ประเภทกิจการทีอ่ ยู่ในข่ ายได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
หมวด เกษตรและผลผลิตจากการเกษตร และ
หมวด อุตสาหกรรมเบา

หมวดเกษตรและผลผลิตจากการเกษตร

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้
กลุ่ม A1 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่ มี cap)
1.3 กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยูคาลิปตัส)

กลุ่ม A2 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 8 ปี มี cap)
1.8 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรื อดอกไม้ (กรณี ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง เช่น
การใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อในผลไม้ การใช้คลื่นความถี่วทิ ยุในการกําจัดแมลง การใช้
Nuclear Magnetic Resonance เป็ นต้น)
1.12 กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
1.14.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ยกเว้นยางรัดของ ลูกโป่ ง และแหวนยาง)
1.16.1 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร
1.16.2 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ หรื อขยะหรื อของเสี ยที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร (เช่น
Biomass to Liquid (BTL) ก๊าซชีวภาพจากนํ้าเสี ย)
1.18 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical Food) หรื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร (Food Supplement)

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (ต่ อ)
A3 ยกเว้ นภาษีเงินได้ 5 ปี
1.1 กิจการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีนาโน และสารป้ องกันกําจัดศัตรู พืชชีวภัณฑ์
1.2 กิจการปรับปรุ งพันธุ์พืช หรื อสัตว์ (ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ)
1.7 กิจการประมงนํ้าลึก
1.8 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรื อดอกไม้ (กรณี ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เช่น
การใช้เครื่ องคัดแยกสี เมล็ดพืช การอบไอนํ้าฆ่าไข่แมลงวันผลไม้ การเคลือบผิวเมล็ดพืช)
1.9 กิจการผลิตแป้ งแปรรู ป (โมดิไฟด์สตาร์ช) หรื อแป้ งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ
1.10 กิจการผลิตน้ามันหรื อไขมันจากพืชหรื อสัตว์ (ยกเว้นน้ามันจากถัว่ เหลือง)
1.13 กิจการฟอกหนังสัตว์ หรื อแต่งสําเร็ จหนังสัตว์
1.16.3 กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด
1.17 กิจการผลิตหรื อถนอมอาหาร เครื่ องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรื อสิ่ งปรุ งแต่งอาหาร
(Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย (ยกเว้น นํ้าดื่ม ไอศกรี ม ลูกอม ช็อคโกแลต หมากฝรั่ง
นํ้าตาล น้าอัดลม เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีน แป้ งจากพืช เบเกอรี่ บะหมี่ก่ ึง
สําเร็ จรู ป ซุปไก่สกัด และรังนก)
1.20 กิจการศูนย์กลางการค้าสิ นค้าเกษตร

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (ต่ อ)
A4 ยกเว้ นภาษีเงินได้ 3 ปี
1.5 กิจการขยายพันธุ์สตั ว์หรื อเลี้ยงสัตว์
1.5.1 กิจการขยายพันธุ์ปศุสตั ว์หรื อสัตว์น้ าํ
1.5.2 กิจการเลี้ยงปศุสตั ว์หรื อสัตว์น้ าํ (ยกเว้นกุง้ )
1.6 กิจการฆ่าและชําแหละสัตว์
1.11 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรื อผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
(ยกเว้นยา สบู่ ยาสระผม ยาสี ฟัน และเครื่ องสําอาง)
1.14.1 กิจการแปรรู ปยางขั้นต้น
1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรื อเศษวัสดุทางการเกษตร (ยกเว้นที่มีข้นั ตอนการผลิต
ไม่ซบั ซ้อน เช่น อบแห้ง ตากแห้ง เป็ นต้น)

กลุ่มทีไ่ ม่ ได้ ยกเว้ นภาษีเงินได้
B1 ยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่องจักร วัตถุดบิ + Non-tax
1.4 กิจการอบพืชและไซโล
1.19 กิจการห้องเย็น หรื อกิจการห้องเย็นและขนส่ งห้องเย็น

ประเภทกิจการทีย่ กเลิก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กิจการเพาะปลูกด้วยระบบ Hydroponics
การปลูกยูคาลิปตัส
กิจการผลิตอาหารสัตว์ หรื อส่ วนผสมอาหารสัตว์
กิจการผลิตหรื อถนอมอาหารเครื่ องดื่มเฉพาะกิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง นํ้าอัดลม
เครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีน เบเกอรี่ บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป ซุปไก่สกัด รังนก
กิจการผลิตนํ้ามันเฉพาะจากถัว่ เหลือง
กิจการผลิตแป้ งจากพืชที่มิใช่โมดิไฟด์สตาร์ช หรื อแป้ งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ
กิจการคัดคุณภาพข้าวที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีข้ นั สูง
กิจการผลิตยางรัดของ ลูกโป่ ง และแหวนยาง
กิจการการบริ หารจัดการฟาร์ม
กิจการผลิตสารปรับปรุ งดิน

