
ประเภทกจิการทีอ่ยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุน

หมวด เกษตรและผลผลติจากการเกษตร และ

หมวด อุตสาหกรรมเบา



หมวดเกษตรและผลผลติจากการเกษตร



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้

กลุ่ม A1 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 8 ปีไม่ม ีcap)

1.3 กิจการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ (ยกเวน้ยคูาลิปตสั) 

กลุ่ม A2 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 8 ปีม ีcap)

1.8 กิจการคดัคุณภาพ บรรจุ และเกบ็รักษาพืช ผกั ผลไม ้หรือดอกไม ้(กรณีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง เช่น 

การใชร้ะบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อในผลไม ้การใชค้ลื่นความถี่วทิยใุนการกาํจดัแมลง การใช ้

Nuclear Magnetic Resonance เป็นตน้) 

1.12 กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวตัถุดิบทางธรรมชาติ 

1.14.2 กิจการผลิตผลิตภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ (ยกเวน้ยางรัดของ ลูกโป่ง และแหวนยาง) 

1.16.1 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร 

1.16.2 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวสัดุ หรือขยะหรือของเสียที่ไดจ้ากผลผลิตทางการเกษตร (เช่น 

Biomass to Liquid (BTL) ก๊าซชีวภาพจากนํ้าเสีย) 

1.18 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย ์(Medical Food) หรือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (Food Supplement) 



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (ต่อ)

A3 ยกเว้นภาษเีงนิได้ 5 ปี

1.1 กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยอินทรียเ์คมีนาโน และสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืชชีวภณัฑ ์

1.2 กิจการปรับปรุงพนัธุ์พืช หรือสตัว ์(ที่ไม่เขา้ข่ายกิจการเทคโนโลยชีีวภาพ) 

1.7 กิจการประมงนํ้าลึก 

1.8 กิจการคดัคุณภาพ บรรจุ และเกบ็รักษาพืช ผกั ผลไม ้หรือดอกไม ้(กรณีใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เช่น 

การใชเ้ครื่องคดัแยกสีเมลด็พืช การอบไอนํ้าฆ่าไข่แมลงวนัผลไม ้การเคลือบผวิเมลด็พืช) 

1.9 กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟดส์ตาร์ช) หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบตัิพิเศษ 

1.10 กิจการผลิตนา้มนัหรือไขมนัจากพืชหรือสตัว ์(ยกเวน้นา้มนัจากถัว่เหลือง) 

1.13 กิจการฟอกหนงัสตัว ์หรือแต่งสาํเร็จหนงัสตัว ์

1.16.3 กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอดั 

1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วตัถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร 

(Food Ingredient) โดยใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั (ยกเวน้ นํ้าดื่ม ไอศกรีม ลูกอม ช็อคโกแลต หมากฝรั่ง 

นํ้าตาล นา้อดัลม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แป้งจากพืช เบเกอรี่ บะหมี่กึ่ง

สาํเร็จรูป ซุปไก่สกดั และรังนก) 

1.20 กิจการศูนยก์ลางการคา้สินคา้เกษตร 



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (ต่อ)

A4 ยกเว้นภาษเีงนิได้ 3 ปี

1.5 กิจการขยายพนัธุ์สตัวห์รือเลี้ยงสตัว ์

1.5.1 กิจการขยายพนัธุ์ปศุสตัวห์รือสตัวน์ํ้ า

1.5.2 กิจการเลี้ยงปศุสตัวห์รือสตัวน์ํ้ า (ยกเวน้กุง้) 

1.6 กิจการฆ่าและชาํแหละสตัว ์

1.11 กิจการผลิตสารสกดัจากวตัถุดิบทางธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑจ์ากสารสกดัจากวตัถุดิบทางธรรมชาติ 

(ยกเวน้ยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสาํอาง) 

1.14.1 กิจการแปรรูปยางขั้นตน้ 

1.15 กิจการผลิตผลิตภณัฑจ์ากผลพลอยไดห้รือเศษวสัดุทางการเกษตร (ยกเวน้ที่มีขั้นตอนการผลิต

ไม่ซบัซอ้น เช่น อบแหง้ ตากแหง้ เป็นตน้) 



กลุ่มทีไ่ม่ได้ยกเว้นภาษเีงนิได้ 

B1 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร  วตัถุดบิ +  Non-tax

1.4  กิจการอบพืชและไซโล

1.19 กิจการหอ้งเยน็ หรือกิจการหอ้งเยน็และขนส่งหอ้งเยน็



• กิจการเพาะปลูกดว้ยระบบ Hydroponics

• การปลูกยคูาลิปตสั

• กิจการผลิตอาหารสตัว ์หรือส่วนผสมอาหารสตัว์

• กิจการผลิตหรือถนอมอาหารเครื่องดื่มเฉพาะกิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง นํ้าอดัลม 

เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เบเกอรี่ บะหมี่กึ่งสาํเร็จรูป ซุปไก่สกดั รังนก

• กิจการผลิตนํ้ามนัเฉพาะจากถัว่เหลือง

• กิจการผลิตแป้งจากพืชที่มิใช่โมดิไฟดส์ตาร์ช หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบตัิพิเศษ

