหรือเขต
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อนยื่นขอรับการส่งเสริม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจการนิคมหรือเขต
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
อุตสาหกรรมยาง
ก�ำหนด
กิจการนิคมหรือเขต
1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่
อุตสาหกรรมอากาศยาน 2. ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขต
หรืออวกาศ
คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)
หรือเขตปลอดอากร (Free Zone)
3. ต้องจัดให้มีพื้นที่รองรับศูนย์ซ่อม
อากาศยานหรือชิ้นส่วน
4. ต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและบริการ ได้แก่ ระบบถนน
ระบบระบายน�้ำฝนและป้องกันน�้ำท่วม
ระบบประปา ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบดับ
เพลิงและป้องกันอุบัติภัย ระบบการจัดการ
กากอุตสาหกรรม และระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3

5

A3

3

A3

1

A3

2

A 4 = 3 ปี
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7.9.1.8 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมด้าน
นวัตกรรมอาหาร

7.9.2

1. ต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่พร้อมสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่น ห้องปฏิบัติการ
วิจัยพัฒนา โรงงานต้นแบบ พื้นที่ทดลองผลิต
พื้นที่ทดสอบตลาด (Living Lab) และพื้นที่
ให้เช่าส�ำหรับจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน เป็นต้น
3. ต้องมีห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab)
ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งมีนัก
เทคนิค (Technician) ประจ�ำเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่พร้อมสนับสนุนการ ท�ำวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชน
4. ต้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้บริการกับ
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ เช่น ห้องประชุมสัมมนา
ระบบการสื่อสาร ระบบไฟฟ้าส�ำรอง เป็นต้น
5. ต้องมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่
เหมาะสมตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A1
1

กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยี
7.9.2.1 กิจการนิคมหรือเขต
1. ต้องมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
วิทยาศาสตร์ และ
(Incubation Center)
เทคโนโลยี (Science 2. ต้องมีระบบการสือ่ สารและโทรคมนาคม
and Technology Park)
ในประเทศ และระหว่างประเทศ
3. ต้องมีระบบไฟฟ้าส�ำรองจ่ายแบบต่อเนื่อง
4. ต้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
7.9.2.2 กิจการนิคมหรือเขต
1. ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
ดิจิทัล (Digital Park) 2. ต้องมีแผนการพัฒนานิคมหรือเขตดิจิทัลที่
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

4

A1

5

A 4 = 3 ปี
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7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต
Data Center

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข
2.1 ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น
- ต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใย
แก้วความเร็วสูงทั่วทั้งพื้นที่เขต
ดิจิทัล
- ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่
มีการวางสายสื่อสารแบบ
ความเร็วสูงจากพื้นที่เขตดิจิทัล
ไปยังศูนย์กลางสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
- ต้องมีระบบไฟฟ้าส�ำรองจ่าย
แบบต่อเนื่อง เป็นต้น
2.2 ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
นวัตกรรมที่พร้อมสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่น ห้อง
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา พื้นที่
ทดลองผลิต พื้นที่ทดสอบตลาด
(Living Lab) และพื้นที่ให้เช่า
ส�ำหรับจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของภาคเอกชน เป็นต้น
2.3 ต้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้
บริการกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ เช่น
ห้องประชุมสัมมนา เป็นต้น
1. ต้องจัดให้มีบริการ เช่น บริการรับฝากวาง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Co-location)
บริการดูแลระบบ (Managed Service) บริการ
Backup เครื่อง Server ของลูกค้า บริการ
Disaster Recovery Services (DRS) เป็นต้น
2. ต้องมีพื้นที่ส�ำหรับให้บริการ Data Center
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
3. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสาย
สื่อสารแบบความเร็วสูงไปยังศูนย์กลาง
สื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศ และ
ระหว่างประเทศอย่างน้อย 4 วงจร ทั้งนี้ ต้อง
เป็นวงจรในประเทศที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า
10 Gbps. อย่างน้อย 3 วงจร และมีความเร็ว
รวมของทุกวงจรไม่น้อยกว่า 60 Gbps

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

5

A 4 = 3 ปี
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4. ต้องสามารถให้บริการได้ในขณะที่มีการ
ซ่อมบ�ำรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
ต่างๆ ในระบบ (Concurrently Maintainable)
5. ต้องมีระบบ Engine Generator ที่เป็น
Continuous Rating ที่รองรับปริมาณการ
ใช้ไฟทั้งหมดของ Data Center พร้อม
ระบบส�ำรองกรณี Engine Generator
ตัวหนึ่งตัวใดช�ำรุดหรือหยุดท�ำงาน
6. ต้องมีอุปกรณ์หรือระบบส�ำรองในอุปกรณ์
UPS, IT Cooling และ UPS Cooling โดย
ต้องท�ำงานในทันทีที่อุปกรณ์หลักหยุด
ท�ำงาน และไม่กระทบต่อการให้บริการ
7. ต้องมีเส้นทางส�ำรองในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่
ขึ้นต่อกัน (Independent Distribution Paths)
8. ต้องมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความเสียหายกรณีที่อุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวใด
ช�ำรุด หรือหยุดท�ำงาน
9. ต้องมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
พร้อมระบบส�ำรอง
10. ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยทั่วพื้นที่
11. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24
ชั่วโมง
12. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน
Data Center
7.9.2.4 ศูนย์บ่มเพาะด้าน
1. ต้องลงทุนหรือจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค
นวัตกรรม (Innovation
พื้นฐาน เช่น ระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้ว
Incubation Center)
ความเร็วสูง ระบบไฟฟ้าส�ำรองจ่ายแบบ
ต่อเนื่อง ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง
และป้องกันอุบัติภัย เป็นต้น
2. ต้องมีแผนการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมตามที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ
3. ต้องมีแผนการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem)
หรือการสร้างชุมชนเทคโนโลยี รวมทั้งต้อง
จัดให้มี Maker Space หรือ Fabrication
Laboratory เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(Prototype)
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

5

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข

4. ต้องมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้ค�ำปรึกษา
การด�ำเนินธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม
(Mentor) ประจ�ำศูนย์
5. ต้องมีพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกว่า 1,000
ตารางเมตร
6. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลให้รวมถึงรายได้จากการ
ให้บริการเพื่อสร้างนวัตกรรมภายในศูนย์
เช่น ค่าสมาชิก ค่าเช่าพื้นที่เพื่อสร้าง
นวัตกรรม ค่าเช่าหรือค่าใช้อุปกรณ์ ค่าจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม เป็นต้น
7.9.2.5 กิจการ Maker Space 1. ต้องจัดให้มีพื้นที่ส�ำหรับเป็นห้องปฏิบัติการ
หรือ Fabrication
เพื่อใช้ในงานสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์
Laboratory
ต้นแบบ
2. ต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พื้นฐาน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เช่น CNC
Machine, 3D Printer, Water jet, Tooling,
Software Tools ส�ำหรับพัฒนางานด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์เพาะเชื้อ อุปกรณ์
ผสมสารเคมี เป็นต้น
3. ต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการให้ค�ำปรึกษา
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ
4. ต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใน
โครงการ เช่น ระบบสื่อสารหลักแบบใย
แก้วความเร็วสูง ระบบไฟฟ้าส�ำรองจ่าย
แบบต่อเนื่อง ระบบปรับอากาศ ระบบ
ดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย เป็นต้น
7.9.2.6 กิจการ Co-Working 1. ต้องจัดให้มีพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกว่า
Space
2,000 ตารางเมตร
2. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
3. ต้องมีองค์ประกอบในการบริหารจัดการ
ได้แก่ Co-Working Management,
Membership Management System
และ Supporting Management
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3

5

B1

5

A 4 = 3 ปี
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7.9.3

กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ
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4. ต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พื้นฐาน
เพื่อ ให้บริการ เช่น อุปกรณ์ส�ำนักงาน
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
5. ต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ในโครงการ เช่น ระบบสื่อสารหลักแบบ
ใยแก้วความเร็วสูง ระบบไฟฟ้าส�ำรองจ่าย
แบบต่อเนื่อง ระบบปรับอากาศ ระบบ
ดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย เป็นต้น
1. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. ต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน
ได้แก่ Smart Mobility, Smart People,
Smart Living, Smart Economy, Smart
Governance, Smart Energy และ Smart
Environment ภายในพื้นที่
3. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
4. ไม่ให้การส่งเสริมในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดสมุทรปราการ
5. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่
6. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่
ทั้งหมด ยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน
1,000 ไร่ ให้ก�ำหนดตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
7. เงื่อนไขอื่น ดังนี้
7.1 มาตรฐานของถนนหลัก
- กรณีที่ดินเกินกว่า 1,000 ไร่ขึ้นไป
ต้องมีถนน 4 ช่องทาง เขตทาง
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 14 เมตร มีเกาะกลาง
ถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า
2 เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมี
ผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียงพอ
ที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

3

A 4 = 3 ปี
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7.2
7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กลุ่มกิจการ กอง
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เงื่อนไข
- กรณีที่ดินเกินกว่า 500-1,000 ไร่
ต้องมีถนน 2 ช่องทาง เขตทาง
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร มีทางเท้า
ไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง
นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือ
ไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้
รถยนต์จอดฉุกเฉิน
มาตรฐานของถนนสายรองต้องมีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 8.50 เมตร ไหล่
ถนนไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียต้องเหมาะสม
ตามลักษณะสมบัติของน�้ำเสีย และ
การบ�ำบัดน�้ำเสียต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานน�้ำทิ้งตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด โดยมีบ่อเก็บน�้ำทิ้งหลังการ
บ�ำบัดด้วย
ระบบระบายน�้ำเสียต้องแยกออก
จากระบบระบายน�้ำฝนโดยเด็ดขาด
ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และ
ก�ำจัดขยะที่เหมาะสมตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
โรงงานที่เข้าใช้พื้นที่ต้องเป็นโรงงาน
ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่
ก�ำหนดไว้ในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการของ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมี
ไฟฟ้า น�้ำประปาและน�้ำใช้ โทรศัพท์
และการไปรษณีย์แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้าไปอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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7.10 กิจการ Cloud Service

1.
2.

3.
7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา*
1.
- ที่เกี่ยวข้องกับประเภทกิจการใน Bio and
Medical Industries
- ที่เกี่ยวข้องกับประเภทกิจการใน
Advanced Manufacturing Industries
- ที่เกี่ยวข้องกับประเภทกิจการใน Basic
and Supporting Industries
- ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเภทกิจการในส�ำนักอื่นๆ
- ที่เกี่ยวข้องกับประเภทกิจการใน Creative
and Digital Industries

7.8 ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ
25 ของที่ดินทั้งหมดหรือตามจ�ำนวน
ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ให้มีความพร้อมในด้านบริการ
สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในระยะเวลา
2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม
ต้องตั้งอยู่ใน Data Center ที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน Data
Center ไม่น้อยกว่า 2 ศูนย์ที่อยู่ในประเทศ
ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ Data
Center ทุกศูนย์เข้าด้วยกัน ด้วยความเร็ว
ไม่ต�่ำกว่า 10 Gbps. ในทุกเส้นทาง พร้อม
มีวงจรส�ำรองที่มีขนาดเท่ากัน
ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน
Cloud Security และมาตรฐาน ISO/IEC
20000-1 ด้าน Cloud Service
ต้องมีขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้
1.1 การวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic
Research) หมายถึง การวิจัย หรือ
การค้นคว้า เพื่อการค้นพบองค์
ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการ
และองค์ความรู้นี้อาจน�ำไปสู่การใช้
ประโยชน์หรือแก้ปัญหาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการการ
ผลิต หรือการให้บริการในอนาคต
1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
หมายถึง การวิจัยที่น�ำความรู้พื้นฐาน
มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ ทั้งนี้
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
คิดค้นสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์
และการออกแบบกระบวนการผลิตที่
น�ำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์

* อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกองก�ำกับดูแล 1-5 โดยแยกตามความเกี่ยวข้องของประเภทกิจการ
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
A 2 = 8 ปี
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ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 3 = 5 ปี