หมวดอุตสาหกรรมเบา

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้
A1 ยกเว้ นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่ มี cap
3.9 กิจการบริ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

A2 ยกเว้ นภาษีเงินได้ 8 ปี มี cap
3.1.1.1 กิจการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Technical Fiber หรื อ Functional Fiber)
3.11.1 กิจการผลิตเครื่ องมือแพทย์ที่จดั อยูใ่ นประเภทความเสี่ ยงสู ง หรื อเทคโนโลยีสูง (เช่น เครื่ อง
X–Ray เครื่ อง MRI เครื่ อง CT Scan และวัสดุฝังในร่ างกาย เป็ นต้น) หรื อเครื่ องมือแพทย์ที่มี
การนําผลงานวิจยั ภาครัฐ หรื อที่ดาํ เนินการร่ วมกับภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิ ชย์)

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (ต่ อ)
A3 ยกเว้ นภาษีเงินได้ 5 ปี
3.1.2.1 กิจการผลิตด้ายหรื อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ
3.1.3 กิจการฟอกย้อมและแต่งสําเร็ จ หรื อพิมพ์และแต่งสําเร็ จ หรื อพิมพ์
3.11.2 กิจการผลิตเครื่ องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ (ยกเว้นการผลิตเครื่ องมือแพทย์จากผ้าหรื อเส้นใย)

A4 ยกเว้ นภาษีเงินได้ 3 ปี
3.1.1.2 กิจการผลิตเส้นใยรี ไซเคิล (Recycled Fiber)
กรณี มีการลงทุนหรื อมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั หรื อออกแบบ หรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 0.5
ของยอดขายรวมใน 3 ปี แรก
3.1.2.2 กิจการผลิตด้ายหรื อผ้าอื่นๆ
3.1.4 กิจการผลิตเครื่ องนุ่งห่ม เครื่ องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่ งทอ
3.3 กิจการผลิตกระเป๋ าหรื อรองเท้า หรื อผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรื อหนังเทียม
3.6 กิจการผลิตเครื่ องเรื อนหรื อชิ้นส่ วน
3.7 กิจการผลิตของเล่น

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (ต่ อ)
A4 ยกเว้ นภาษีเงินได้ 3 ปี
3.8 กิจการผลิตอัญมณี และเครื่ องประดับ หรื อชิ้นส่ วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ
3.10.1 กิจการผลิตเลนส์ที่ไม่เข้าข่ายเครื่ องมือแพทย์ เลนส์กนั แดด หรื อเลนส์สมั ผัสเพื่อความสวยงาม
(Cosmetic Lenses) เช่น เลนส์กล้อง
3.11.3 กิจการผลิตเครื่ องมือแพทย์จากผ้า หรื อเส้นใยชนิดต่างๆ เช่น เสื้ อกาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิ ดปากและ
จมูก ผ้าก๊อซ และสําลี เป็ นต้น

กลุ่มทีไ่ ม่ ได้ ยกเว้ นภาษีเงินได้
B1 ยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่องจักร วัตถุดบิ + Non-tax
3.1.1.3 กิจการผลิตเส้นใยอื่นๆ
(กรณี ไม่มีการลงทุนหรื อค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั หรื อออกแบบ หรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรื อมีการลงทุน หรื อ
มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปี แรก)
3.1.2.2 กิจการผลิตด้ายหรื อผ้าอื่นๆ
3.1.2.2 กิจการผลิตเครื่ องนุ่งห่ม เครื่ องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่ งทอ
3.3 กิจการผลิตกระเป๋ าหรื อรองเท้า หรื อผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรื อหนังเทียม
3.6 กิจการผลิตเครื่ องเรื อนหรื อชิ้นส่ วน
3.7 กิจการผลิตของเล่น
3.4 กิจการผลิตเครื่ องกีฬาหรื อชิ้นส่ วน
3.5 กิจการผลิตเครื่ องดนตรี
3.10.2 กิจการผลิตเลนส์กนั แดด หรื อเลนส์สมั ผัสเพื่อความสวยงาม (Cosmetic Lenses) กรอบแว่นตา และ
ส่ วนประกอบ

ประเภทกิจการทีย่ กเลิก
•
•
•
•
•

กิจการผลิตพรม
กิจการผลิตแห อวน
กิจการผลิตเครื่ องเขียน หรื อชิ้นส่ วน
กิจการผลิตสิ่ งประดิษฐ์
กิจการผลิตกระดาษทราย

ประเภทกิจการทีอ่ ยู่ในข่ ายได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน

หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน และ
หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ขนส่ ง