• กิจการคดัคุณภาพขา้วที่ไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง

• กิจการผลิตยางรัดของ ลูกโป่ง และแหวนยาง

• กิจการการบริหารจดัการฟาร์ม

• กิจการผลิตสารปรับปรุงดิน

ประเภทกจิการทีย่กเลกิ



หมวดอุตสาหกรรมเบา



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้

A1 ยกเว้นภาษเีงนิได้ 8 ปี ไม่ม ีcap

3.9 กิจการบริการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์

A2 ยกเว้นภาษเีงนิได้ 8 ปี ม ีcap

3.1.1.1 กิจการผลิตเสน้ใยที่มีคุณสมบตัิพิเศษ (Technical Fiber หรือ Functional Fiber)

3.11.1 กิจการผลิตเครื่องมือแพทยท์ี่จดัอยูใ่นประเภทความเสี่ยงสูง หรือเทคโนโลยสีูง (เช่น เครื่อง 

X–Ray เครื่อง MRI เครื่อง CT Scan และวสัดุฝังในร่างกาย เป็นตน้) หรือเครื่องมือแพทยท์ี่มี

การนาํผลงานวจิยัภาครัฐ หรือที่ดาํเนินการร่วมกบัภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิชย)์ 



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (ต่อ)
A3 ยกเว้นภาษเีงนิได้ 5 ปี

3.1.2.1 กิจการผลิตดา้ยหรือผา้ที่มีคุณสมบตัิพิเศษ 

3.1.3 กิจการฟอกยอ้มและแต่งสาํเร็จ หรือพิมพแ์ละแต่งสาํเร็จ หรือพิมพ ์

3.11.2 กิจการผลิตเครื่องมือแพทยช์นิดอื่นๆ (ยกเวน้การผลิตเครื่องมือแพทยจ์ากผา้หรือเสน้ใย) 

A4 ยกเว้นภาษเีงนิได้ 3 ปี

3.1.1.2  กิจการผลิตเสน้ใยรีไซเคิล (Recycled Fiber)

กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใชจ้่ายดา้นการวจิยั หรือออกแบบ หรือพฒันาผลิตภณัฑไ์ม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ 0.5 

ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

3.1.2.2 กิจการผลิตดา้ยหรือผา้อื่นๆ 

3.1.4  กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ

3.3  กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเทา้ หรือผลิตภณัฑจ์ากหนงัสตัวห์รือหนงัเทียม 

3.6 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน 

3.7 กิจการผลิตของเล่น 



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (ต่อ)
A4 ยกเว้นภาษเีงนิได้ 3 ปี

3.8  กิจการผลิตอญัมณี และเครื่องประดบั หรือชิ้นส่วน รวมถึงวตัถุดิบและตน้แบบ

3.10.1 กิจการผลิตเลนส์ที่ไม่เขา้ข่ายเครื่องมือแพทย ์เลนส์กนัแดด หรือเลนส์สมัผสัเพื่อความสวยงาม 

(Cosmetic Lenses) เช่น เลนส์กลอ้ง

3.11.3  กิจการผลิตเครื่องมือแพทยจ์ากผา้ หรือเสน้ใยชนิดต่างๆ เช่น เสื้อกาวน์ ผา้คลุม หมวก ผา้ปิดปากและ

จมูก ผา้ก๊อซ และสาํลี  เป็นตน้ 



กลุ่มทีไ่ม่ได้ยกเว้นภาษเีงนิได้ 

B1 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร วตัถุดบิ + Non-tax

3.1.1.3  กิจการผลิตเสน้ใยอื่นๆ

(กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใชจ้่ายดา้นการวจิยั หรือออกแบบ หรือพฒันาผลิตภณัฑ ์หรือมีการลงทุน หรือ

มีค่าใชจ้่ายดงักล่าวนอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก)  

3.1.2.2  กิจการผลิตดา้ยหรือผา้อื่นๆ

3.1.2.2 กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ 

3.3  กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเทา้ หรือผลิตภณัฑจ์ากหนงัสตัวห์รือหนงัเทียม 

3.6  กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน 

3.7  กิจการผลิตของเล่น 

3.4  กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน  

3.5  กิจการผลิตเครื่องดนตรี

3.10.2  กิจการผลิตเลนส์กนัแดด หรือเลนส์สมัผสัเพื่อความสวยงาม (Cosmetic Lenses) กรอบแวน่ตา และ

ส่วนประกอบ



• กิจการผลิตพรม

• กิจการผลิตแห อวน

• กิจการผลิตเครื่องเขียน หรือชิ้นส่วน

• กิจการผลิตสิ่งประดิษฐ์

• กิจการผลิตกระดาษทราย

ประเภทกจิการทีย่กเลกิ



ประเภทกจิการทีอ่ยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุน

หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน และ

หมวด 4 ผลิตภณัฑโ์ลหะ เครื่องจกัร และอุปกรณ์ขนส่ง



หมวด 2 แร่ เซรามกิส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

Section 2: Mineral, Ceramics and Basic Metals



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (1/3)