A1

5

A1
1
2
3
4
5

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ กอง
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ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข
1.3 การวิจัยพัฒนาระดับน�ำร่อง (Pilot
Development) หมายถึง การขยาย
ขนาดการผลิตที่เป็นผลมาจากการวิจัย
ขั้นพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์
เป็นการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(Prototype) และ/หรือทดสอบ
กระบวนการผลิตในระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ทดสอบตลาด และ/หรือ เก็บรวบรวม
ข้อมูลสภาวะ ที่เหมาะสมส�ำหรับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการออกแบบ
กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
1.4 การวิจัยพัฒนาเชิงสาธิต
(Demonstration Development)
หมายถึง การวิจัยพัฒนาที่น�ำผลการ
วิจัยพัฒนาระดับน�ำร่องมาขยายขนาด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ
กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของ
เทคโนโลยี และกระบวนการผลิต
รวมทั้งสาธิตให้เห็นถึงความเสถียรของ
กระบวนการ และศักยภาพการผลิต
เชิงพาณิชย์ ทั้งในส่วนของการควบคุม
คุณภาพและการประเมินต้นทุน
2. ต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายการ
วิจัยและการพัฒนา จ�ำนวนนักวิจัยตาม
โครงการ ตลอดจนประวัติการศึกษา และ
ประสบการณ์ของนักวิจัย
3. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมให้นับรวมรายได้
จากการจ�ำหน่ายหรือการให้บริการ ซึ่งเป็น
ผลงานที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
โดยตรงหรือน�ำไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ ไม่
ว่าจะผลิตเองหรือว่าจ้างผู้อื่นผลิต

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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4. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับ
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วันที่ก�ำหนดระยะเวลาการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
5. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้าน
วิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท
ต่อปี หรือ มีเงินลงทุนขั้นต�่ำที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกิจการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
** จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า
ส�ำหรับของที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง โดยจะ
อนุมัติให้คราวละ 1 ปี ซึ่งของน�ำเข้าที่จะได้รับ
การยกเว้นอากรจะต้องไม่ใช่เครื่องจักร หรือ
วัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่สามารถน�ำเข้าโดยได้รับ
สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรหรือ
วัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น ทั้งนี้ ตามชนิด ปริมาณ
ระยะเวลา เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศก�ำหนด
7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
7.12.1 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และ นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะ
จุลินทรีย์ ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�ำหนดระยะเวลาการ
7.12.2 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
อุตสาหกรรมการผลิตสารเวชภัณฑ์
เฉพาะประเภทกิจการ 7.12.1 - 7.12.4 จะได้รับ
ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของ
7.12.3 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ ที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิตชุดตรวจ
การทดสอบที่เกี่ยวข้อง โดยจะอนุมัติให้คราวละ
วินิจฉัยทางการแพทย์ การเกษตร 1 ปี ซึ่งของน�ำเข้าที่จะได้รับการยกเว้นอากรจะ
อาหาร และสิ่งแวดล้อม
ต้องไม่ใช่เครื่องจักร หรือวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

1

A1

1

A1

1

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
7.12.4 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ ที่สามารถน�ำเข้าโดยได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า
A1
1
อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เซลล์
ส�ำหรับเครื่องจักรหรือวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น
จุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ ทั้งนี้ ตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เงื่อนไข
ในการผลิตสารชีวโมเลกุล และสาร และวิธีการที่ประกาศก�ำหนด
ออกฤทธิ์ชีวภาพ
7.12.5 กิจการผลิตวัตถุดิบ และ/หรือ วัสดุ
A1
1
จ�ำเป็นที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
การทดลอง การทดสอบ การ
ควบคุมคุณภาพ และ/หรือ การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
7.12.6 กิจการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์
A1
1
และ/หรือ สังเคราะห์สารชีวภาพ
และ/หรือ ควบคุมคุณภาพ และ/
หรือ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง
1. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และ
A1
4
7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
เทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับ
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วันที่ก�ำหนดระยะเวลาการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
2. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้าน
ออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า
1,500,000 บาท ต่อปี หรือ มีเงินลงทุน
ขั้นต�่ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการไม่น้อย
กว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน)
A1
4
7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้
รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะ
เวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�ำหนดระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
ประเภทกิจการ

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ
7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน

7.16 กิจการบริการฆ่าเชื้อแก่ผลิตภัณฑ์
7.17 กิจการน�ำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

7.18 กิจการบ�ำบัดหรือก�ำจัดของเสีย
7.19 กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7.19.1 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
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เงื่อนไข
หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้
รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะ
เวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�ำหนดระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A1
4

1. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ต้องตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น
ยกเว้นคณะกรรมการจะพิจารณาผ่อนผัน
เป็นรายกรณี
3. ต้องด�ำเนินการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิด
ขึ้นในประเทศเท่านั้น
4. ต้องมีกระบวนการคัดแยกหรือแปรรูปวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ
5. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- กรณีคัดแยก (Sorting)
- กรณีคัดแยกที่มีกระบวนการแปรรูป
เพิ่มเติมหรือน�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีก
(Recycle) หรือน�ำกลับคืนมาใหม่
(Recovery)
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
1. ต้องเป็นกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพที่มีการ
สอนหรือฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขา
วิชาชีพเฉพาะ รวมถึงการออกแบบ
(Design Training Center) ตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
2. ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และ
อื่นๆ ที่จ�ำเป็น
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

4

A3
A2

3
3

A2

3

A1

4

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข

3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ได้รับ
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วันที่ก�ำหนดระยะเวลายกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
7.19.2 สถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา กรณีสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูง
ที่มีศักยภาพสูง
1. ต้องเป็นสถานศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพสูง
ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ต้องตั้งสถานศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือเขต
เศรษฐกิจพิเศษอื่นที่คณะรัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถานศึกษาที่มี
ศักยภาพสูง
3. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง
1. ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง
กรณีเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ จะต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.)
2. ต้องตั้งสถานศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือเขต
เศรษฐกิจพิเศษอื่นที่คณะรัฐมนตรี
ประกาศก�ำหนดให้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
หรือพื้นที่อื่นที่ได้รับความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก
ต่างประเทศ (คพอต.)
3. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

4

A 4 = 3 ปี
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ประเภทกิจการ
7.20 กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย

7.21 กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
1. การสร้างภาพยนตร์ไทย ให้รวมถึงภาพยนตร์
5
ไม่ก�ำหนด
เรื่อง สารคดี รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์
แอนิเมชัน แต่ไม่รวมถึงภาพยนตร์โฆษณา
วงเงินยกเว้น
2. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ให้รวมถึง
นิติบุคคล
2.1 รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ รวมทั้ง
การจ�ำหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ
เช่น แผ่นซีดี วีซีดี และดีวีดี เป็นต้น
2.2 รายได้ส่วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์
และสายหนัง
การบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ ให้รวมถึง
A3
5
ภาพยนตร์เรื่อง สารคดี รายการโทรทัศน์
ภาพยนตร์แอนิเมชัน และภาพยนตร์โฆษณา
โดยมีขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้
1. บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ และ/หรือ
ประกอบการถ่ายท�ำภาพยนตร์ โดยมี
อุปกรณ์หลัก เช่น กล้องถ่ายท�ำภาพยนตร์
อุปกรณ์เสริมความเคลื่อนไหวของกล้อง
อุปกรณ์ไฟถ่ายท�ำภาพยนตร์ เป็นต้น
2. บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ หรือส�ำเนา
ไฟล์ภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์หลัก เช่น เครื่อง
ล้างฟิล์ม เครื่องพิมพ์ฟิล์ม อุปกรณ์ส�ำเนาไฟล์
ภาพยนตร์ระบบดิจิทัล เป็นต้น
3. บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์หลัก
เช่น ชุดบันทึกเสียงระบบดิจิทัล ชุดตัดต่อเสียง
ระบบดิจิทัลชุดผสมเสียงระบบดิจิทัล เป็นต้น
4. บริการท�ำเทคนิคด้านภาพ ต้องมีเครื่องจักร
และอุปกรณ์สร้างภาพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถ
ท�ำได้ส�ำเร็จในตัวกล้อง เช่น เครื่องตัดต่อ
และล�ำดับภาพ เครื่องประกอบสร้างเทคนิค
พิเศษและภาพระบบดิจิทัล เป็นต้น
5. บริการประสานงานภาพยนตร์จากต่าง
ประเทศที่มาถ่ายท�ำในประเทศไทย โดยมี
ขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมถึงการติดต่อ
ขออนุญาตจากทางราชการการติดต่อหาสถาน
ที่ถ่ายท�ำภาพยนตร์ การติดต่อหาบุคลากร
และการติดต่อหาอุปกรณ์สร้างภาพยนตร์
เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข
6. บริการให้เช่าโรงถ่ายท�ำภาพยนตร์ และรายการ
โทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน

7.22 กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.22.1 กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่อง
เที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว
7.22.2 กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว
7.22.3 กิจการสวนสนุก

7.22.4 กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
ไทยหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรมไทย

7.22.5 กิจการสวนสัตว์เปิด

7.22.6 กิจการพิพิธภัณฑ์
7.22.7 กิจการสนามแข่งขันยานยนต์

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
ต้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์
ยกเรือ ที่จอดเรือบนบก โรงจอดเรือส�ำหรับซ่อม
บ�ำรุงเรือ เป็นต้น
1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
2. รูปแบบการแสดงต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
3. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
และต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่
2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
3. ต้องจัดที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวและที่จอดรถ อย่าง
ละไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของที่ดินทั้งหมด
ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินแลทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
1. ต้องได้รับมาตรฐานจาก Federation
International de L’Automobile (FIA)
หรือ Federation International de
Motocyclisme (FIM) ส�ำหรับสนามแข่งขัน
ทางเรียบ (Circuit)
2. กรณีมีสนามแข่งขันอื่น เช่น สนามแข่งขัน
ทางตรง ทางโค้ง และทางวิบาก จะต้อง
ก่อสร้างตามแนวทางหรือหลักการที่เทียบ
เคียงได้หรือที่เป็นสากล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3

4

A3

4

A3

4

A3

4

A3

4

A3

4

A3

4

A 4 = 3 ปี
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7.22.8 กิจการกระเช้าไฟฟ้า
7.22.9 กิจการท่าเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่
(Cruise Terminal)

7.22.10 กิจการสร้างแหล่งท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ

7.23 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
7.23.1 กิจการโรงแรม

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข
3. ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมมิให้
เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่
ใกล้เคียง
4. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
2. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคที่จ�ำเป็นในการรองรับเรือ
ส�ำราญ (Cruise) และนักท่องเที่ยว เช่น
อาคารผู้โดยสาร พื้นที่ส�ำหรับอ�ำนวยความ
สะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร และ
ตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
4. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลให้เฉพาะรายได้จากค่าบริการ
จอดเรือ และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
การรับส่งผู้โดยสารและสัมภาระเท่านั้น
1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
2. ประเภทและองค์ประกอบของแหล่งท่อง
เที่ยว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีจ�ำนวนห้องพักไม่น้อยกว่า 100 ห้อง หรือ
ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ดังนี้
1. กรณีตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริม
การลงทุน เฉพาะพื้นที่ 20 จังหวัด
2. กรณีตั้งสถานประกอบการในพื้นที่อื่นๆ
ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่ม
เติมตามคุณค่าของโครงการได้
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3

4

A3

4

A3

4

A4

4

B2

4
A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

7.23.2 กิจการหอประชุมขนาดใหญ่

7.23.3 กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
7.23.4 กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

7.24 กิจการพัฒนาอาคารส�ำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า

เงื่อนไขส�ำหรับ SMEs ไทย
1. ต้องมีจ�ำนวนห้องพักไม่น้อยกว่า 20 ห้อง และ
ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อห้อง
2. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริม
การลงทุน เฉพาะพื้นที่ 20 จังหวัด
1. ต้องมีพื้นที่ส่วนที่ใช้เพื่อการประชุมไม่น้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร โดยห้องประชุม
ขนาดใหญ่ที่สุดต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000
ตารางเมตร
2. ต้องมีเครื่องมือและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ที่เหมาะสมกับโครงการ
3. แบบแปลนแผนผังต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
1. ต้องมีพื้นที่แสดงสินค้าภายในอาคาร
ไม่น้อยกว่า 25,000 ตารางเมตร
2. ต้องมีห้องส�ำหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดงสินค้า
1. ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการ
บ�ำบัด และฟื้นฟูสุขภาพ
2. ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพ
แบบต่อเนื่อง และมีการพักค้างคืนส�ำหรับ
ผู้มาใช้บริการ
3. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่ม
เติมตามคุณค่าของโครงการได้
1. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหรือ โครงการเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
- อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
- อ�ำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
2. ต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A4
4