Section 2: Mineral, Ceramics and Basic Metals

หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (1/3)
กลุ่ม A1 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่ มี Cap)
• ไม่มี
กลุ่ม A2 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 8 ปี มี Cap)
2.3.1 กิจการผลิต Advanced หรือ Nano Materials หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ จาก Advanced หรือ Nano
Materials ทีม่ ีข้นั ตอนการผลิตต่ อเนื่องจากการผลิต Advanced หรือ Nano Materials ในโครงการเดียวกัน
2.7 กิจการผลิตเหล็กขั้นต้ น ได้ แก่ นํา้ เหล็กบริสุทธิ์ (Hot Metal) เหล็กถลุง (Pig Iron) เหล็กพรุน (Sponge
Iron, Direct Reduction Iron: DRI) และ Hot Briquetted Iron (HBI)
2.8 กิจการผลิตเหล็กขั้นกลาง ได้ แก่ Slab, Billet และ Bloom (กรณีมีข้นั ตอนการผลิตต่ อเนื่องจากการผลิต
เหล็กขั้นต้ นในโครงการเดียวกัน)
2.9.1 กิจการผลิตเหล็กขั้นปลายคุณภาพสู งชนิดเหล็กทนแรงดึงสู ง (High Tensile Strength Steel)
2.9.2 กิจการผลิตเหล็กขั้นปลายทีม่ ีข้นั ตอนการผลิตต่ อเนื่องจากการผลิตเหล็กขั้นต้ นและขั้นกลางในโครงการ
เดียวกัน
2.13.1 กิจการผลิตชิ้นส่ วนเหล็กหล่อเหนียว

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (2/3)
กลุ่ม A3 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 5 ปี )
2.3.2
2.4.1
2.9.7
2.9.8
2.10.1
2.11
2.13.2
2.14

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ จาก Advanced หรือ Nano Materials
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ แก้ วที่มีคุณสมบัตพิ เิ ศษ
กิจการผลิตแผ่ นเหล็กรีดเย็นเคลือบดีบุก (Tin Mill Black Plate)
กิจการผลิตเหล็กแผ่ นรีดเย็นชนิด Electrical Steel (เฉพาะประเภท Non-oriented (NO) และ
Grain-Oriented (GO))
กิจการผลิตท่ อเหล็กชนิดไร้ ตะเข็บหรือลบตะเข็บภายใน
กิจการผลิตผงโลหะ (ยกเว้ นผงโลหะสํ าหรับงานขัดผิว (Shot Blasting))
กิจการผลิตชิ้นส่ วนเหล็กหล่ ออืน่ ๆ
กิจการผลิตชิ้นส่ วนเหล็กทุบ

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (3/3)
กลุ่ม A4 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 3 ปี )
2.8 กิจการผลิตเหล็กขั้นกลาง ได้ แก่ Slab, Billet และ Bloom (กรณีมเี ฉพาะขั้นตอนการผลิตเหล็ก
ขั้นกลาง)
2.9.3 กิจการผลิตเหล็กทรงยาวสํ าหรับงานอุตสาหกรรม ได้ แก่ เหล็กรู ปพรรณ เหล็กเพลา เหล็กลวด
และลวดเหล็ก
2.9.5 กิจการผลิตเหล็กทรงแบนสํ าหรับงานอุตสาหกรรม ได้ แก่ เหล็กแผ่ นไร้ สนิมรีดร้ อนหรือรีดเย็น
เหล็กแผ่ นหนา เหล็กแผ่ นรีดร้ อนหรือรีดเย็น และเหล็กแผ่ นเคลือบ
2.12 กิจการผลิตเฟอร์ โรอัลลอย
2.15 กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะทีม่ ใิ ช่ เหล็ก

กลุ่มทีไ่ ม่ ได้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (1/2)
กลุ่ม B1 (ยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่องจักรและวัตถุดบิ + NON - TAX)
2.1
2.2
2.4.2
2.4.3
2.9.4

กิจการสํ ารวจแร่
กิจการทําเหมือง และ/หรือ แต่ งแร่ โปแตช
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ แก้ว
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ (ยกเว้ น Earthen Ware และกระเบือ้ งเซรามิกส์ )
กิจการผลิตเหล็กทรงยาวสํ าหรับงานก่ อสร้ าง ได้ แก่ เหล็กรู ปพรรณ เหล็กเพลา เหล็กลวด และ
ลวดเหล็ก
2.9.6 กิจการผลิตเหล็กทรงแบนสํ าหรับงานก่ อสร้ าง ได้ แก่ เหล็กแผ่ นไร้ สนิมรีดร้ อนหรือรีดเย็น
เหล็กแผ่ นหนา เหล็กแผ่ นรีดร้ อนหรือรีดเย็น และเหล็กแผ่ นเคลือบ
2.10.2 กิจการผลิตท่ อเหล็กอืน่ ๆ

กลุ่มทีไ่ ม่ ได้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (2/2)
กลุ่ม B2 (ยกเว้ นอากรขาเข้ าวัตถุดบิ + NON - TAX)
2.5 กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความร้ อน (ยกเว้ นอิฐมวลเบา อิฐนํา้ หนักเบา)
2.6 กิจการผลิตยิปซั่มหรือผลิตภัณฑ์ จากยิปซั่ม
2.16 กิจการตัดโลหะ