• ไม่มี

กลุ่ม A1 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 8 ปี ไม่ม ีCap)

กลุ่ม A2 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 8 ปี ม ีCap)

2.3.1  กจิการผลติ Advanced หรือ Nano Materials หรือการผลติผลติภัณฑ์จาก Advanced หรือ Nano 

Materials ทีม่ีขั้นตอนการผลติต่อเนื่องจากการผลติ Advanced หรือ Nano Materials ในโครงการเดยีวกนั

2.7     กจิการผลติเหลก็ขั้นต้น ได้แก่ นํา้เหลก็บริสุทธิ์ (Hot Metal) เหลก็ถลงุ (Pig Iron) เหลก็พรุน (Sponge 

Iron, Direct Reduction Iron: DRI) และ Hot Briquetted Iron (HBI)

2.8     กจิการผลติเหลก็ขั้นกลาง ได้แก่ Slab, Billet และ Bloom (กรณมีีขั้นตอนการผลติต่อเนื่องจากการผลติ

เหลก็ขั้นต้นในโครงการเดยีวกนั)

2.9.1  กจิการผลติเหลก็ขั้นปลายคุณภาพสูงชนิดเหลก็ทนแรงดงึสูง (High Tensile Strength Steel)

2.9.2  กจิการผลติเหลก็ขั้นปลายทีม่ีขั้นตอนการผลติต่อเนื่องจากการผลติเหลก็ขั้นต้นและขั้นกลางในโครงการ

เดยีวกนั

2.13.1 กจิการผลติชิ้นส่วนเหลก็หล่อเหนียว



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (2/3)

กลุ่ม A3 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 5 ปี)

2.3.2    กจิการผลติผลติภณัฑ์จาก Advanced หรือ Nano Materials

2.4.1    กจิการผลติผลติภณัฑ์แก้วที่มีคุณสมบัตพิเิศษ

2.9.7    กจิการผลติแผ่นเหลก็รีดเยน็เคลอืบดบีุก (Tin Mill Black Plate)

2.9.8    กจิการผลติเหลก็แผ่นรีดเยน็ชนิด Electrical Steel (เฉพาะประเภท Non-oriented (NO) และ 

Grain-Oriented (GO))

2.10.1  กจิการผลติท่อเหลก็ชนิดไร้ตะเขบ็หรือลบตะเขบ็ภายใน

2.11      กจิการผลติผงโลหะ (ยกเว้นผงโลหะสําหรับงานขดัผวิ (Shot Blasting))

2.13.2  กจิการผลติชิ้นส่วนเหลก็หล่ออืน่ๆ

2.14      กจิการผลติชิ้นส่วนเหลก็ทุบ



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (3/3)

กลุ่ม A4 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 3 ปี)

2.8      กจิการผลติเหลก็ขั้นกลาง ได้แก่ Slab, Billet และ Bloom (กรณมีเีฉพาะขั้นตอนการผลติเหลก็

ขั้นกลาง)

2.9.3  กจิการผลติเหลก็ทรงยาวสําหรับงานอตุสาหกรรม ได้แก่ เหลก็รูปพรรณ เหลก็เพลา เหลก็ลวด 

และลวดเหลก็

2.9.5  กจิการผลติเหลก็ทรงแบนสําหรับงานอตุสาหกรรม ได้แก่ เหลก็แผ่นไร้สนิมรีดร้อนหรือรีดเยน็ 

เหลก็แผ่นหนา เหลก็แผ่นรีดร้อนหรือรีดเยน็ และเหลก็แผ่นเคลอืบ

2.12    กจิการผลติเฟอร์โรอลัลอย

2.15    กจิการรีด ดงึ หล่อ หรือทุบโลหะทีม่ใิช่เหลก็ 



กลุ่มทีไ่ม่ได้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (1/2)

กลุ่ม B1 (ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัรและวตัถุดบิ + NON - TAX)

2.1       กจิการสํารวจแร่

2.2       กจิการทาํเหมอืง และ/หรือ แต่งแร่โปแตช   

2.4.2   กจิการผลติผลติภณัฑ์แก้ว

2.4.3   กจิการผลติผลติภณัฑ์เซรามกิส์ (ยกเว้น Earthen Ware และกระเบือ้งเซรามกิส์)

2.9.4   กจิการผลติเหลก็ทรงยาวสําหรับงานก่อสร้าง ได้แก่ เหลก็รูปพรรณ เหลก็เพลา เหลก็ลวด และ

ลวดเหลก็

2.9.6   กจิการผลติเหลก็ทรงแบนสําหรับงานก่อสร้าง ได้แก่ เหลก็แผ่นไร้สนิมรีดร้อนหรือรีดเยน็ 

เหลก็แผ่นหนา เหลก็แผ่นรีดร้อนหรือรีดเยน็ และเหลก็แผ่นเคลอืบ

2.10.2  กจิการผลติท่อเหลก็อืน่ๆ



กลุ่มทีไ่ม่ได้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (2/2)

กลุ่ม B2 (ยกเว้นอากรขาเข้าวตัถุดบิ + NON - TAX)