A3

4

A3

4

B1

4

A2

3

หมายเหตุ: ประเภทกิจการ 7.25-7.26 สิ้นสุดการให้การส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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7.27 กิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับ
รถยนต์ไฟฟ้า

7.28 กิจการบริการทางการแพทย์
7.28.1 กิจการบริการสาธารณสุข
ด้านแพทย์แผนไทย

7.28.2 กิจการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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1. จะต้องเสนอแผนการจัดหาอุปกรณ์และ
ชิ้นส่วน
2. จะต้องเสนอแผนพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้า
อัจฉริยะ (EV Smart Charging System)
3. จะต้องมีหัวจ่ายประจุไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4
หัวจ่าย โดยเป็นประเภท Quick Charge
อย่างน้อย 1 หัวจ่าย
4. จะต้องไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์จาก
หน่วยงานอื่น
5. จะต้องด�ำเนินการให้ได้รับ ISO 18000
ภายใน 3 ปี นับแต่วันออกบัตรส่งเสริม
6. จะต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
2

1. ต้องมีการใช้บุคลากรที่ได้รับใบ
ประกาศนียบัตรหรือใบประกอบวิชาชีพการ
แพทย์แผนไทย
2. ต้องเป็นสถานประกอบการที่ผ่านการ
ประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพที่กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกก�ำหนด (TTM HA System) ในระดับ
ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าโรงพยาบาลชุมชน
ให้การส่งเสริมการลงทุนเฉพาะสาขาขาดแคลน ได้แก่
ด้านหัวใจ (โรคหลอดเลือดหัวใจ ผ่าตัดหัวใจ และ
หัวใจล้มเหลว) ด้านมะเร็ง (เคมีบ�ำบัด และรังสีวิทยา)
และด้านไต (ศูนย์ไตเทียม) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ต้องมีแผนการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์
ที่เหมาะสม
2. ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ตามที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
3. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วย
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ หรือมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ต้องพิจารณาถึงการกระจายการให้บริการ
และการเข้าถึงของประชาชน

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3

4

A2

4

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

7.28.3 กิจการสถานพยาบาล

ก�ำหนดพื้นที่ที่สามารถขอรับการส่งเสริม ดังนี้
1. พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำ
ตามประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
2. พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
สตูล และ 4 อ�ำเภอ ในจังหวัดสงขลา ได้แก่
อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอนาทวี อ�ำเภอสะบ้าย้อย
และอ�ำเภอเทพา
3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
7.28.4 กิจการบริการขนส่งผู้ป่วย แพทย์ 1. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรืออุปกรณ์การแพทย์ (ทางอากาศ
และปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการ
ทางบก หรือ ทางเรือ)
ให้บริการขนส่งผู้ป่วยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐาน
อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
7.30 กิจการพัฒนาที่พักอาศัยส�ำหรับแรงงาน
1. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า
มาตรฐานสากล
ร้อยละ 51
2. ต้องมีจ�ำนวนและขนาดของที่พักอาศัย
แต่ละอาคารไม่น้อยกว่า 80 หน่วย หรือ มี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
3. ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 20
ตารางเมตร โดยมาตรฐานของที่พักอาศัย
ต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนดขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ
4. ต้องมีการจัดท�ำทะเบียนผู้พักอาศัยภายใน
โครงการและท�ำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
5. ผู้พักอาศัยที่เป็นคนต่างด้าวจะต้องเป็นผู้ที่
เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และ
ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องรายงานต่อ
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผ่านระบบ
Online ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่
คนต่างด้าว เข้าพักอาศัย

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2
4

A3

4

A4

4

หมายเหตุ: ประเภทกิจการ 7.29 สิ้นสุดการให้การส่งเสริมการลงทุน
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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7.31 กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

92

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข
6. ต้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโครงการ
ได้แก่ ที่จอดรถ กล้อง วงจรปิดทั้ง
โครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานท�ำความสะอาด
พื้นที่ส่วนกลาง ห้องปฐมพยาบาล ห้อง
ประกอบอาหาร และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกอื่นๆ ในสัดส่วน ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ และตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
7. จะต้องเป็นการให้เช่าเท่านั้นโดยรายได้ที่จะ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องเป็น
รายได้จากค่าเช่าที่พักอาศัย
8. ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาน�ำเข้าเครื่องจักร
และเปิดด�ำเนินการ
9. หากตั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 10 จังหวัด หรือพื้นที่ 20 จังหวัด
ที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำ ให้ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 6 ปี
10. ต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมภายในวันที่
31 ธันวาคม 2562
1. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. ต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
สื่อสารที่พร้อมรองรับระบบอัจฉริยะด้าน
ต่างๆ เช่น Fiber Optic, Public Wifi
เป็นต้น
3. ต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ Smart
Environment และจัดให้มีบริการระบบ
อัจฉริยะด้านอื่นๆ อย่างน้อยอีก 1 ด้าน
จาก 6 ด้าน ดังนี้Smart Mobility, Smart
People, Smart Living, Smart Economy,
Smart Governance และ Smart Energy
4. ต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูล
โดยมีการเชื่อมโยงหรือการให้ใช้งานข้อมูล
ในการบริหารจัดการและให้บริการในพื้นที่
เมืองอัจฉริยะ (Open Data Platform)
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
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7.32 กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

เงื่อนไข
5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุน
6. ต้องก�ำหนดและด�ำเนินการตามเป้าหมาย
ด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาพื้นที่
7. ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่ และต้องเสนอ
แผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
8. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลต้องเป็นรายได้ ค่าบริการในพื้นที่
ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ระบบอัจฉริยะตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
9. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- กรณีที่จัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ
ครบทั้ง 7 ด้าน
- กรณีที่จัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ
ไม่ครบทั้ง 7 ด้าน
10. หากตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ให้ได้รับลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่
วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
1. ต้องมีการพัฒนา ติดตั้ง และให้บริการ
ระบบเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมในด้านใด
ด้านหนึ่ง หรือหลายด้านตามที่คณะ
กรรมการก�ำหนด เช่น Smart Mobility,
Smart People, Smart Living, Smart
Economy, Smart Governance, Smart
Energy และ Smart Environment เป็นต้น
2. ต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะเท่านั้น
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

5

A3

5

A 4 = 3 ปี
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3. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- กรณีโครงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่จัดให้มี
บริการระบบอัจฉริยะครบทั้ง 7 ด้าน
- กรณีโครงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่จัดให้มี
บริการระบบอัจฉริยะไม่ครบทั้ง 7 ด้าน
4. หากตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ให้ได้รับลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่
วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
7.33 กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ 1. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้น
สูง เช่น ระบบการจัดเก็บสินค้าและเรียก
คืนสินค้าอัตโนมัติ (Automatic Storage
and Retrieval Systems : ASRS) และ
ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นต้น
2. ต้องมีเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
3. ต้องด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ภายใน 3 ปี
นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
3.1 ต้องใช้ Data Center ที่ตั้งในประเทศไทย
รวมถึงกรณี Co-location ในการ
บริหารจัดการข้อมูล
3.2 ต้องมีการจ้างบุคลากรไทยที่ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง
เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ปัญญา
ประดิษฐ์ และ Data Science
เป็นต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
การจ้างงานทั้งหมดในโครงการ
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
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เงื่อนไข

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

5

A3

5

A2

4

A 4 = 3 ปี
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7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Center : IBC)
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เงื่อนไข

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

3.3 ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data
Analytics) หรือจัดการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ Digital Transactions
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลชั้นสูง และ
จะต้องด�ำเนินการในประเทศไทย
รวมทั้งมีบุคคลากรไทยร่วม
ด�ำเนินการอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยมี
แผนด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
3.4 ต้องมีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลขั้นสูง เช่น Big Data และ
Data Analytics เป็นต้น ตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
3.5 ต้องมีการด�ำเนินการด้านการวิจัยและ
พัฒนา หรือร่วมมือในโครงการวิจัย
และพัฒนากับสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยของประเทศไทย ตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
3.6 รายได้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลต้องเป็นรายได้จากการ
ให้บริการกระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศเท่านั้นโดยไม่รวมค่าขนส่ง
และรายได้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร
1. ต้องมีแผนการด�ำเนินการให้บริการแก่
B1
วิสาหกิจในเครือโดยมีขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้
(เฉพาะ
1.1 การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทาง เครื่องจักรที่
ธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ ใช้วจิ ัยและ
1.2 การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
พัฒนา และ
1.3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝึกอบรม)
1.4 การสนับสนุนด้านเทคนิค
1.5 การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
1.6 การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึก
อบรม
1.7 การให้ค�ำปรึกษาด้านการเงิน
1.8 การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจ
และการลงทุน
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

4

A 4 = 3 ปี
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2.
3.

4.
5.
6.
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
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เงื่อนไข
1.9 การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
1.10 การให้บริการด้านการบริหารเงินของ
ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)
1.11 กิจการการค้าระหว่างประเทศ
1.12 การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่
กรมสรรพากรประกาศก�ำหนด
ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วไม่น้อยกว่า
10 ล้านบาท
ต้องมีการจ้างพนักงานประจ�ำที่มีความรู้
และทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ IBC ไม่น้อยกว่า
10 คน เว้นแต่กรณี IBC ที่มีเฉพาะการ
ให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจ
ในเครือ ต้องมีการจ้างพนักงานประจ�ำที่มี
ความรู้และทักษะไม่น้อยกว่า 5 คน
กรณีเป็นการด�ำเนินกิจการการค้าระหว่าง
ประเทศ จะต้องมีขอบข่ายธุรกิจในข้อ
1.1 - 1.10 ร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ข้อ
ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและ
วัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออก
ไม่สามารถขอรับสิทธิและประประโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

8.1 กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย*
8.1.1 กิจการพัฒนา Biotechnology
8.1.2 กิจการพัฒนา Nanotechnology
8.1.3 กิจการพัฒนา Advanced Material
Technology
8.1.4 กิจการพัฒนา Digital Technology

ประเภทกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

1. จะต้องมีขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยี
เป้าหมายที่ใช้เป็นฐานในกระบวนการผลิต
หรือให้บริการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
หมวด 8
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
(ยกเว้นภาษี
2. จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยร่วม เงินได้นติ บิ คุ คล
มือกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
10 ปี
ตามรูปแบบที่คณะกรรมการก�ำหนด เช่น ไม่จ�ำกัดวงเงิน)
Technology Research Consortium
เป็นต้น
3. หากตั้งอยู่ในเขตนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
ส่งเสริม หรือได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการ ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการ
ลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 ปี
4. สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based
Incentives) ได้ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลรวมแล้วไม่เกิน 13 ปี
5. จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขา
เข้าส�ำหรับของที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในการ
วิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่
เกี่ยวข้อง

1
3
2
3
2
5

* อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกองก�ำกับดูแล 1, 2, 3 และ 5 โดยแยกตามประเภทเทคโนโลยีเป้าหมาย

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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นโยบายและมาตรการพิเศษอื่นๆ

1
2
€

฿

3
4
5

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการ
เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
มาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุน
อุ¥ตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
฿

£

฿
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มาตรการส่งเสริมการลงทุน
£ ต
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิ
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 9/2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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มาตรการนี้ใช้กับ
1. กิจการที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม หากไม่ได้รับส่งเสริมต้องเป็นประเภทกิจการที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นขอรับการส่งเสริม
2. โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้ได้ เมื่อระยะเวลาการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์ ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
เงื่อนไข
1. ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุนของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
2. ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
2.1 เมือ่ รวมกิจการทัง้ หมดทัง้ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมและไม่ได้รบั การส่งเสริมแล้ว ผูข้ อรับการส่งเสริมต้องมีสนิ ทรัพย์
ถาวรสุทธิหรือขนาดลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
2.2 ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
3. จะต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน
การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผูย้ นื่ ขอจะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรเพือ่ การประหยัดพลังงาน การน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ใน
กิจการ หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยด�ำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้
1. จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนที่
ก�ำหนด
2. จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อให้มีการน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนตามที่ก�ำหนด
เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทั้งสิ้น
3. จะต้องมีการลงทุนปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ไม่วา่ จะเป็นการลดปริมาณของเสีย น�ำ้ เสีย
หรืออากาศตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการ
ปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด�ำเนินการอยู่เดิม
3. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม
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ประเภทกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่
-- ประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
-- ประเภท 7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)
-- ประเภท 7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC)