ประเภทกิจการทีย่ กเลิก
•
•
•
•
•
•

กิจการทําเหมืองแร่ หรื อแต่งแร่ (ยกเว้นแร่ โปแตช)
กิจการทําเหมืองหิ นอ่อน หรื อหิ นแกรนิต
กิจการถลุงแร่
กิจการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์
กิจการผลิตกระเบื้องปูพ้นื หรื อผนัง
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรงสําหรับงานสาธารณูปโภค

Section 4: Metal Products, Machinery and Transport Equipment

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์ โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ขนส่ ง

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (1/7)
กลุ่ม A1 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่ มี Cap)
4.11.1 กิจการผลิตลําตัวอากาศยาน ชิ้นส่ วนลําตัวอากาศยาน ชิ้นส่ วนสํ าคัญ เช่ น เครื่องยนต์ ชิ้นส่ วน
อากาศยาน ใบพัด อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น

กลุ่ม A2 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 8 ปี มี Cap)
4.5.1 กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์ อตั โนมัติ (Automation) ทีม่ กี ารออกแบบทาง
วิศวกรรม
4.8.1 กิจการผลิตชิ้นส่ วนยานพาหนะทีใ่ ช้ เทคโนโลยีข้นั สู ง ได้ แก่
4.8.1.1 กิจการผลิต Substrate สํ าหรับ Catalytic Converter
4.8.1.2 กิจการผลิต Electronic Fuel Injection System
4.8.1.3 กิจการผลิต Transmission สํ าหรับรถยนต์
4.8.1.4 กิจการผลิต Electronic Control Unit (ECU)

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (2/7)
กลุ่ม A2 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 8 ปี มี Cap) - ต่ อ
4.8.2 กิจการผลิตชิ้นส่ วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ได้ แก่
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
4.8.3 กิจการผลิตอุปกรณ์ สําหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug-in Hybrid
Electric Vehicles (PHEV) ได้ แก่
4.8.3.1 กิจการผลิตแบตเตอรี่
4.8.3.2 กิจการผลิต Traction Motor
4.8.3.3 กิจการผลิตระบบปรับอากาศ

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (3/7)
กลุ่ม A2 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 8 ปี มี Cap) - ต่ อ
4.8.4 กิจการผลิตยางล้ อสํ าหรับยานพาหนะ
4.9 กิจการต่ อเรือหรือซ่ อมเรือ
4.9.1 กิจการต่ อเรือหรือซ่ อมเรือ ขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส
4.9.2 กิจการต่ อเรือหรือซ่ อมเรือ ขนาดตํา่ กว่ า ๕๐๐ ตันกรอส (เฉพาะเรือโลหะ หรือไฟเบอร์
กลาสทีม่ ีการติดตั้งเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ )
4.10 กิจการผลิตรถไฟหรือรถไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ หรือชิ้นส่ วน (เฉพาะระบบราง)
4.11.3 กิจการซ่ อมอากาศยาน รวมทั้งชิ้นส่ วนอุปกรณ์ อากาศยาน
4.13 กิจการผลิตเซลล์ เชื้อเพลิง (Fuel Cell)
4.15.1 กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทใี่ ช้ เทคโนโลยีช้ันสู ง

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (4/7)
กลุ่ม A3 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 5 ปี )
4.1.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ จากผงโลหะหรือผงโลหะผสม
(ต้ องมีข้นั ตอนการ Sintering)

4.1.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ เหล็ก หรือชิ้นส่ วนเหล็ก
(ต้ องมีข้นั ตอนการขึน้ รูปต่ อเนื่องจากการผลิตชิ้นส่ วนเหล็กหล่ อทีใ่ ช้ เตาหลอม
แบบ Induction Furnace หรือชิ้นส่ วนเหล็กทุบในโครงการเดียวกัน)

4.5.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชิ้นส่ วน และ/หรือการซ่ อมแซม
แม่ พมิ พ์ (ต้ องมีข้นั ตอนการขึน้ รูปชิ้นส่ วน และ/หรือ การออกแบบทาง
วิศวกรรม)

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (5/7)
กลุ่ม A3 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 5 ปี )
4.7

4.11.2
4.12
4.14.1
4.15.2

กิจการผลิตเครื่องยนต์ สําหรับยานพาหนะ
(ต้ องมีการขึน้ รู ปชิ้นส่ วนไม่ น้อยกว่ า 4 ใน 5 ชิ้น ดังนี้ Cylinder Head, Cylinder Block,
Crankshaft, Camshaft และ Connecting Rod)
กิจการผลิตชิ้นส่ วนอากาศยานอืน่ ๆ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ภายในอากาศยาน (ยกเว้ นเครื่องใช้
หรือวัสดุสิ้นเปลือง และหมุนเวียน)
กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้ นทีม่ คี วามจุกระบอกสู บตํ่ากว่ า ๒๔๘ ซีซี) (ทีม่ กี ารขึน้ รู ป
ชิ้นส่ วนสํ าคัญของเครื่องยนต์ ตามจํานวนทีก่ าํ หนด)
กิจการผลิตโครงสร้ างโลหะสํ าหรับงานก่ อสร้ างหรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication
Industry) ทีม่ ขี ้นั ตอนการออกแบบทางวิศวกรรม
กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อนื่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ ใช้ เทคโนโลยีข้นั สู ง