2.5    กจิการผลติวสัดุทนไฟหรือฉนวนกนัความร้อน (ยกเว้นอฐิมวลเบา อฐินํา้หนักเบา)

2.6    กจิการผลติยปิซั่มหรือผลติภัณฑ์จากยปิซั่ม

2.16  กจิการตดัโลหะ



ประเภทกจิการทีย่กเลกิ

• กิจการทาํเหมืองแร่ หรือแต่งแร่ (ยกเวน้แร่โปแตช)

• กิจการทาํเหมืองหินอ่อน หรือหินแกรนิต

• กิจการถลุงแร่

• กิจการผลิตกระเบื้องมุงหลงัคาเซรามิกส์

• กิจการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนงั

• กิจการผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรงสาํหรับงานสาธารณูปโภค



หมวด 4 ผลติภณัฑ์โลหะ เครื่องจกัร และอุปกรณ์ขนส่ง

Section 4:  Metal Products, Machinery and Transport Equipment



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (1/7)กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (1/7)

กลุ่ม A1 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 8 ปี ไม่ม ีCap)

กลุ่ม A2 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 8 ปี ม ีCap)

4.11.1  กจิการผลติลาํตวัอากาศยาน ชิ้นส่วนลาํตวัอากาศยาน ชิ้นส่วนสําคญั เช่น เครื่องยนต์ ชิ้นส่วน

อากาศยาน ใบพดั อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น

4.5.1   กจิการผลติเครื่องจกัร และ/หรืออปุกรณ์อตัโนมตั ิ(Automation) ทีม่กีารออกแบบทาง

วศิวกรรม

4.8.1   กจิการผลติชิ้นส่วนยานพาหนะทีใ่ช้เทคโนโลยขีั้นสูง ได้แก่

 4.8.1.1  กจิการผลติ Substrate สําหรับ Catalytic Converter

  4.8.1.2   กจิการผลติ Electronic Fuel Injection System

   4.8.1.3  กจิการผลติ Transmission สําหรับรถยนต์

   4.8.1.4  กจิการผลติ Electronic Control Unit (ECU)



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (2/7)กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (2/7)

กลุ่ม A2 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 8 ปี ม ีCap) -  ต่อ

4.8.2   กจิการผลติชิ้นส่วนความปลอดภยัและประหยดัพลงังาน ได้แก่

4.8.2.1  กจิการผลติระบบเบรก ABS (Anti-Lock Brake System)หรือ Electronic Brake 

Force Distribution (EBD)

4.8.2.2  กจิการผลติ Electronic Stability Control (ESC)

4.8.2.3  กจิการผลติ Regenerative Braking System

4.8.2.4  กจิการผลติ Idling Stop System

4.8.2.5  กจิการผลติ Autonomous Emergency Braking System

4.8.3  กจิการผลติอปุกรณ์สําหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug-in Hybrid 

Electric Vehicles (PHEV) ได้แก่

4.8.3.1  กจิการผลติแบตเตอรี่

4.8.3.2  กจิการผลติ Traction Motor

4.8.3.3  กจิการผลติระบบปรับอากาศ



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (3/7)กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (3/7)

กลุ่ม A2 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 8 ปี ม ีCap) -  ต่อ

4.8.4    กจิการผลติยางล้อสําหรับยานพาหนะ

4.9       กจิการต่อเรือหรือซ่อมเรือ

4.9.1  กจิการต่อเรือหรือซ่อมเรือ ขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตนักรอส

4.9.2  กจิการต่อเรือหรือซ่อมเรือ ขนาดตํา่กว่า ๕๐๐ ตนักรอส (เฉพาะเรือโลหะ หรือไฟเบอร์

กลาสทีม่ีการตดิตั้งเครื่องยนต์ และอปุกรณ์)

4.10     กจิการผลติรถไฟหรือรถไฟฟ้า หรืออปุกรณ์ หรือชิ้นส่วน (เฉพาะระบบราง)

4.11.3  กจิการซ่อมอากาศยาน รวมทั้งชิ้นส่วนอปุกรณ์อากาศยาน

4.13      กจิการผลติเซลล์เชื้อเพลงิ (Fuel Cell)

4.15.1  กจิการผลติเครื่องมอืวทิยาศาสตร์ทีใ่ช้เทคโนโลยชีั้นสูง



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (4/7)กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (4/7)

กลุ่ม A3 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 5 ปี)

4.1.1   กจิการผลติผลติภณัฑ์จากผงโลหะหรือผงโลหะผสม

(ต้องมขีั้นตอนการ Sintering)

4.1.2   กจิการผลติผลติภณัฑ์เหลก็ หรือชิ้นส่วนเหลก็

(ต้องมขีั้นตอนการขึน้รูปต่อเนื่องจากการผลติชิ้นส่วนเหลก็หล่อทีใ่ช้เตาหลอม

แบบ Induction Furnace หรือชิ้นส่วนเหลก็ทุบในโครงการเดยีวกนั)

4.5.2    กจิการผลติเครื่องจกัร อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมแซม

แม่พมิพ์ (ต้องมขีั้นตอนการขึน้รูปชิ้นส่วน และ/หรือ การออกแบบทาง

วศิวกรรม)



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (5/7)กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (5/7)

กลุ่ม A3 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 5 ปี)

4.7         กจิการผลติเครื่องยนต์สําหรับยานพาหนะ

(ต้องมกีารขึน้รูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ชิ้น ดงันี ้Cylinder Head, Cylinder Block, 

Crankshaft, Camshaft และ Connecting Rod)

4.11.2    กจิการผลติชิ้นส่วนอากาศยานอืน่ๆ เครื่องใช้ และอปุกรณ์ ภายในอากาศยาน (ยกเว้นเครื่องใช้

หรือวสัดุสิ้นเปลอืง และหมุนเวยีน)

4.12       กจิการผลติรถจกัรยานยนต์ (ยกเว้นทีม่คีวามจุกระบอกสูบตํ่ากว่า ๒๔๘ ซีซี) (ทีม่กีารขึน้รูป

ชิ้นส่วนสําคญัของเครื่องยนต์ตามจาํนวนทีก่าํหนด)

4.14.1   กจิการผลติโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองานอตุสาหกรรม (Fabrication 

Industry) ทีม่ขีั้นตอนการออกแบบทางวศิวกรรม

4.15.2  กจิการผลติเครื่องมอืวทิยาศาสตร์อืน่ๆ ทีม่ไิด้ใช้เทคโนโลยขีั้นสูง 



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (6/7)

กลุ่ม A4 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 3 ปี)

4.1.3  กจิการผลติผลติภณัฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ (กรณมีขีั้นตอนการ

ขึน้รูปต่อเนื่องจากการรีด ดงึ หล่อ หรือทุบโลหะทีม่ใิช่เหลก็ ใน

โครงการเดยีวกนั)

4.3    กจิการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment)

4.4    กจิการผลติเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์ (มขีั้นตอนการขึน้รูป

ชิ้นส่วนหลกัของเครื่องยนต์ เช่น ฝาสูบ เสื้อสูบ เพลาข้อเหวีย่ง เพลาลูก

เบีย้ว ก้านสูบ ลูกสูบ และฟลายวลี เป็นต้น )



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (7/7)

กลุ่ม A4 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 3 ปี)

4.5.3  กจิการประกอบเครื่องจกัร และ/หรือ อุปกรณ์เครื่องจกัร

4.7     กจิการผลติเครื่องยนต์สําหรับยานพาหนะ (กรณกีารประกอบ

เครื่องยนต์)

4.14.2  กจิการผลติโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม

(Fabrication Industry) หรือการซ่อม Platform สําหรับ

อุตสาหกรรมปิโตรเลยีม



กลุ่มทีไ่ม่ได้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (1/2)

กลุ่ม B1 (ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัรและวตัถุดบิ + NON - TAX)

4.1.3  กจิการผลติผลติภณัฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ (กรณมีขีั้นตอนการขึน้รูป เช่น Machining 

และ Stamping เป็นต้น)

4.2     กจิการชุบ เคลอืบผวิ การปรับ หรือเปลีย่นสภาพผวิ (ยกเว้นการชุบหรือเคลอืบผวิ หรือทาํสีเพือ่

ความสวยงาม)

4.4     กจิการผลติเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรืออปุกรณ์ (กรณกีารประกอบเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 

หรือ อปุกรณ์)

4.6     กจิการผลติรถยนต์ทัว่ไป

4.8.5  กจิการผลติชิ้นส่วนยานพาหนะอืน่ๆ

4.12   กจิการผลติรถจกัรยานยนต์ (ยกเว้นทีม่คีวามจุกระบอกสูบตํา่กว่า ๒๔๘ ซีซี) (ทีไ่ม่มกีารขึน้รูป

ชิ้นส่วนสําคญัของเครื่องยนต์)



กลุ่มทีไ่ม่ได้ยกเว้นภาษเีงนิได้ (2/2)

กลุ่ม B2 (ยกเว้นอากรขาเข้าวตัถุดบิ + NON - TAX)

• ไม่มี



ประเภทกจิการทีย่กเลกิ

• กิจการผลิตเครื่องมือช่าง และเครื่องมือวดัที่ไม่จดัเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าหรือเครื่องมือ

อิเลก็ทรอนิกส์

• กิจการผลิตยานพาหนะที่ขบัเคลื่อนดว้ยระบบไฟฟ้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนตาม

พระราชบญัญตัิรถยนต ์พ.ศ. 2522

• กิจการดดัแปลงอากาศยาน (Aircraft Conversion) และเครื่องใชห้รือวสัดุสิ้นเปลือง

และหมุนเวยีน

• กิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเลก็ทรอนิกส์

• กิจการซ่อมเครื่องจกัร หรืออุปกรณ์เพื่อการอุตสาหกรรม

• กิจการผลิตหรือซ่อมบาํรุงรักษาตูส้ินคา้แบบคอนเทนเนอร์

• กิจการผลิตบา้นสาํเร็จรูป (Completely Built Units – CBU) หรือส่วนประกอบของ

บา้นสาํเร็จรูป (Completely Knocked Down – CKD)