2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผู้ยื่นขอจะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด เช่น การน�ำระบบอัตโนมัติมาใช้ใน
สายการผลิตที่มีอยู่เดิม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
2. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด�ำเนินการ
อยู่เดิม
3. ทัง้ นี้ กรณีการใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ารเชือ่ มโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งจักรระบบอัตโนมัตใิ นประเทศ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครือ่ งจักรทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 3 ปี เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง
4. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม
ประเภทกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่
-- ประเภท 4.6 กิจการผลิตรถยนต์ทั่วไป
-- ประเภท 4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต�่ำกว่า 248 ซีซี)
-- ประเภท 4.16 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicle -HEV) และชิ้นส่วน
-- ประภท 5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
-- ประเภท 7.2 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
-- ประเภท 7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)
-- ประเภท 7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC)

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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3. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาและออกแบบ
ทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ผูย้ นื่ ขอจะต้องเสนอแผนการลงทุนด้านวิจยั และพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด โดยจะต้องมีการลงทุน
หรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวัน
ทีย่ นื่ ขอรับการส่งเสริม ในกรณีเป็นผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องลงทุนด้านวิจยั และพัฒนาหรือออกแบบ
ทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการ
ปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด�ำเนินการอยู่เดิม
3. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม
ประเภทกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการ
วิจัยพัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้แก่
-- ประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
-- ประเภท 7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)
-- ประเภท 7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC)

4. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร
ไปสู่มาตรฐานระดับสากล

ผู้ยื่นขอจะต้องจะต้องเสนอแผนการลงทุนเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐานระดับสากล เช่น
มาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี (Good Agriculture Practices: GAP) มาตรฐานการรับรองป่าไม้ตามแนวทาง
ขององค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council: FSC) มาตรฐาน PEFCs (Program for the Endorsement of Forest
Certification Scheme) มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061 Sustainable Forest Management System (SFM)) หรือ มาตรฐาน
สากลอื่นที่เทียบเท่า และจะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด�ำเนินการตามแผนดังกล่าว โดยต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าวภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการ
ปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด�ำเนินการอยู่เดิม
3. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการ
£
เมืองต้นแบบ“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อให้การสนับสนุนให้มีการลงทุนมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะน�ำไปสู่การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงได้ก�ำหนดนโยบายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

฿

2
฿

£

฿
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1. สถานประกอบการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง
1. อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
1. จังหวัดนราธิวาส
เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา “เกษตร
2. จังหวัดปัตตานี
อุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน”
3. จังหวัดยะลา
(Agricultural Industry City)
4. จังหวัดสตูล
2. อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
5. 4 อ�ำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่
เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเอง
อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอนาทวี อ�ำเภอสะบ้าย้อย
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development
และอ�ำเภอเทพา
City)
3. อ�ำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
เป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ (International Border City)
2. ประเภทกิจการที่ กิจการทุกประเภทในบัญชีท้ายประกาศ
1. กิจการทุกประเภทในบัญชีท้ายประกาศ
เข้าข่ายขอรับการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557
ส่งเสริม
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและ
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบาย
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
และหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
2. กิจการเพิ่มเติมพิเศษ 6 ประเภท ได้แก่
1)		กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม
อาหารสัตว์
2)		กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส�ำหรับ
งานสาธารณูปโภค
3)		กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทิน
ร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน
เครื่องส�ำอาง
4)		กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับ
สินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก
5)		กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
เช่น กล่องกระดาษ
6)		กิจการพัฒนาอาคารส�ำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม และ/หรือ คลังสินค้า
3. การลงทุน โครงการ - โครงการที่ด�ำเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ แต่ต้องเป็นประเภท
เดิม
กิจการที่อยู่ในประกาศขอรับการส่งเสริม
- สถานประกอบการไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ตามข้อ 1
4. การลงทุนโครงการ - โครงการลงทุนใหม่ที่ขอรับการส่งเสริมต้องลงทุนโดยนิติบุคคลเดิม หรือนิติบุคคลใหม่ซึ่งมี
ใหม่
กลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการของโครงการเดิมถือหุ้นทั้งสิ้น
- สถานที่ประกอบการต้องอยู่ในพื้นที่ตามข้อ 1
มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต�่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน)
2. อนุญาตให้น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่า
ไม่เกิน 10 ล้านบาท และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า
เครื่องจักรใช้แล้ว
3. จะต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต�่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน)
2. อนุญาตให้น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่า
ไม่เกิน 10 ล้านบาท และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า
เครื่องจักรใช้แล้ว
3. จะต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมส�ำหรับโครงการเดิม เมื่อโครงการใหม่ติดตั้งเครื่องจักรแล้ว
พร้อมจะเปิดด�ำเนินการ
4. จะต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมส�ำหรับโครงการใหม่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อม
หนังสือแจ้งยืนยันการลงทุนของโครงการเดิม
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จ�ำกัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า
ของค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 15 ปี
ของค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 20 ปี
หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ลดหย่อนอากรขาเข้า ร้อยละ 90 ของอัตรา
ลดหย่อนอากรขาเข้า ร้อยละ 90 ของอัตรา
ปกติ ส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น ที่ต้องน�ำ ปกติ ส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น ที่ต้องน�ำ
เข้ามาผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ เป็นระยะ เข้ามาผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ เป็นระยะ
เวลา 5 ปี
เวลา 10 ปี
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น
ส�ำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก เป็นระยะเวลา ส�ำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก เป็นระยะเวลา
5 ปี
10 ปี
อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับส่งเสริม
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี จ�ำกัดวงเงิน ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี จ�ำกัดวงเงิน
ตามเงินลงทุนของโครงการใหม่
ตามเงินลงทุนของโครงการใหม่
สิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นเดียวกับกรณีโครงการลงทุนใหม่
มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

5. เงื่อนไข (โครงการ
เดิม)

6. เงื่อนไข (โครงการ
ลงทุนใหม่ในพื้นที่
ตามนโยบาย )

7. สิทธิประโยชน์
ส�ำหรับโครงการ
ลงทุนใหม่

8. สิทธิประโยชน์
ส�ำหรับโครงการ
ลงทุนเดิม
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£

3
฿

นโยบายส่งเสริมการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงมีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 7/2560 ขยายระยะเวลานโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ออกไปจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563 โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ดังนี้
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
กรณีกิจการตามประกาศที่ 2/2557
กรณีกิจการเป้าหมาย (13 กลุ่มอุตสาหกรรม)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี
นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้ว ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี
- หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่าเป็นระยะเวลา 10 ปี
- หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
- อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
- สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การถือครอง กรรมสิทธิ์ที่ดิน การน�ำช่างฝีมือต่างด้าวมาท�ำงาน เป็นต้น

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ประกอบด้วย

1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ประกอบด้วย 14 ต�ำบล ใน 3 อ�ำเภอในจังหวัดตาก ได้แก่
•
อ�ำเภอแม่สอด 8 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลแม่สอด ต�ำบลแม่ตาว ต�ำบลท่าสายลวด ต�ำบลพระธาตุผาแดง
ต�ำบลแม่กาษา ต�ำบลแม่ปะ ต�ำบลแม่กุ และ ต�ำบลมหาวัน
•
อ� ำ เภอพบพระ 3 ต� ำ บล ได้ แ ก่ ต� ำ บลพบพระ
6
ต�ำบลช่องแคบ และ ต�ำบลวาเล่ย์
•
อ�ำเภอแม่ระมาด 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลแม่จะเรา
ต�ำบลแม่ระมาด และ ต�ำบลขะเนจื้อ
7

2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย
11 ต�ำบล ใน 3 อ�ำเภอในจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่
•
อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร 5 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลศรีบญุ เรือง
ต�ำบลมุกดาหาร ต�ำบลบางทรายใหญ่ ต�ำบลค�ำอาฮวน
และ ต�ำบลนาสีนวน
•
อ�ำเภอหว้านใหญ่ 4 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบางทรายน้อย
ต�ำบลชะโนด ต�ำบลหว้านใหญ่ และ ต�ำบลบ่งขาม
•
อ�ำเภอดอนตาล 2 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลโพธิ์ไทร และ
ต�ำบลดอนตาล
3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 4 ต�ำบล
ใน 2 อ�ำเภอ ในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่
•
อ�ำเภออรัญประเทศ 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบ้านด่าน
ต�ำบลป่าไร่ และ ต�ำบลท่าข้าม
•
อ�ำเภอวัฒนานคร 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลผักขะ

8

2

1
9

3
4

5
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4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ประกอบด้วย 3 ต�ำบล ของอ�ำเภอคลองใหญ่ ในจังหวัดตราด ได้แก่
ต�ำบลคลองใหญ่ ต�ำบลหาดเล็ก และ ต�ำบลไม้รูด
5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 4 ต�ำบล ของอ�ำเภอสะเดา ในจังหวัดสงขลา ได้แก่
ต�ำบลสะเดา ต�ำบลส�ำนักขาม ต�ำบลส�ำนักแต้ว และต�ำบลปาดังเบซาร์
6. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 21 ต�ำบล ใน 3 อ�ำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่
•
อ�ำเภอเชียงของ 7 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลครึ่ง ต�ำบลบุญเรือง ต�ำบลริมโขง ต�ำบลเวียง ต�ำบลศรีดอนชัย
ต�ำบลสถาน ต�ำบลห้วยซ้อ
•
อ�ำเภอเชียงแสน 6 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบ้านแซว ต�ำบลป่าสัก ต�ำบลแม่เงิน ต�ำบลโยนก ต�ำบลเวียง
ต�ำบลศรีดอนมูล
•
อ�ำเภอแม่สาย 8 ต�ำบล ได่แก่ ต�ำบลเกาะช้าง ต�ำบลบ้านด้าย ต�ำบลโป่งงาม ต�ำบลโป่งผา ต�ำบลแม่สาย
ต�ำบลเวียงพางค�ำ ต�ำบลศรีเมืองขุม ต�ำบลห้วยไคร้
7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 13 ต�ำบล ใน 2 อ�ำเภอ ในจังหวัดหนองคาย ได้แก่
•
อ�ำเภอเมืองหนองคาย 12 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลค่ายบกหวาน ต�ำบลในเมือง ต�ำบลบ้านเดื่อ ต�ำบลพระธาตุ
บังพวน ต�ำบลโพธิ์ชัย ต�ำบลโพนสว่าง ต�ำบลมีชัย ต�ำบลเวียงคุก ต�ำบลสีกาย ต�ำบลหนองกอมเกาะ
ต�ำบลหาดค�ำ ต�ำบลหินโงม
•
อ�ำเภอสระใคร 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลสระใคร
8. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 13 ต�ำบล ใน 2 อ�ำเภอ ในจังหวัดนครพนม ได้แก่
•
อ�ำเภอเมืองนครพนม 10 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลกุรุคุ ต�ำบลท่าค้อ ต�ำบลนาทราย ต�ำบลนาราชควาย
ต�ำบลในเมือง ต�ำบลบ้านผึ้ง ต�ำบลโพธิ์ตาก ต�ำบลหนองญาติ ต�ำบลหนองแสง ต�ำบลอาจสามารถ
•
อ�ำเภอท่าอุเทน 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลโนนตาล ต�ำบลรามราช ต�ำบลเวินพระบาท
9. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 ต�ำบล ของอ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรี
ได้แก่ ต�ำบลแก่งเสี้ยน และต�ำบลบ้านเก่า
10. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 5 ต�ำบล ใน 5 อ�ำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่
•
อ�ำเภอเมืองนราธิวาส 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลโคกเคียน
•
อ�ำเภอตากใบ 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลเจ๊ะเห
•
อ�ำเภอยี่งอ 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลละหาร
•
อ�ำเภอแว้ง 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลโล๊ะจูด
•
อ�ำเภอสุไหงโก-ลก 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลสุไหงโก-ลก
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กรณีเป็นกิจการตามบัญชีประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม ดังนี้
สิทธิประโยชน์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริม
A1
A2 A3 A4
และตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
8 ปี (ไม่ก�ำหนดวงเงิน 8 ปี 5 ปี 3 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประเภทกิจการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมกรณีตั้งอยู่ในเขต
3 ปี 3 ปี
เศรษฐกิจพิเศษ
รวมเวลายกเว้นทั้งหมด
8 ปี
8 ปี 8 ปี 6 ปี
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เป็นเวลา
5 ปี
กรณีเป็นกิจการเป้าหมายใน 13 กลุ่มอุตสาหกรรมส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ*
ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก�ำหนด ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
กิจการเป้าหมายส�ำหรับ
A1
A2 A3 A4
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ปี (ไม่ก�ำหนดวงเงิน 8 ปี 8 ปี 8 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประเภทกิจการเป้าหมาย 8ภาษี
เงินได้นิติบุคคล)
ลดหย่อนร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี

B1

B2

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

B1

B2

8 ปี

8 ปี

SMEs

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของไทยให้เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ง่ายขึ้น จึงผ่อนปรนเงื่อนไขในการยื่น
ขอรับสิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ดังนี้
1. ก�ำหนดเงินลงทุนขั้นต�่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
2. อนุญาตให้น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจะค�ำนวณ
ราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศโดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
นิยาม SMEs ไทย
- ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- เมื่อรวมทั้งกิจการทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือ
เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
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กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ก�ำหนดกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
ตามศักยภาพ และความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ โดยจัดกลุม่ ประเภทกิจการได้เป็น 13 กลุม่ อุตสาหกรรม 66 ประเภทกิจการ
และก�ำหนดกิจการเป้าหมายที่ให้ส่งเสริมเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีก 6 ประเภท ดังนี้

ประเภทกิจการ
1. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
2. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
ส�ำหรับงานสาธารณูปโภค
3. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน
เครื่องส�ำอาง
4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับสินค้าอุปโภค เช่น
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
5. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ
6. กิจการพัฒนาอาคารส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า

* หมายเหตุ: ประเภทกิจการที่ยกเลิกการให้ส่งเสริมการลงทุนแล้วแต่ให้การส่งเสริมเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
		
ไม่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติม
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ใช้สิทธิประโยชน์
ภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน
ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โดยผ่อนปรน
เงื่อนไข
ประเภทกิจการ
ตามนโยบาย
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ตาก
สระแก้ว
ตราด
มุกดาหาร
สงขลา
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
กาญจนบุรี
นราธิวาส

13 กลุ่มอุตสาหกรรม
(66 ประเภทกิจการ)
1. กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
2. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
3. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
4. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน
5. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
6. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์
7. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
8. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
9. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก
10. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา
11. กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
12. กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
13. กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว
กิจการเป้าหมายที่ประกาศเพิ่มเติมในพื้นที่*

นราธิวาส

ตาก
สระแก้ว
ตราด
มุกดาหาร
สงขลา
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
กาญจนบุรี

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

บัญชีประเภทกิจการเป้าหมาย
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ประกอบด้วย
- ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) ที่ 1 ถึง 5 /2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558
- ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) ที่ 12 ถึง 21 /2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม
€
2558
- ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) ที่ 1 ถึง 4 /2559 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559
รวมถึงได้มีการขยายขอบเขตของกิจการประเภท 2.17 และ 6.15 อีกด้วย

฿

¥
฿

£

€

฿
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด

บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ
1.4 กิจการอบพืชและไซโล
1.5.1

กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือ
สัตว์น�้ำ

1.5.2

กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น�้ำ
(ยกเว้นกุ้ง)

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
B1
1
+
A4
ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือน
1
+
ระบบปิด มีระบบระบายอากาศ เพื่อท�ำให้อากาศ
ในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา
มีระบบการให้น�้ำและอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการ
และระบบป้องกันพาหะน�ำโรคเข้าสู่ฟาร์ม
มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจนับจ�ำนวนสัตว์ เป็นต้น
A4
ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบ
1
+
ปิด มีระบบระบายอากาศเพื่อท�ำให้อากาศใน
โรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา
มีระบบการให้น�้ำและอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการ
และระบบป้องกันพาหะน�ำโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบ
เซ็นเซอร์การตรวจนับจ�ำนวนสัตว์ และระบบ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น
A4
ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น
1
+
มีระบบท�ำให้สัตว์สลบ ราวแขวนสัตว์ ห้องเย็น
ระบบลดอุณหภูมิ การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์
และการตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น
A3
ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่อง
1
+
คัดแยกสี การอบไอน�้ำฆ่าไข่แมลงวันผลไม้
การเคลือบผิว เป็นต้น
A3
1
+
เงื่อนไข

SEZ

1.6 กิจการฆ่าและช�ำแหละสัตว์

1.8 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช
ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้

1.9 กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช)
หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ
1.10 กิจการผลิตน�้ำมันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ 1. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันดิบและน�้ำมันกึ่งบริสุทธิ์
(ยกเว้นน�้ำมันจากถั่วเหลือง)
จากพืช ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทางการ
เกษตร
2. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้น
จากผลิตผลทางการเกษตร หรือน�้ำมันดิบ

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
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A3
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

1

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A4
1
+

เงื่อนไข

1.11 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติ (เช่น ยา สบู่ ยาสระผม
ยาสีฟัน และเครื่องส�ำอาง)
1.14.1 กิจการแปรรูปยางขั้นต้น
1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือ
เศษวัสดุทางการเกษตร
1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่มวัตถุ 1. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะ
เจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่ง
กระบวนการผสม หรือท�ำให้เจือจางเท่านั้น
ปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้ 2. ส�ำหรับโครงการทีม่ ีกระบวนการหมัก
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี
ต้องใช้หัวเชื้อที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว
แอลกอฮอล์)
1.19 กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและ
ขนส่งห้องเย็น
1.20 กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ไร่
2. ต้องมีพื้นที่ส�ำหรับประกอบกิจการ และ
บริการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยต้องจัดให้
มีพื้นที่ส�ำหรับแสดง หรือซื้อขายสินค้า
เกษตร ศูนย์ประมูลสินค้า ห้องเย็น และ
คลังสินค้า
3. ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และ
ตรวจสารพิษตกค้าง
1.22 กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหาร
สัตว์

SEZ

A4
+
A4
+
A3
+

1

B1
+
A3
+

1

B1

1

1
1

1

หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก กาญจนบุรี นครพนม
ประเภทกิจการ
2.4.3

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
(ยกเว้น Earthen Ware และ
กระเบื้องเซรามิกส์)

เงื่อนไข
ต้องมีขั้นตอนการเผา และ/หรือ การอบ

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
B1
3
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี
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บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงานสาธารณูปโภค ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
กลุ่มกิจการ กอง
ประเภทกิจการ
เงื่อนไข
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2
2.17 กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิต
3
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงาน
สาธารณูปโภค

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว สงขลา เชียงราย หนองคาย

SEZ

นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ
3.1.1

กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติหรือ
เส้นใยประดิษฐ์

3.1.2

กิจการผลิตด้ายหรือผ้า

3.1.4

เงื่อนไข

เฉพาะการผลิตเส้นใยรีไซเคิล ต้องใช้เศษวัสดุ
ของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น

กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง
ประกอบการแต่งกาย และเคหะ
สิ่งทอ
3.2 กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือ
ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic Products)
จาก Non-woven Fabric
3.3 กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม
3.4 กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2/A4/ 5
B1
+
A3/A4/ 5
B1
+
A4/B1
5
+
A4
+

5

A4/B1
+
B1
+

5
5

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว สงขลา เชียงราย นครพนม
กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

3.6 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน
= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A4/B1
5
+
= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี
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กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว เชียงราย นครพนม
กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A4
5
+

เงื่อนไข

3.8 กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ หรือ
ชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว เชียงราย นครพนม

กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

SEZ

3.11 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A 1 - A4
1
+

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว นครพนม

กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ

4.4 กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรือ
อุปกรณ์
4.5.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์
หรือชิ้นส่วน และ/หรือ การซ่อมแซม
แม่พิมพ์
4.5.3 กิจการประกอบเครื่องจักร และ/
หรือ อุปกรณ์เครื่องจักร
4.8.17 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่นๆ
4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มี
ความจุกระบอกสูบต�่ำกว่า 248 ซีซี)

เงื่อนไข

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือ
การออกแบบทางวิศวกรรม

ต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ

1. ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและ
พ่นสี
2. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และ
การใช้ชิ้นส่วน และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A4/B1
2
+
A3
2
+
A4
+
B1
+
B1
+

2
2
2

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�ำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก

บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ
4.14 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�ำหรับงาน
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication
Industry)

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว มุกดาหาร

SEZ

นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

5.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.2.2

กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED

5.2.3
5.2.4

กิจการผลิต Compressor และ/
หรือ Motor ส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
กิจการผลิต Wire Harness

5.2.5

กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

5.3.5

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพ
และเสียง (Audio Visual Product)
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับส�ำนักงาน
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
5.4.6.2 กิจการผลิต Hard Disk
Drive ทั่วไป และ/หรือ
ชิ้นส่วน (ยกเว้น Top
Cover หรือ Base
Plate หรือ Peripheral)

5.3.6
5.3.7

การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดย
ไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงิน
ลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3/A4
3
+

เงื่อนไข

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2/A3
2
+
A4
2
+
A4
2
+
B1
2
+
B1
2
+
A4
2
+
A4
2
+
B1
2
+
A3
2
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

5.4.12

5.4.13
5.4.14
5.4.17
5.4.18
5.4.19

เงื่อนไข

5.4.6.3 กิจการผลิต Top cover
หรือ Base Plate หรือ
Peripheral ส�ำหรับ
Hard Disk Drive
กิจการผลิต Flexible Printed
ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้
Circuit และ/หรือ Multi Layer
ความเห็นชอบ
Printed Circuit Board และ/หรือ
ชิ้นส่วน
กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจ�ำ
อื่นๆ
กิจการผลิต Printed Circuit
Board Assembly (PCBA) ทั่วไป
กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง
(Audio Visual Product)
กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับส�ำนักงาน
กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

SEZ

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A4
2
+
A2/A3
+

2

A4
+
A4
+
A4
+

2

A4
+
B1
+

2

2
2

2

หมวด 6 เคมีภัณฑ์และพลาสติก

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก การผลิตพลาสติก ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว
เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

6.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับ
ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก
อุตสาหกรรม (Plastic Products for
Industrial Goods)
6.7.1 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติกมากกว่า 2 ชั้น
ชนิดหลายชั้น (Multilayer Plastics ขึ้นไป
Packaging)

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
B1
3
+
A3
+

3

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

ประเภทกิจการ
6.7.2

เงื่อนไข

กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic Plastics
Packaging)

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อใน
ระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรือ
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class
10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�ำเนินการ
6.7.3 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อใน
ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic ระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรือ
Plastics Packaging)
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class
10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�ำเนินการ
6.8 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล
ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปด้วยเศษพลาสติกจาก
ในประเทศเท่านั้น

SEZ

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
3
+

A3
+

3

A4
+

3

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ
6.10 กิจการผลิตยา

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
1
1. กรณีการผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องได้รับการ A 2 / A 3
+
รับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง PIC/S
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�ำเนินการ
2. กรณีการผลิตยาแผนโบราณ ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ปี นับแต่
วันครบเปิดด�ำเนินการ
3. ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิม จะอนุญาต
ให้น�ำเครื่องจักรเดิมมาใช้ในโครงการที่ได้
รับการส่งเสริมได้ แต่ไม่ให้นับเป็นมูลค่า
เงินลงทุนของโครงการ
เงื่อนไข

กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย
นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

6.14.2 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
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ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
B1
5
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่างกาย ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร

สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

6.15 กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่างกาย
เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน เครื่องส�ำอาง

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2
1

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับสินค้าอุปโภค ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด

มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

SEZ

6.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับสินค้า
อุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2
3

กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา เชียงราย
หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

6.17 กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือกระดาษ เช่น
กล่องกระดาษ

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2
3

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย

หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ
7.1.3

เงื่อนไข

กิจการสถานที่ตรวจปล่อย และ
บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อ
การส่งออก หรือโรงพักสินค้า เพื่อ
ตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุ
ของขาออกที่ขนส่ง โดยระบบ
คอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือ
(รพท.) (Inland Container
Depot: ICD)

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
4
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

ประเภทกิจการ
7.4.1

7.4.2

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
B1
ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วไม่น้อยกว่า
4
+
10 ล้านบาท
ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
A3
ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วไม่น้อยกว่า
4
+
10 ล้านบาท
ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
ก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100
ล้านบาท
3.2 ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศ
ตั้งแต่ 1 ประเทศขึ้นไป
เงื่อนไข

กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วย
ระบบที่ทันสมัย (Distribution
Center: DC)

1.

กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย
(International Distribution
Center: IDC)

1.

2.

2.
3.

SEZ

กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย
หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

7.9.1.1 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม

เงื่อนไข

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่
2. ทีด่ ินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่
ทั้งหมดยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน
1,000 ไร่ ให้ก�ำหนดตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
3. เงื่อนไขอื่นมีดังนี้
3.1 มาตรฐานของถนนหลัก		
กรณีที่ดินเกินกว่า 1,000 ไร่ ขึ้นไป
ต้องมีถนน 4 ช่องทาง เขตทาง
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 14 เมตร มีเกาะกลาง
ถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือ
ไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้
รถยนต์จอดฉุกเฉิน

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
3
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

3.2

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

กรณีที่ดินเกินกว่า 500-1,000 ไร่
ต้องมีถนน 2 ช่องทาง เขตทาง
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 7 เมตร มีทางเท้า
ไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจาก
นี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียง
พอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน
มาตรฐานของถนนสายรองต้องมี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8.50 เมตร
ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียต้องเหมาะสม
ตามลักษณะสมบัติของน�้ำเสีย และ
การบ�ำบัดน�้ำเสียต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานน�้ำทิ้งตามที่กฎหมายก�ำหนด
โดยมีบ่อเก็บน�้ำทิ้งหลังการบ�ำบัดด้วย
ระบบระบายน�้ำเสียต้องแยกออก
จากระบบระบายน�้ำฝนโดยเด็ดขาด
ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และ
ก�ำจัดขยะที่เหมาะสมตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
โรงงานที่เข้าใช้พื้นที่ต้องเป็นโรงงาน
ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่
ก�ำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการของ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมี
ไฟฟ้า น�้ำประปาและน�้ำใช้ โทรศัพท์
และการไปรษณีย์แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้าไปอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ
ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณ
ร้อยละ 25 ของที่ดินทั้งหมดหรือ
ตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ ให้มีความพร้อม

SEZ
3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

ประเภทกิจการ

7.9.1.2 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ

เงื่อนไข

1.
2.

3.

ในด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่
ออกบัตรส่งเสริม
ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่
ต้องมีพื้นที่ส�ำหรับการประกอบ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่อง
ประดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่
ทั้งหมด
ต้องมีพื้นที่ส�ำหรับการค้าขายอัญมณีและ
เครื่องประดับ
ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า
รวมทั้งศูนย์ธุรกิจ
ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 200 ไร่ และมีการ
ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่า หรือขาย
โดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 50,000
ตารางเมตร
ต้องตั้งในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจาก
บริเวณท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านชายแดน
ศุลกากร สถานีตรวจปล่อยและบรรจุสินค้า
เข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Inland Container
Depot: ICD) หรืออยู่ในเขตประกอบการ
เสรีหรือเขตปลอดอากร (Free Zone)
ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็น
เขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร
(Free Zone)
ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น-ลงตู้
คอนเทนเนอร์ หรือสถานีรถบรรทุกและ
สถานีเก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์
ไม่น้อยกว่า 50 ตู้
ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวาง
สายสื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลางสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ
ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

SEZ
4.
5.

7.9.1.3 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
(Logistics Park)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
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กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

A3
+

5

A3
+

4

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

7. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา
เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ
7.22.1 กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่อง
เที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว
7.22.2 กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
4
+
เกี่ยวข้อง
A3
ต้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์
4
+
ยกเรือ ที่จอดเรือบนบก โรงจอดเรือส�ำหรับซ่อม
บ�ำรุงเรือ เป็นต้น
A3
1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
4
+
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
A3
ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
4
+
ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
A3
1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
4
+
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
และต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่
2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
3. ต้องจัดที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวและที่จอดรถ
อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของที่ดิน
ทั้งหมด
A3
1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
4
+
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
2. จัดท�ำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใน 12 เดือน นับแต่วัน
ที่ออกบัตรส่งเสริม
A3
1. ต้องมีพื้นที่แสดงสินค้าภายในอาคาร
4
+
ไม่น้อยกว่า 25,000 ตารางเมตร
2. ต้องมีห้องส�ำหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดงสินค้า
เงื่อนไข

SEZ

7.22.3 กิจการสวนสนุก

7.22.4 กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
7.22.5 กิจการสวนสัตว์เปิด

7.22.6 กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ

7.23.3 กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี
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ประเภทกิจการ
7.23.4 กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

เงื่อนไข
1. ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการ
บ�ำบัด และฟื้นฟูสุขภาพ
2. ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพ
แบบต่อเนื่อง และมีการพักค้างคืนส�ำหรับ
ผู้มาใช้บริการ

กิจการพัฒนาอาคารส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก
สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

SEZ

7.24 กิจการพัฒนาอาคารส�ำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A2
3

กิจการศูนย์กลางการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด

มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

7.29 กิจการศูนย์กลางการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
แบบครบวงจร
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. ต้องมีพื้นที่ก่อสร้างส่วนจัดแสดงและซื้อ
ขายสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าที่มี
สถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
3. ต้องจัดให้มีระบบการให้บริการซื้อขายสินค้าผ่าน
เว็บไซต์และระบบออนไลน์อื่นๆ (e-Commerce
Platform) และมีระบบการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าที่มีการซื้อขายผ่านเว็บไซต์
4. ต้องจัดให้มีบริการสนับสนุนการค้า เช่น
บริการด้านโลจิสติกส์ บริการด้านการเงิน
บริการด้านการประกันภัย และบริการด้าน
งานเอกสาร เป็นต้น
5. ต้องมีศูนย์บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยต้อง
ด�ำเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้
= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

124

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
B1
4
+

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล
A3
4
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

กลุ่มกิจการ กอง
และสิทธิ ก�ำกับ
ประโยชน์ ดูแล

5.1 จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค�ำ
ปรึกษาการด�ำเนินธุรกิจ
5.2 จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค
การออกแบบ หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตามที่คณะกรรมการเห็น
สมควร
5.3 ต้องมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ของศูนย์บริการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้ประกอบการ
SMEs ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
ภายในเวลา 3 ปีนับจากวันที่เริ่มมี
รายได้ครั้งแรก
5.4 ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับหน่วย
งานในพื้นที่ เช่น จังหวัด หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ในการจัดซื้อและ/หรือจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาผู้
ประกอบการในพื้นที่ ตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
6. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล ให้รวมถึง
6.1 รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ของโครงการ
6.2 รายได้จากค่าจัดงานแสดงสินค้า
6.3 รายได้จากการบริหารจัดการกระจาย
สินค้า (ไม่รวมถึง รายได้จากการ
ขนส่งภายในประเทศ รายได้จาก
พิธีการศุลกากร และรายได้จากการ
จองระวางเรือหรือเครื่องบิน)
6.4 รายได้จากค่าฝึกอบรมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ

SEZ
= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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4
฿

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 11/2561 เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนในระดับ
ท้องถิ่นและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการของ
องค์กรท้องถิ่นในกิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเบา และกิจการท่องเที่ยว
€
ชุมชน

£
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คุณสมบัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
1. เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมอยูเ่ ดิม โดยต้องเป็นประเภทกิจการทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การ
ส่งเสริมอยูใ่ นขณะทีย่ นื่ ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้ และระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
สิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต�่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) โดยจะต้อง
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อราย
3. ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ผลิตหรือให้บริการ โดยจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตรส่งเสริม
4. องค์กรท้องถิ่นผู้รับการสนับสนุน หมายถึง สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งด�ำเนินกิจการอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่งตามขอบข่าย ได้แก่ กิจการ
ด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป กิจการในอุตสาหกรรมเบา กิจการท่องเที่ยวชุมชน
เงื่อนไข
1. โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้ จะไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการอื่นได้
2. จะต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 120 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ส�ำหรับรายได้จากกิจการที่ด�ำเนินการอยู่เดิม โดยจะค�ำนวณมูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ที่จ่ายจริงในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด เช่น
ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้ ระยะเวลาการได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม
2. ได้รบั สิทธิและประโยชน์ทไี่ ม่ใช่ภาษีอากร ได้แก่ อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวเข้ามาเพือ่ ศึกษาลูท่ างการลงทุน อนุญาต
ให้น�ำช่างฝีมือและผู้ช�ำนาญการเข้ามาท�ำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อนุญาตให้ส่งออกเงินตราต่างประเทศ
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5

มาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม
ระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 2 /2562 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการ
ผลิตรถไฟ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ส�ำหรับอุตสาหกรรมระบบรางโดยเร็ว และสอดคล้องกับแผนงาน
ระบบขนส่งมวลชนทางรางของรัฐในอนาคต
€ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกมาตรการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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มาตรการนี้ใช้กับ ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการ 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ส�ำหรับระบบ
ราง ทีย่ นื่ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยก�ำหนดให้พนื้ ทีท่ กุ จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร
เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน
เงื่อนไข
1. เป็นกิจการผลิตและ/หรือซ่อมรถไฟ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ส�ำหรับระบบราง ทั้งนี้ ต้องเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี
2. ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการด�ำเนินงานในทุกขั้นตอน (ตั้งแต่การตอบรับมติ ถึงการเปิดด�ำเนินการ) เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและเร่งรัดการลงทุน
3. ต้องยื่นขอเปิดด�ำเนินการ พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติของโครงการตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดต่อส�ำนักงานก่อน
สิ้นสุดสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือวงเงินที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สิทธิและประโยชน์
1. ส�ำหรับโครงการลงทุนทีต่ งั้ ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลร้อยละ
50 เพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการ
2. ส�ำหรับโครงการลงทุนในทุกพื้นที่ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับสิทธิ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลของโครงการ
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน

€

เพื่อให้การปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ อันเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงได้ก�ำหนดวิธี
ปฏิบตั ใิ นการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ไว้ตามระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ฉบับที่ 1/2553 เรื่อง ก�ำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน

฿

¥
฿
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วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

นักลงทุน

ว�ธีปฏิบัติ

ศึกษาขอมูลและรับแบบคำขอ

สอบถามขอมูลเบื้องตน

ยื่นคำขอรับการสงเสริมการลงทุน
ได 2 ชองทาง
- ยื่นผานระบบสนับสนุนการลงทุน
(e-Investment Promotion)
- ยื่นโดยเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน

- ศูนยบริการลงทุน
- ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
(OSOS)
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7
- สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน
ในตางประเทศ
- www.boi.go.th

ยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ

www.boi.go.th

ติดตอเพื่อนัดหมายกับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อชี้แจง
โครงการภายใน 10 วันทำการ
นับตั้งแตวันที่ยื่นคำขอฯ

ขนาดการลงทุน * ≤ 200 ลานบาท
- พิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมฯ ภายใน 40 วันนับตั้งแตวัน
ที่เอกสารครบถวน

ชี้แจงโครงการ
กองบริหารการลงทุน 1-5
วิเคราะหโครงการ
พิจารณาตามขนาดการลงทุน
ขนาดการลงทุน* > 200-2,000 ลานบาท
- พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการภายใน 60 วันนับตั้งแตวันที่
เอกสารครบถวน

ขนาดการลงทุน* > 2,000 ลานบาท
- พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการและคณะกรรมการสงเสริมฯ
ภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่เอกสาร
ครบถวน
หมายเหตุ: *ไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน

ตอบรับการสงเสริมฯ ภายใน 1 เดือน
นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงมติ
โดยกรอกแบบฟอรมผานระบบออนไลน
(e-Investment) หรือ แบบตอบรับ
การสงเสริม (F GA CT 07)
ออกบัตรสงเสริมฯ ภายใน 6 เดือน
นับตั้งแตวันที่ตอบรับการสงเสริมฯ
โดยกรอกแบบฟอรมผานระบบออนไลน
(e-Investment)
หรือกรอกแบบประกอบการขอรับบัตร
สงเสริม (F GA CT 08) พรอมยื่นเอกสาร
หลักฐานประกอบการออกบัตร

แจงผลการพิจารณา
อนุมัติ / ไมอนุมัติ
(ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่รับรอง
รายงานประชุม)
ตอบรับมติการสงเสริมฯ
ออกบัตรสงเสริม
(ภายใน 10 วันทำการ)