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (6/7)
กลุ่ม A4 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 3 ปี )
4.1.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ โลหะรวมทั้งชิ้นส่ วนโลหะ (กรณีมขี ้นั ตอนการ
ขึน้ รูปต่ อเนื่องจากการรีด ดึง หล่ อ หรือทุบโลหะทีม่ ใิ ช่ เหล็ก ใน
โครงการเดียวกัน)
4.3 กิจการอบ-ชุ บโลหะ (Heat Treatment)
4.4 กิจการผลิตเครื่องยนต์ อเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์ (มีข้นั ตอนการขึน้ รู ป
ชิ้นส่ วนหลักของเครื่องยนต์ เช่ น ฝาสู บ เสื้อสู บ เพลาข้ อเหวีย่ ง เพลาลูก
เบีย้ ว ก้ านสู บ ลูกสู บ และฟลายวีล เป็ นต้ น )

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (7/7)
กลุ่ม A4 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 3 ปี )
4.5.3 กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรือ อุปกรณ์ เครื่องจักร
4.7 กิจการผลิตเครื่องยนต์ สําหรับยานพาหนะ (กรณีการประกอบ
เครื่องยนต์ )
4.14.2 กิจการผลิตโครงสร้ างโลหะสํ าหรับงานก่ อสร้ างหรืองานอุตสาหกรรม
(Fabrication Industry) หรือการซ่ อม Platform สํ าหรับ
อุตสาหกรรมปิ โตรเลียม

กลุ่มทีไ่ ม่ ได้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (1/2)
กลุ่ม B1 (ยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่องจักรและวัตถุดบิ + NON - TAX)
4.1.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ โลหะรวมทั้งชิ้นส่ วนโลหะ (กรณีมขี ้นั ตอนการขึน้ รู ป เช่ น Machining
และ Stamping เป็ นต้ น)
4.2 กิจการชุบ เคลือบผิว การปรับ หรือเปลีย่ นสภาพผิว (ยกเว้ นการชุบหรือเคลือบผิว หรือทําสี เพือ่
ความสวยงาม)
4.4 กิจการผลิตเครื่องยนต์ อเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์ (กรณีการประกอบเครื่องยนต์ อเนกประสงค์
หรือ อุปกรณ์ )
4.6 กิจการผลิตรถยนต์ ทวั่ ไป
4.8.5 กิจการผลิตชิ้นส่ วนยานพาหนะอืน่ ๆ
4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้ นทีม่ คี วามจุกระบอกสู บตํา่ กว่ า ๒๔๘ ซีซี) (ทีไ่ ม่ มกี ารขึน้ รู ป
ชิ้นส่ วนสํ าคัญของเครื่องยนต์ )

กลุ่มทีไ่ ม่ ได้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ (2/2)
กลุ่ม B2 (ยกเว้ นอากรขาเข้ าวัตถุดบิ + NON - TAX)
• ไม่มี

ประเภทกิจการทีย่ กเลิก
• กิจการผลิตเครื่ องมือช่าง และเครื่ องมือวัดที่ไม่จดั เป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าหรื อเครื่ องมือ
อิเล็กทรอนิกส์
• กิจการผลิตยานพาหนะที่ขบั เคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ าที่ไม่สามารถจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
• กิจการดัดแปลงอากาศยาน (Aircraft Conversion) และเครื่ องใช้หรื อวัสดุสิ้นเปลือง
และหมุนเวียน
• กิจการซ่อมชิ้นส่ วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้ า หรื ออิเล็กทรอนิกส์
• กิจการซ่อมเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์เพื่อการอุตสาหกรรม
• กิจการผลิตหรื อซ่อมบํารุ งรักษาตูส้ ิ นค้าแบบคอนเทนเนอร์
• กิจการผลิตบ้านสําเร็ จรู ป (Completely Built Units – CBU) หรื อส่ วนประกอบของ
บ้านสําเร็ จรู ป (Completely Knocked Down – CKD)

ประเภทกิจการทีอ่ ยู่ในข่ ายได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
หมวด อุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การให้ สิทธิประโยชน์ ประเภท 5 ตามนโยบายใหม่

A1
8 ปี ไม่ แคบ

5.6

‐MICRO ELECTRONIC
DESGIN
‐EMBEDDED DESIGN

EMBEDDED
SOFTWARE

กลุ่ม OPE ชิ้นส่ วนOPE
Security ชิ้นส่ วน Security
control control

A2
8ปี แคบ

Solid State Drive
และชิ้นส่ วน

ชิ้นส่ วนECS สํ าหรับ

ECS สําหรับ อุต/เกษตร
พาหนะ/แพทย์
อุต/เกษตร

5.7

ซอฟแวร์

วิทยาศาสตร์

A3
5ปี แคบ

A4
3ปี แคบ

B1
เฉพาะ คจ

เครื่องใช้ ไฟฟ้า
Advanced
Technology

แอร์ ตู้เย็น
ตู้แช่ เครื่องซักผ้า
เครื่องอบผ้า

อืน่ ๆ

Power Inverter
ระดับอุตสาหกรรม
Power
Inverterปกติ
-หลอด LED
‐Compressor
และ Motor
Wire Harness
อืน่ ๆ