ประเภทกจิการทีอ่ยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุน

หมวด อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์



5.1 5.2 5.45.3

5.5

5.8

5.7

5.6
ชิ้นส่วนOPE

ซอฟแวร์

ผลติภัณฑ์

อเิลก็ทรอนิกส์

ชิ้นส่วน

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วน

อเิลก็ทรอนิกส์

ECS สําหรับ
อตุ/เกษตร

Wire Harness 
              อืน่ๆ

Power Inverter
ระดบัอตุสาหกรรม

อืน่ๆ

แอร์ ตู้เยน็

ตู้แช่ เครื่องซักผ้า

เครื่องอบผ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

Advanced
Technology

ไม่ใช่ภาษี

เฉพาะ คจ

3ปี แคบ

5ปี แคบ

8ปี แคบ

8 ปีไม่แคบ

B2

A4

B1

A3

A2

A1

Power 
Inverterปกติ

-หลอด LED
‐Compressor
และ Motor

Security
control

ชิ้นส่วนECS สําหรับ

อุต/เกษตร

พาหนะ/แพทย์

วิทยาศาสตร์

ชิ้นส่วน Security
control

โทรคมนาคม

(ใยแก้วนําแสง

ไร้สาย)

โทรคมนาคม

ทัว่ไป

ชิ้นส่วน

กลุ่ม OPE

กลุ่ม

สํานักงาน

ชิ้นส่วน/อปุกรณ์

ทีใ่ช้ประโยชน์

จากพลงัอาทติย์

Advanced HDD
และชิ้นส่วน

ชิ้นส่วน

กลุ่ม

ภาพและเสียง

เซลล์แสงอาทติย์

วตัถุดบิ

ชิ้นส่วน

ชิ้นส่วน

HDD และชิ้นส่วน
‐IC /‐ Photonic
‐Flat Panel Display
‐Flexible/Multi PC

‐Top cover/
Base cover/
Peripheral
ของ HDD

หน่วยความจาํทัว่ไป

กลุ่ม PCBA
กลุ่มEMI
กลุ่ม Passive 
component

อืน่ๆ

WAFER

THIN Film
Technology

EMBEDDED 
SOFTWARE

‐MICRO ELECTRONIC
DESGIN

‐EMBEDDED DESIGN

‐ENTERPRISE
SOFTWAR
และ DIGITAL 
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การให้สิทธิประโยชน์ประเภท 5 ตามนโยบายใหม่



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้

กลุ่ม A1 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 8 ปีไม่ม ีcap)

5.6.1 Micro Electronics Design

5.6.2 กจิการ Embedded System Design

        (เงือ่นไขของ 5.6.1 และ 5.6.2:

        1. ค่าใช้จ่ายเงนิเดอืนของบุคลากรด้านออกแบบทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท/ปี

        2. ให้นับรวมรายได้จากการจาํหน่าย การให้บริการ ซึ่งเป็นผลงาน

            เกีย่วกบักจิการทีไ่ด้รับส่งเสริมโดยตรง หรือนําไปผลติต่อใน

            เชิงพาณชิย์ ไม่ว่าจะผลติเอง หรือว่าจ้างผลติ

        3. หากตั้งอยู่ในเขตวทิยาศาสตร์ฯ ให้ได้รับลดหย่อนภาษเีงนิได้นิตบิุคคล

ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี)



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้

กลุ่ม A1 (ยกเว้นภาษเีงนิได้ 8 ปีไม่ม ีcap) - ต่อ

5.7.1 กจิการพฒันา Embedded Software

(เงือ่นไข:  

1. ค่าใช้จ่ายเงนิเดอืนของบุคลากรด้านการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท/ปี

        2. ต้องมกีระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ SIPA

ให้ความเห็นชอบ

        3. โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป ต้องให้ได้มาตรฐาน CMMI

หรือเทยีบเท่าภายใน 2 ปี

        4. รายได้จากการจําหน่ายหรือให้บริการ ทีเ่กีย่วข้องกบัซอฟต์แวร์

ทีไ่ด้ส่งเสริมโดยตรง ถอืเป็นรายได้ทีไ่ด้รับการส่งเสริม)



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้

 กลุ่ม A3 ยกเว้นภาษเีงนิได้ 5 ปี – ไม่ม ีCap

5.7.2 กจิการพฒันา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content

Digital Content ได้แก่

- 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) เป็นต้น

- Wireless Location Based Service Content

- Visual Effects

- Multimedia Video Conferencing Applications

- E–Learning Content via Broadband and Multimedia



กลุ่มทีไ่ด้ยกเว้นภาษเีงนิได้

 กลุ่ม A3 ยกเว้นภาษเีงนิได้ 5 ปี – ไม่ม ีCap

5.7.2 กจิการพฒันา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content

      (เงือ่นไข:  

1. ค่าใช้จ่ายเงนิเดอืนของบุคลากรด้านการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท/ปี

        2. ต้องมกีระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ SIPA

ให้ความเห็นชอบ

        3. โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป ต้องให้ได้มาตรฐาน CMMI