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

กองบริหารการลงทุน 1-5

- สำนักเลขาธิการ
- www.boi.go.th
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ขั้นตอนการด�ำเนินการตามโครงการและ
การใช้สิทธิและประโยชน์
บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม

ว�ธีปฏิบัติ

รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

มาตรา 24 การขออนุญาตใหคนตางดาวเขามาเพื่อศึกษา
ลูทางการลงทุน หรือกระทำการที่เปนประโยชนตอการลงทุน
หรืออยูระหวางการพิจารณาใหไดรับการสงเสริม หรือรอบัตร
สงเสริม
- ยื่นแบบคำขออนุญาตเพื่อนำเขาคนตางดาวมาปฏิบัติงาน
พรอมแนบเอกสารตามแบบแสดงรายการที่ตองยื่นกรณี
ตางๆ ของงานชางฝมือฯ (F FR TR 09-07)
ยื่นเรื่องขอนำเขาคนตางดาวซึ่ง
เปนชางฝมือผูชำนาญการมาปฏิบัติงาน

ชางฝมือและผูชำนาญการ

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม

ยื่นขออนุมัติใชสิทธิและประโยชนที่ดิน
ตามมาตรา 27
(ภายหลังไดรับบัตรสงเสริมแลว)

มาตรา 25 การขออนุญาตใหคนตางดาวเขามาปฏิบัติงาน
หลังไดรับการสงเสริมฯ
- ยื่นแบบฟอรมขอตกลงการขออนุญาตนำเขาคนตางดาว
เขามาในราชอาณาจักรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับ
งานชางฝมือ (e-Expert System) พรอมขอรับ Username
และ Password
- ยื่นคำรองขออนุมัติตำแหนงคนตางดาวผานระบบ e-Expert
System
- ยื่นคำรองขอบรรจุตางดาวและครอบครัวใหเขามาในประเทศ
ผานระบบ Expert System
- และคำรองอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ว�ธีปฏิบัติ
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รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

- ยื่นแบบคำขออนุญาตใชสิทธิและประโยชนที่ดิน
ตามมาตรา 27 (F LD LO 02)
- พรอมแนบเอกสารตามแบบแสดงรายการที่ตองยื่น
ในกรณีตางๆของงานที่ดิน (F LD LO 01)
กองบริหารการลงทุน 1-5

ที่ดิน

เคร�่องจักร

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
และหนวยราชการที่เกี่ยวของ

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม

ว�ธีปฏิบัติ

ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

ยื่นแบบขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
(Machinery’s Master List)
โดยผานระบบ eMT

ขออนุมัตินำเขาเครื่องจักร
(ภายใน 30 เดือน นับตั้งแต
วันที่ออกบัตรสงเสริมฯ)

ยื่นขออนุมัติสั่งปลอยเครื่องจักร
(F IN MI ) ผานระบบ eMT

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

- กองบริหารการลงทุน 1-5
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค
(ใชเวลาพิจารณา ภายใน 60 วันทำการ)

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการ ภายใน 3 ชั่วโมง)

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

ขั้นตอนการด�ำเนินการตามโครงการและการใช้สิทธิและประโยชน์ (ต่อ)
บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม

ว�ธีปฏิบัติ

ขออนุมัติรายการวัตถุดิบและวัสดุ
จำเปนและปริมาณสตอคสูงสุด
(เฉพาะมาตรา 36)

ยื่นขออนุมัติการใชสิทธิประโยชนมาตรา 36 F IN RM 13

ขออนุมัตินำเขาวัตถุดิบและวัสดุจำเปน

ยื่นผานระบบ RMTS

รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

- กองบริหารการลงทุน 1-5
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค
(ใชเวลาพิจารณาภายใน 15 วันทำการ)

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมง)
ขออนุมัติสูตรการผลิต

ยื่นสูตรการผลิต F IN RM 13
- กองบริหารการลงทุน 1-5
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค
(ใชเวลาพิจารณา ภายใน 30 วันทำการ)

วัตถุดิบและวัสดุจำเปน
ขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเปน

ยื่นหนังสือขออนุมัติ ผานระบบตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเปน
สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
(ดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมง)
ว�ธีปฏิบัติ

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม

การรายงานความคืบหนา
โครงการ ผลการดำเนินงาน
ประจำปของบร�ษัท และการ
ขอเปดดำเนินการ

รายงานความคืบหนาโครงการ
ตามบัตรสงเสริม
(จนกวาจะไดรับใบอนุญาต
เปดดำเนินการ)

กรอกขอมูลลงในระบบ e-Monitoring
ภายในเดือนกุมภาพันธและกรกฎาคมของทุกป

ขออนุมัติเปดดำเนินการเต็มโครงการ
(ภายใน 36 เดือน นับตั้งแตวันที่
ออกบัตรสงเสริม)

ยื่นแบบขออนุญาตเปดดำเนินการ
F PM OP 01

รายงานผลการดำเนินการประจำป
ของบริษัท

กรอกขอมูลลงในระบบ e-Monitoring
ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป

รายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว
ในบัตรสงเสริม เชน การขอใช
สิทธิและประโยชนตามมาตรา 31
การรายงานผล ISO เปนตน

การยื่นแบบขอใชสิทธิและ
ประโยชนยกเวนภาษ�เง�นได
นิติบุคคล

- กองบริหารการลงทุน 1-5
- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค

ยื่นแบบรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามแตกรณี

ว�ธีปฏิบัติ

บร�ษัทที่ไดรับสงเสร�ม

ตามประกาศ สกท. ที่ ป. 3/2559
อนุญาตใหเลือกใชการยื่นแบบ
ขอใชสิทธิ์ฯไดทั้งยื่นแบบเอกสารหรือ
ยื่นผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Tax)
ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง
30 สิงหาคม 2561

รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

- เตรียมขอมูล เอกสาร เพื่อการขอใชสิทธิ์ฯ
- กรอกขอมูลลงในระบบ e-Tax
- พิมพแบบคำขอใชสิทธิ์ฯออกจากระบบ
- นำสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและใหความเห็น
- กรอกความเห็นของผูสอบบัญชีลงในระบบและแนบ
รายงานความเห็นของผูสอบบัญชี
- สงขอมูลมาในระบบของสำนักงาน

รับเร�่อง/ดำเนินการโดย
หนวยงาน

กองบริหารการลงทุน 1-5

หมายเหตุ: ตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เปนตนไป ใหยื่นขอใชสิทธิ์ฯผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Tax) เทานั้น

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

ขั้นตอนและก�ำหนดเวลา
ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
การพิจารณาค�ำขอรับการส่งเสริม
1. ส�ำนักงานจะพิจารณาค�ำขอรับการส่งเสริมที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาของส�ำนักงาน ส�ำหรับค�ำขอรับการส่งเสริมที่มีขนาดการ
ลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วันท�ำการ ค�ำขอรับการส่งเสริมที่มีขนาดการลงทุนเกินกว่า 200 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จะอยู่ในอ�ำนาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันท�ำการ และ
ค�ำขอรับการส่งเสริมที่มีขนาดการลงทุนเกินกว่า 2,000 ล้านบาท จะอยู่ในอ�ำนาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันท�ำการ ทั้งนี้นับแต่วันที่ได้รับค�ำขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นโครงการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก�ำหนด
2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 แบบค�ำขอรับการส่งเสริมที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน จ�ำนวน 2 ชุด แล้วแต่กรณี ดังนี้
2.1.1 ค�ำขอรับการส่งเสริมทั่วไป (F PA PP 01)
2.1.2 ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนบริการ (F PA PP 03)
2.1.3 ค�ำขอรับการส่งเสริมส�ำหรับกิจการซอฟต์แวร์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (F PA PP 04)
2.1.4 ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (F PA PP 29)
2.2 ส�ำหรับโครงการที่มีเงินลงทุนไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียนมากกว่า 750 ล้านบาท จะต้องแนบรายงานการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ด้วย โดยมีรายละเอียดตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุนที่ 50/2534 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534
2.3 ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมส�ำหรับกิจการแต่ละประเภท ซึ่งส�ำนักงานจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
3. ให้ผขู้ อรับการส่งเสริมยืน่ ค�ำขอรับการส่งเสริมทีก่ องบริหารการลงทุน 1-5 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์
เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1- 7 หรือ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
4. หากผู้ขอรับการส่งเสริมต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อโดยตรงที่กองบริหารการลงทุน 1-5 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการส่งเสริม
1. ส�ำนักงานจะด�ำเนินการแจ้งมติอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมภายใน 7 วันท�ำการ นับตัง้ แต่วนั ทีร่ บั รองรายงานการประชุม
2. หากผู้ขอรับการส่งเสริมต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่กองบริหารการลงทุน 1-5 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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การตอบรับมติการให้ส่งเสริมการลงทุน
1. ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องยื่นแบบตอบรับมติ (F GA CT 07) ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ
2. กรณีผู้ขอรับส่งเสริมไม่สามารถส่งแบบตอบรับมติได้ภายในก�ำหนดเวลาในข้อ 1 ผู้ขอฯ สามารถยื่นแบบขยายเวลาตอบรับมติ
(F GA CT 01) ได้ 3 ครั้ง โดยส�ำนักงานจะพิจารณาการขยายเวลาตอบรับมติให้การส่งเสริมครั้งที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน
3 วันท�ำการ ครั้งที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่ส�ำนักงานได้รับค�ำขอ
3. ผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นแบบตอบรับมติหรือแบบขยายเวลาตอบรับมติการให้การส่งเสริม หรือขอทราบรายละเอียด
เพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มบัตรส่งเสริม ส�ำนักงานเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การออกบัตรส่งเสริม
1. ผู้ขอรับส่งเสริมจะต้องยื่นแบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริม (F GA CT 08) พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ภายใน
6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นแบบตอบรับมติการให้การส่งเสริม ดังนี้
1.1 แบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริม (F GA CT 08) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
1.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
1.3 หนังสือบริคณห์สนธิเพิ่มทุนจดทะเบียน (กรณีที่มีการเพิ่มทุน)
1.4 หนังสือส�ำคัญแสดงการจดทะเบียน
1.5 หนังสือรับรองของส�ำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
1.6 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัญชาติที่ส�ำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนรับรอง
1.7 หลักฐานการน�ำเงินต่างประเทศเข้ามา (กรณีที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ)
1.8 สัญญาร่วมทุน สัญญาการใช้สิทธิและบริการ สัญญาการให้ความช่วยเหลือต่างๆ (ถ้ามี)
1.9 แบบกรอกรายการความต้องการสาธารณูปโภคและความต้องการทางด้านแรงงาน (F GA CT 13)
ทั้งนี้ ส�ำนักงานจะด�ำเนินการออกบัตรส่งเสริมให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท�ำการ นับแต่วันที่ส�ำนักงานได้รับแบบประกอบการ
ขอรับบัตรส่งเสริมและหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วน
2. กรณีผู้ขอรับส่งเสริมไม่สามารถยื่นแบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริมพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ภายในก�ำหนด
เวลาในข้อ 1 ผู้ขอฯ สามารถยื่นแบบขยายเวลาส่งเอกสารประกอบการออกบัตร (F GA CT 04) ได้ 3 ครั้ง โดยส�ำนักงานจะ
พิจารณาการขยายเวลาส่งเอกสารออกบัตรส่งเสริมครั้งที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท�ำการ ครั้งที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน
7 วันท�ำการ นับแต่วันที่ส�ำนักงานได้รับค�ำขอฯ
3. ผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นแบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริม หรือแบบขยายเวลาส่งเอกสารออกบัตรส่งเสริม หรือขอ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบัตรส่งเสริม ส�ำนักงานเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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การแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริมการลงทุน
การแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริมแล้วเสร็จภายใน 1 วันท�ำการนับวันที่เอกสารครบถ้วน
รายการแก้ไข
เอกสารที่ต้องใช้
1.1 สิทธิและประโยชน์
1. ส�ำเนาหนังสืออนุมัติจากกองบริหารการลงทุน 1-5
(1) มาตรา 28 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
2. บัตรส่งเสริมฉบับจริง
(2) มาตรา 30 การลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบฯ
			 (ขยายเวลา)
(3) มาตรา 31 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
			 (เพิ่ม / ลดสิทธิและประโยชน์)
(4) มาตรา 36 (1) (2) การยกเว้นอากรขาเข้า
		 วัตถุดิบฯ (ขยายเวลา)
(5) ยกเลิก / เพิกถอนสิทธิและประโยชน์บางส่วน
(6) ขยายเวลาน�ำเข้าเครื่องจักรและวันเปิด
		 ด�ำเนินการ
1.2 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
1. ส�ำเนาหนังสืออนุมัติจากกองบริหารการลงทุน 1-5
(1) ทุนจดทะเบียน
2. บัตรส่งเสริมฉบับจริง
(2) การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้น
(3) ชนิดผลิตภัณฑ์ / ขนาดของกิจการ
หมายเหตุ: กรณีเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโดยต่างชาติ
(4) ที่ตั้งโรงงาน สถานประกอบการ
จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเพิ่มเติม
(5) ลด / เพิ่มก�ำลังการผลิต
(6) แก้ไขวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.3 เรื่องอื่นๆ ได้แก่
1. หนังสือน�ำจากบริษัท
(1) ที่ตั้งส�ำนักงาน
2. ส�ำเนาหนังสือรับรองของส�ำนักงานทะเบียน
(2) ชื่อบริษัท
หุ้นส่วนบริษัท
3. บัตรส่งเสริมฉบับจริง
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รายละเอียดรายงาน ส่วนที่ 3
การศึกษาความเป็นไปได้
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รายงานการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน*
ส�ำหรับโครงการที่มีขนาดการลงทุนมากกว่า 750 ล้านบาท
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สรุปโครงการ