โทรคมนาคม
(ใยแก้วนําแสง ชิ้นส่ วน
ไร้ สาย)
โทรคมนาคม ชิ้นส่ วน
ทัว่ ไป

เซลล์แสงอาทิตย์
วัตถุดบิ
ชิ้นส่ วน/อุปกรณ์
ทีใ่ ช้ ประโยชน์
จากพลังอาทิตย์

HDD และชิ้นส่ วน

‐Top cover/
Base cover/
Peripheral
ของ HDD

กลุ่ม
ชิ้นส่ วน
ภาพและเสียง
กลุ่ม
สํานักงาน
อืน่ ๆ

5.5

Advanced HDD
และชิ้นส่ วน

ชิ้นส่ วน

WAFER
‐IC /‐ Photonic
‐Flat Panel Display
‐Flexible/Multi PC

THIN Film
Technology

‐ENTERPRISE
SOFTWAR
และ DIGITAL
CONTENT
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กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้
กลุ่ม A1 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่ มี cap)

5.6.1 Micro Electronics Design
5.6.2 กิจการ Embedded System Design
(เงือ่ นไขของ 5.6.1 และ 5.6.2:
1. ค่ าใช้ จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้ านออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ น้อยกว่ า 1.5 ล้ านบาท/ปี
2. ให้ นับรวมรายได้ จากการจําหน่ าย การให้ บริการ ซึ่งเป็ นผลงาน
เกีย่ วกับกิจการทีไ่ ด้ รับส่ งเสริมโดยตรง หรือนําไปผลิตต่ อใน
เชิงพาณิชย์ ไม่ ว่าจะผลิตเอง หรือว่ าจ้ างผลิต
3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์ ฯ ให้ ได้ รับลดหย่ อนภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ร้ อยละ 50 เป็ นเวลา 5 ปี )

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้
กลุ่ม A1 (ยกเว้ นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่ มี cap) - ต่ อ

5.7.1 กิจการพัฒนา Embedded Software
(เงือ่ นไข:
1. ค่ าใช้ จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้ านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ น้อยกว่ า 1.5 ล้ านบาท/ปี
2. ต้ องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์ แวร์ อย่ างใดอย่ างหนึ่งตามที่ SIPA
ให้ ความเห็นชอบ
3. โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้ านบาทขึน้ ไป ต้ องให้ ได้ มาตรฐาน CMMI
หรือเทียบเท่ าภายใน 2 ปี
4. รายได้ จากการจําหน่ ายหรือให้ บริการ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับซอฟต์ แวร์
ทีไ่ ด้ ส่งเสริมโดยตรง ถือเป็ นรายได้ ทไี่ ด้ รับการส่ งเสริม)

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้
กลุ่ม A3 ยกเว้ นภาษีเงินได้ 5 ปี – ไม่ มี Cap
5.7.2 กิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content
Digital Content ได้ แก่
- Animation, Cartoon & Characters
- Computer Generated Imagery (CGI)
- Web-Based Application และ Cloud Computing
- Interactive Application
- Game: Windows-based, Mobile Platform, Console, PDA, Online Game,
Massive Multi-Player Online Game (MMOG) เป็ นต้ น
- Wireless Location Based Service Content
- Visual Effects
- Multimedia Video Conferencing Applications
- E–Learning Content via Broadband and Multimedia

กลุ่มทีไ่ ด้ ยกเว้ นภาษีเงินได้
กลุ่ม A3 ยกเว้ นภาษีเงินได้ 5 ปี – ไม่ มี Cap

5.7.2 กิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content
(เงือ่ นไข:
1. ค่ าใช้ จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้ านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ น้อยกว่ า 1.5 ล้ านบาท/ปี
2. ต้ องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์ แวร์ อย่ างใดอย่ างหนึ่งตามที่ SIPA
ให้ ความเห็นชอบ
3. โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้ านบาทขึน้ ไป ต้ องให้ ได้ มาตรฐาน CMMI
หรือเทียบเท่ าภายใน 2 ปี
4. รายได้ จากการจําหน่ ายหรือให้ บริการ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับซอฟต์ แวร์
ทีไ่ ด้ ส่งเสริมโดยตรง ถือเป็ นรายได้ ทไี่ ด้ รับการส่ งเสริม)

ประเภทกิจการทีอ่ ยู่ในข่ ายได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
หมวด 6 เคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติก และกระดาษ และ
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