หรือเทยีบเท่าภายใน 2 ปี

        4. รายได้จากการจําหน่ายหรือให้บริการ ทีเ่กีย่วข้องกบัซอฟต์แวร์

           ทีไ่ด้ส่งเสริมโดยตรง ถอืเป็นรายได้ทีไ่ด้รับการส่งเสริม)



ประเภทกจิการทีอ่ยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุน

หมวด 6 เคมภีณัฑ์ พลาสตกิ และกระดาษ และ

หมวด 7 กจิการบริการและสาธารณูปโภค



A1

- ไม่มี -

A2  ม ี5 ประเภท

6.2.1 กิจการผลิตเคมีภณัฑห์รือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม หรือการผลิต

ผลิตภณัฑท์ี่ขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

ในโครงการเดียวกนั 

6.5    กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

(Specialty Polymers หรือ Specialty Chemicals) 

6.9    กิจการผลิตสารออกฤทธิ์สาํคญัในยา (Active Pharmaceutical Ingredients) 

6.11  กิจการผลิตแม่ปุ๋ยเคมี 

6.12.1 กิจการผลิตเยือ่กระดาษชนิดปลอดเชื้อหรือกระดาษชนิดปลอดเชื้อ 

(Hygienic Pulp หรือ Hygienic Paper) 

หมวด 6 เคมภีณัฑ์ พลาสตกิ และกระดาษ ทั้งหมด 21 ประเภท 



A3  ม ี 7 ประเภท

6.2.2 กิจการผลิตผลิตภณัฑจ์ากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

6.4    กิจการผลิตผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี 

6.7.1 กิจการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดหลายชั้น 

(Multilayer Plastics Packaging) 

6.7.2 กิจการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ชนิดปลอดเชื้อ 

(Aseptic Plastics Packaging) 

6.7.3 กิจการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดป้องกนัไฟฟ้าสถิต

(Antistatic Plastics Packaging) 

6.12.2 กิจการผลิตเยือ่กระดาษชนิดพิเศษหรือกระดาษชนิดพิเศษ 

(Specialty Pulp หรือ Specialty Paper) 

6.14.1 กิจการผลิตสิ่งพิมพด์ิจิทลั 

หมวด 6 เคมภีณัฑ์ พลาสตกิ และกระดาษ  



A4  ม ี 5  ประเภท

6.1      กิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการอุตสาหกรรม 

6.8      กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกรีไซเคิล 

6.13.1 กิจการผลิตผลิตภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชื้อ 

6.13.2 กิจการผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ 

6.13.3 กิจการผลิตผลิตภณัฑจ์ากกระดาษที่มีสมรรถนะสูง 

หมวด 6 เคมภีณัฑ์ พลาสตกิ และกระดาษ  



B1  ม ี 4  ประเภท

6.3      กิจการโรงกลัน่นํ้ ามนั 

6.6      กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกสาํหรับอุตสาหกรรม 

           (Plastic Products for Industrial Goods)

6.10    กิจการผลิตยา 

6.14.2 กิจการผลิตสิ่งพิมพท์ัว่ไป 

B2 

- ไม่มี -

หมวด 6 เคมภีณัฑ์ พลาสตกิ และกระดาษ  



ประเภทกจิการทีย่กเลกิ

• กิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการอุปโภค เช่น นํ้ายาทาํความสะอาด 

     กาวซิเมนต ์เป็นตน้

• กิจการผลิตปุ๋ยเคมี (บญัชีใหม่ใหส้่งเสริมเฉพาะกิจการผลิตแม่ปุ๋ยเคมี)

• กิจการผลิตยาปราบศตัรูพืชหรือยากาํจดัวชัพืชที่ทาํจากเคมี

• กิจการผลิตสีทาอาคาร (เดิมเป็นส่วนหนึ่งของกิจการผลิตสี)

• กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสาํหรับประทินร่างกาย

• กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกสาํหรับสินคา้อุปโภค

• กิจการผลิตเยือ่กระดาษ

• กิจการผลิตกระดาษ

• กิจการผลิตสิ่งของจากเยือ่หรือกระดาษ

หมวด 6 เคมภีณัฑ์ พลาสตกิ และกระดาษ  



A1 ม ี13 ประเภท

7.1.1.1 กิจการผลิตพลงังานไฟฟ้า หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอนํ้าจากขยะหรือ เชื้อเพลิงจากขยะ 

            (Refuse Derived Fuel) 

7.8       กิจการบริการดา้นจดัการพลงังาน (Energy Service Company : ESCO) 

7.9.2    กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลย ี

7.9.2.1 กิจการนิคมหรือเขตวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี(Science and Technology Park) 

7.9.2.2 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ (Software Park) 

7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต Data Center 

7.10     กิจการ Cloud Service 

7.11      กิจการวจิยัและพฒันา 

7.12      กิจการเทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology) 