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

2. ภาพรวมของอุตสาหกรรม

2.1 ความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับอุตสาหกรรมอื่นที่ต่อเนื่อง อธิบายถึงสภาพทั่วไปของ
อุตสาหกรรมเหล่านี้ทั้งในและต่างประเทศ
2.2 ความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการส่งเสริม
2.2.1 ความต้องการในประเทศ
- สถิติการน�ำเข้าระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
- ปริมาณการผลิตของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับรายอื่น (ถ้ามี)
- อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ทขี่ อรับการส่งเสริมเป็นวัตถุดบิ มีมากน้อยเพียงใดและมีแนวโน้มการขยายตัว ในอนาคต
อย่างใด
- ปริมาณความต้องการและอัตราการขยายตัวในอนาคต
2.2.2 ตลาดส่งออกที่ส�ำคัญและแนวโน้มการขยายตัวของตลาดเหล่านั้น
2.3 ก�ำลังผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันในประเทศ
- ผู้ผลิตทั่วไปโดยไม่ได้รับส่งเสริมมีมากน้อยเพียงใด มีคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตอย่างใด
- ผู้ผลิตที่ได้รับการส่งเสริมมีกี่ราย ก�ำลังผลิตเท่าใด และใช้ก�ำลังผลิตเต็มที่หรือไม่

3. ความเหมาะสมของโครงการ

3.1 ผู้ลงทุน
- อธิบายถึงประสบการณ์ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมของผู้ลงทุนทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศ และผู้บริหารของ
บริษัทและสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนฝ่ายต่างๆ
- การเจรจากับผู้ร่วมลงทุนได้ด�ำเนินการถึงขั้นใดแล้ว เช่น อยู่ระหว่างเจรจาขั้นต้น หรือ ได้เซ็นสัญญากันแล้ว
- หากจะไม่ตั้งบริษัทใหม่ แต่จะใช้บริษัทเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นผู้ลงทุนบริษัทเดิมมีผู้ถือหุ้นอย่างใด ลงทุนในกิจกรรม
ใดบ้าง ก�ำไรขาดทุนและงบดุลในระยะที่ผ่านมา

*ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 50/2534 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534
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3.2 ด้านการเงิน
- แหล่งที่มาของเงินทุนกล่าวคือ ใช้เงินจากผู้ถือหุ้น (Equity) หรือเงินกู้ (Debt) จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มากน้อยเพียงใด
- เงินลงทุนใช้ในด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร ทุนหมุนเวียน ฯลฯ
- Cash Flow มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value) และผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return-IRR)
กรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล...ปี และกรณีที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- สถาบันการเงินได้พจิ ารณาการขอรับเงินกูถ้ งึ ขัน้ ใดแล้ว เช่น อยูร่ ะหว่างศึกษาโครงการหรือ อนุมตั ใิ ห้เงินกูแ้ ก่โครงการ
แล้ว
3.3 ความสามารถในการแข่งขัน
- อากรขาเข้าและภาษีการค้าของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตและของวัตถุดิบหลักเหมาะสมหรือไม่อย่างใด
- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยในระดับการผลิตร้อยละ 50,80 และ 100 ของก�ำลังการผลิต
- ราคา CIF และต้นทุนการน�ำเข้าของผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
- ข้อได้เปรียบในการผลิตสินค้าชนิดนั้นในประเทศไทย
- Sensitivity Analysis กล่าวคือ กระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการ หาสมมติฐานของราคาขายผลิตภัณฑ์
ราคาวัตถุดิบ และอัตราภาษีอากรของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบหลักเปลี่ยนแปลงไป
- ในอนาคตจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้สามารถแข่งขันกับของที่น�ำเข้าโดยไม่ต้องพึ่งการ
คุ้มครองจากรัฐได้หรือไม่ และจะใช้เวลานานมากน้อยเพียงใด
3.4 ด้านเทคนิค
- เทคนิคการผลิตที่มีอยู่มีอะไรบ้าง แต่ละเทคนิคมีข้อดีข้อเสียอย่างไร โรงงานในประเทศต่างๆ ใช้เทคนิคอะไร
บ้าง ท�ำไมโครงการจึงเลือกเทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง
- ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเป็นใคร ช่วยเหลือด้านอะไร มีข้อจ�ำกัดในการให้เทคโนโลยีอย่างไร และคิดค่า
วิชาการเท่าใด
- มีขั้นตอนการผลิตมากน้อยเพียงพอหรือไม่
- ขนาดของก�ำลังผลิตเหมาะสมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับขนาดก�ำลังผลิตของโรงงานทีด่ ำ� เนินการในประเทศอืน่ ๆ
- แหล่งที่มาและความเพียงพอของวัตถุดิบ รวมทั้งโอกาสที่จะมีการผลิตวัตถุดิบ ในประเทศในอนาคต
- ที่ตั้งโรงงาน เหตุที่เลือกตั้งโรงงานในจังหวัดนั้น รวมถึงความเพียงพอของน�้ำ ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ
- การใช้แรงงานในระดับต่างๆ และแผนการฝึกอบรมคนงาน
3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนการผลิตก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่
- มาตรการที่จะแก้ไขหรือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รวมทั้งเงินลงทุนในเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินการมาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
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3.6 การวิจัยและพัฒนา อธิบายแผนงานที่จะมีการวิจัยและพัฒนา
- ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในด้านการประหยัดการใช้วัตถุดิบและพนักงาน
- ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
- ปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้

4. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวม

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

5. ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

5.1 ความจ�ำเป็นที่จะต้องขอรับการส่งเสริมและขอรับสิทธิและประโยชน์อะไรบ้าง
5.2 จ�ำเป็นจะต้องขอให้ปรับโครงสร้างอัตราภาษีอากรของวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูปมากน้อยเพียงใด
5.3 จ�ำเป็นที่จะต้องขอรับการคุ้มครองเป็นพิเศษจากการแข่งขันจากต่างประเทศหรือจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ผลิตในประเทศหรือไม่
5.4 ความช่วยเหลือจากรัฐในด้านอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า น�้ำ สาธารณูปโภค ฯลฯ

140

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

£
ที่ตั้งส�ำนักงาน
฿

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

141

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

ส�ำนักงานใหญ่
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2553 8111
โทรสาร 0 2553 8315
Website: www.boi.go.th
E-mail: head@boi.go.th

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

ศูนย์บริการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2553 8216
โทรสาร 0 2553 8222, 0 2553 8316
Website: www.boi.go.th
E-mail: head@boi.go.th

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
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

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2553 8111 ต่อ 7
โทรสาร 0 2553 8325
Website: build.boi.go.th
E-mail: build@boi.go.th

ส�ำนักงานในภูมิภาค
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

เชียงใหม่
90 ห้อง 108-110 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส ปาร์ค
ถนนมหิดล ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทร. 0 5329 4100
โทรสาร 0 5329 4199
E-mail: chmai@boi.go.th
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
นครราชสีมา
2112/22 ถนนมิตรภาพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 4438 4200
โทรสาร 0 4438 4299
E-mail: korat@boi.go.th
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7

ขอนแก่น
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

ชลบุรี
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

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5

สุราษฎร์ธานี
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ต�ำบลมะขามเตี้ย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
E-mail: surat@boi.go.th
พิษณุโลก
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

สงขลา
อาคารไชยยงค์ 7-15 ถนนจุติอุทิศ 1
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
E-mail: songkhla@boi.go.th

ส�ำนักงานในต่างประเทศ
SHANGHAI

Thailand Board of Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General,
No.18 Wanshan Road, Changning District,
Shanghai 200336 P.R. China
Tel: +86-21-5260-9876,
+86-21-5260-9877
Fax: +86-21-5260-9873
Email: shanghai@boi.go.th

BEIJING

Thailand Board of Investment, Beijing Office
Royal Thai Embassy, No.21 Guang Hua Road,
Beijing 100600 P.R. China
Tel: +86-10-8531-8755 to 8757
Fax: +86-10-8531-8758
Email: beijing@boi.go.th

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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GUANGZHOU

Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section,
Royal Thai Consulate-General, Guangzhou
No.36 Youhe Road, Haizhu District,
Guangzhou 510310 P.R. China
Tel: +86-20-8385-8988 Ext. 220-225,
+86-20-8387-7770 (Direct line)
Fax: +86-20-8387-2700
Email: guangzhou@boi.go.th

TAIPEI

Thailand Board of Investment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40
No.5 Xin-Yi Road, Sec.5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
Tel: +886-2-2345-6663
Fax: +886-2-2345-9223
Email: taipei@boi.go.th

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
Email: tyo@boi.go.th

OSAKA

Thailand Board of Investment, Osaka Office
Royal Thai Consulate-General,
Bangkok Bank Building, 7th Floor, 1-9-16
Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
Tel: +81 (0) 6-6271-1395
Fax: +81 (0) 6-6271-1394
Email: osaka@boi.go.th
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SEOUL

Thailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,
97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea
Tel: +82-2-319-9998
Fax: +82-2-319-9997
Email: seoul@boi.go.th

MUMBAI

Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Express Tower, 12th Floor, Barrister Rajni Patel Marg,
Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021
Tel: +91-22-2204-1589-90
Fax: +91-22-2282-1525
Email: mumbai@boi.go.th

Hanoi

Thailand Board of Investment, Hanoi Office
Royal Thai Embassy
26 Phan Boi Chau Street, Hoan Kiem District,
Hanoi City, Viet Nam
Tel: +(84) 24 3823 5062-4
Fax: +(84) 24 3823 5088
Email: audsitti@boi.go.th

Jakarta

Thailand Board of Investment, Jakarta Office
Royal Thai Embassy
JI. DR Ide anak Agung Gde Agung, Kav. E3.3 No.3 (Lot 8.8)
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Email: jkt@boi.go.th
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NEW YORK

STOCKHOLM

Thailand Board of Investment, New York Office
7 World Trade Center, 34th Floor, Suite F,
250 Greenwich Street, New York,
New York 10007, U.S.A.
Tel: +1 (0) 212 422 9009
Fax: +1 (0) 212 422 9119
Email: nyc@boi.go.th
Website: www.thinkasiainvestthailand.com

Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0) 8463 1158,
+46 (0) 8463 1174-75
Fax: +46 (0) 8463 1160
Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY

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
Email: boila@boi.go.th

Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney,
New South Wales 2000, Australia
Tel: (+61-2) 9252-4884,
(+61-2) 9252-4882
Email: sydney@boi.go.th

FRANKFURT

Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Investment Section, Royal Thai Consulate-General
Bethmannstr. 58,5.0G, 60311 Frankfurt am Main, Federal
Republic of Germany
Tel: +49 (069) 92 91 230
Fax: +49 (069) 92 91 2320
Email: fra@boi.go.th

PARIS

Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thaïlande
8, rue Greuze, 75116 Paris, France
Tel: +(33-1) 56 90 26 00
Fax: +(33-1) 56 90 26 02
Email: par@boi.go.th

ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท:0 2553 8111
โทรสาร: 0 2553 8315
เว็บไซต: www.boi.go.th
อีเมลล: head@boi.go.th
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