หมวด 6 เคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติก และกระดาษ ทั้งหมด 21 ประเภท
A1
- ไม่มี A2 มี 5 ประเภท
6.2.1 กิจการผลิตเคมีภณั ฑ์หรื อพอลิเมอร์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ข้ ึนรู ปต่อเนื่องจากการผลิตพอลิเมอร์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ในโครงการเดียวกัน
6.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรื อเคมีภณั ฑ์ชนิดพิเศษ
(Specialty Polymers หรื อ Specialty Chemicals)
6.9 กิจการผลิตสารออกฤทธิ์สาํ คัญในยา (Active Pharmaceutical Ingredients)
6.11 กิจการผลิตแม่ปุ๋ยเคมี
6.12.1 กิจการผลิตเยือ่ กระดาษชนิดปลอดเชื้อหรื อกระดาษชนิดปลอดเชื้อ
(Hygienic Pulp หรื อ Hygienic Paper)

หมวด 6 เคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติก และกระดาษ
A3 มี 7 ประเภท
6.2.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
6.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
6.7.1 กิจการผลิตบรรจุภณั ฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น
(Multilayer Plastics Packaging)
6.7.2 กิจการผลิตบรรจุภณั ฑ์พลาสติก ชนิดปลอดเชื้อ
(Aseptic Plastics Packaging)
6.7.3 กิจการผลิตบรรจุภณั ฑ์พลาสติกชนิดป้ องกันไฟฟ้ าสถิต
(Antistatic Plastics Packaging)
6.12.2 กิจการผลิตเยือ่ กระดาษชนิดพิเศษหรื อกระดาษชนิดพิเศษ
(Specialty Pulp หรื อ Specialty Paper)
6.14.1 กิจการผลิตสิ่ งพิมพ์ดิจิทลั

หมวด 6 เคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติก และกระดาษ
A4 มี 5 ประเภท
6.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม
6.8 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรี ไซเคิล
6.13.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ
6.13.2 กิจการผลิตบรรจุภณั ฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ
6.13.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่มีสมรรถนะสู ง

หมวด 6 เคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติก และกระดาษ

B1 มี 4 ประเภท
6.3
6.6

กิจการโรงกลัน่ นํ้ามัน
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับอุตสาหกรรม
(Plastic Products for Industrial Goods)
6.10 กิจการผลิตยา
6.14.2 กิจการผลิตสิ่ งพิมพ์ทวั่ ไป

B2
- ไม่มี -

หมวด 6 เคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติก และกระดาษ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประเภทกิจการทีย่ กเลิก
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุปโภค เช่น นํ้ายาทําความสะอาด
กาวซิเมนต์ เป็ นต้น
กิจการผลิตปุ๋ ยเคมี (บัญชีใหม่ให้ส่งเสริ มเฉพาะกิจการผลิตแม่ปุ๋ยเคมี)
กิจการผลิตยาปราบศัตรู พืชหรื อยากําจัดวัชพืชที่ทาํ จากเคมี
กิจการผลิตสี ทาอาคาร (เดิมเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจการผลิตสี )
กิจการผลิตสิ่ งปรุ งแต่งสําหรับประทินร่ างกาย
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับสิ นค้าอุปโภค
กิจการผลิตเยือ่ กระดาษ
กิจการผลิตกระดาษ
กิจการผลิตสิ่ งของจากเยือ่ หรื อกระดาษ

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค ทั้งหมด 52 ประเภท
A1 มี 13 ประเภท
7.1.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ า หรื อ พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้าจากขยะหรื อ เชื้อเพลิงจากขยะ
(Refuse Derived Fuel)
7.8 กิจการบริ การด้านจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO)
7.9.2 กิจการนิคมหรื อเขตอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
7.9.2.1 กิจการนิคมหรื อเขตวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology Park)
7.9.2.2 กิจการนิคมหรื อเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park)
7.9.2.3 กิจการนิคมหรื อเขต Data Center
7.10 กิจการ Cloud Service
7.11 กิจการวิจยั และพัฒนา
7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
7.13 กิจการบริ การออกแบบทางวิศวกรรม
7.14 กิจการบริ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์
7.15 กิจการบริ การสอบเทียบมาตรฐาน
7.19 กิจการสถานฝึ กฝนวิชาชีพ

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
A2 มี 7 ประเภท
7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ า หรื อ พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซ ชีวภาพ เป็ นต้น ยกเว้นขยะ
หรื อ เชื้อเพลิงจากขยะ
7.1.5 กิจการสนามบินพาณิ ชย์
7.3.1 กิจการขนส่ งสิ นค้าทางราง
7.3.3 กิจการขนส่ งทางเรื อ
7.16 กิจการบริ การฆ่าเชื้อแก่ผลิตภัณฑ์
7.17 กิจการนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เฉพาะกรณี คดั แยกที่มี
กระบวนการแปรรู ปเพิ่มเติมหรื อนํากลับมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle)
หรื อนํากลับคืนมาใหม่ (Recovery)
7.18 กิจการบําบัดหรื อกําจัดของเสี ย

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
A3 มี 20 ประเภท
7.1.2 กิจการผลิตนํ้าประปา นํ้าเพื่ออุตสาหกรรม หรื อไอนํ้า
7.1.3 กิจการสถานที่ตรวจปล่อย และบรรจุสินค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์เพื่อการ
ส่ งออก หรื อโรงพักสิ นค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออก
ที่ขนส่ ง โดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรื อ (รพท.)
(Inland Container Depot: ICD)
7.1.4 กิจการขนถ่ายสิ นค้าสําหรับเรื อบรรทุกสิ นค้า
7.3.4 กิจการขนส่ งทางอากาศ
7.4.2 กิจการศูนย์กระจายสิ นค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทนั สมัย
(International Distribution Center: IDC)
7.9.1.2 กิจการนิคมหรื อเขตอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับ
7.9.1.3 กิจการนิคมหรื อเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park)

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
A3 (ต่ อ)
7.9.1.4 กิจการนิคมหรื อเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Movie Town)
7.9.1.5 กิจการนิคมหรื อเขตอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.17 กิจการนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ กรณี คดั แยก (Sorting)
7.20 กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย
7.21 กิจการบริ การแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์
7.22.3 กิจการสวนสนุก
7.22.4 กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรื อศูนย์ศิลปหัตถกรรม

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
A3 (ต่ อ)
7.22.5
7.22.6
7.22.7
7.22.8
7.23.2
7.23.3

กิจการสวนสัตว์เปิ ด
กิจการพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าํ
กิจการสนามแข่งขันยานยนต์
กิจการกระเช้าไฟฟ้ า
กิจการหอประชุมขนาดใหญ่
กิจการศูนย์แสดงสิ นค้านานาชาติ

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
A4 มี 2 ประเภท
7.1.1.3 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ า หรื อ พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้าจากพลังงานอื่นๆ
7.23.1 กิจการโรงแรม (กรณี ต้ งั สถานประกอบการในเขตส่ งเสริ มการลงทุน
เฉพาะพื้นที่ 20 จังหวัด)

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
B1 มี 8 ประเภท
7.2 กิจการสถานีบริ การก๊าซธรรมชาติ
7.3.2 กิจการขนส่ งทางท่อ (ยกเว้นการขนส่ งนํ้าทางท่อ)
7.4.1 กิจการศูนย์กระจายสิ นค้าด้วยระบบที่ทนั สมัย
(Distribution Center: DC)
7.5 กิจการสํานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
(International Headquarters: IHQ)
7.6 กิจการบริ ษทั การค้าระหว่างประเทศ
(International trading Centers: ITC)
7.9.1.1 กิจการนิคมหรื อเขตอุตสาหกรรม
(ที่มิใช่นิคมหรื อเขตอุตสาหกรรมเฉพาะทาง)
7.22.1 กิจการเรื อเฟอร์รี่ หรื อเดินเรื อท่องเที่ยว หรื อให้เช่าเรื อท่องเที่ยว
7.22.2 กิจการบริ การที่จอดเรื อท่องเที่ยว

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
B2 มี 2 ประเภท
7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน
(Trade and Investment Support Office : TISO)
7.23.1 กิจการโรงแรม กรณี ต้ งั สถานประกอบการนอกพื้นที่ 20 จังหวัด
ในเขตส่ งเสริ มการลงทุน

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ประเภทกิจการทีย่ กเลิก
•
•
•
•
•
•
•
•

กิจการทางสัมปทาน
กิจการโทรคมนาคมดาวเทียม
กิจการบริ การโทรศัพท์
กิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
กิจการบ้านพักและศูนย์สวัสดิการสําหรับผูส้ ู งอายุ
กิจการบริ การเพื่อสนับสนุนการพํานักระยะยาว
กิจการที่อยูอ่ าศัยสําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ยหรื อปานกลาง
กิจการโรงพยาบาล*
*หมายเหตุ: ยกเลิกส่ งเสริ มตามธรรมนูญสุ ขภาพแห่งชาติ

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
•
•
•
•
•
•
•
•

ประเภทกิจการทีย่ กเลิก (ต่ อ)
กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรื อคลังสิ นค้า
กิจการเขตคลังสิ นค้าทัณฑ์บนสําหรับประกอบการค้าเสรี (Free Trade Zone)
และเขตปลอดอากร (Free Zone)
กิจการศูนย์การออกแบบ (Design Center)
กิจการเคลือบ หรื อพอกท่อสําหรับปิ โตรเลียม
กิจการโรงเรี ยนนานาชาติ
กิจการสถานศึกษาด้านโรงแรม*
กิจการสถานศึกษาพัฒนากําลังคนด้านพาณิ ชย์นาวี*
กิจการเรื อกลดันลากจูง
*หมายเหตุ: รวมอยูใ่ นกิจการสถานฝึ กฝนวิชาชีพ

ถาม-ตอบ