7.13      กิจการบริการออกแบบทางวศิวกรรม 

7.14      กิจการบริการทดสอบทางวทิยาศาสตร์ 

7.15      กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน 

7.19      กิจการสถานฝึกฝนวชิาชีพ

หมวด 7 กจิการบริการและสาธารณูปโภค ทั้งหมด 52 ประเภท 



A2  ม ี 7  ประเภท 

7.1.1.2 กิจการผลิตพลงังานไฟฟ้า หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอนํ้าจากพลงังาน

หมุนเวยีน เช่น แสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล ก๊าซ ชีวภาพ เป็นตน้ ยกเวน้ขยะ 

หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ 

7.1.5    กิจการสนามบินพาณิชย ์

7.3.1    กิจการขนส่งสินคา้ทางราง 

7.3.3    กิจการขนส่งทางเรือ 

7.16     กิจการบริการฆ่าเชื้อแก่ผลิตภณัฑ ์

7.17     กิจการนาํวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ เฉพาะกรณีคดัแยกที่มี  

กระบวนการแปรรูปเพิ่มเติมหรือนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์อีก (Recycle) 

หรือนาํกลบัคืนมาใหม่ (Recovery) 

7.18     กิจการบาํบดัหรือกาํจดัของเสีย 

หมวด 7 กจิการบริการและสาธารณูปโภค  



A3  ม ี 20  ประเภท 

7.1.2   กิจการผลิตนํ้าประปา นํ้าเพื่ออุตสาหกรรม หรือไอนํ้า 

7.1.3   กิจการสถานที่ตรวจปล่อย และบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์เพื่อการ

ส่งออก หรือโรงพกัสินคา้เพื่อตรวจปล่อยของขาเขา้ และบรรจุของขาออก

ที่ขนส่ง โดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือ (รพท.) 

(Inland Container Depot: ICD) 

7.1.4   กิจการขนถ่ายสินคา้สาํหรับเรือบรรทุกสินคา้ 

7.3.4   กิจการขนส่งทางอากาศ 

7.4.2   กิจการศูนยก์ระจายสินคา้ระหวา่งประเทศดว้ยระบบที่ทนัสมยั 

(International Distribution Center: IDC) 

7.9.1.2 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอญัมณี และเครื่องประดบั 

7.9.1.3 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) 

หมวด 7 กจิการบริการและสาธารณูปโภค  



A3 (ต่อ)

7.9.1.4  กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Movie Town) 

7.9.1.5  กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

7.17     กิจการนาํวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ กรณีคดัแยก (Sorting) 

7.20     กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย 

7.21     กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ 

7.22.3  กิจการสวนสนุก 

7.22.4  กิจการศูนยแ์สดงศิลปวฒันธรรมหรือศูนยศ์ิลปหตัถกรรม 

หมวด 7 กจิการบริการและสาธารณูปโภค  



A3 (ต่อ)

7.22.5  กิจการสวนสตัวเ์ปิด 

7.22.6  กิจการพิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ า

7.22.7  กิจการสนามแข่งขนัยานยนต ์

7.22.8  กิจการกระเชา้ไฟฟ้า 

7.23.2  กิจการหอประชุมขนาดใหญ่ 

7.23.3  กิจการศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติ 

หมวด 7 กจิการบริการและสาธารณูปโภค  



A4  ม ี2 ประเภท 

7.1.1.3 กิจการผลิตพลงังานไฟฟ้า หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอนํ้าจากพลงังานอื่นๆ 

7.23.1 กิจการโรงแรม (กรณีตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุน 

เฉพาะพื้นที่ 20 จงัหวดั) 

หมวด 7 กจิการบริการและสาธารณูปโภค  



B1  ม ี 8  ประเภท 

7.2    กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 

7.3.2 กิจการขนส่งทางท่อ (ยกเวน้การขนส่งนํ้าทางท่อ) 

7.4.1 กิจการศูนยก์ระจายสินคา้ดว้ยระบบที่ทนัสมยั 

         (Distribution Center: DC) 

7.5    กิจการสาํนกังานใหญ่ขา้มประเทศ 

         (International Headquarters: IHQ) 

7.6    กิจการบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศ 

         (International trading Centers: ITC) 

7.9.1.1 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 

            (ที่มิใช่นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเฉพาะทาง) 

7.22.1 กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยว หรือใหเ้ช่าเรือท่องเที่ยว 

7.22.2 กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว 

หมวด 7 กจิการบริการและสาธารณูปโภค  



B2 ม ี2 ประเภท 

7.7      กิจการสนบัสนุนการคา้และการลงทุน

           (Trade and Investment Support Office : TISO)

7.23.1 กิจการโรงแรม กรณีตั้งสถานประกอบการนอกพื้นที่ 20 จงัหวดั 

ในเขตส่งเสริมการลงทุน 

หมวด 7 กจิการบริการและสาธารณูปโภค  



ประเภทกจิการทีย่กเลกิ

• กิจการทางสมัปทาน

• กิจการโทรคมนาคมดาวเทียม

• กิจการบริการโทรศพัท์

• กิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

• กิจการบา้นพกัและศูนยส์วสัดิการสาํหรับผูสู้งอายุ

• กิจการบริการเพื่อสนบัสนุนการพาํนกัระยะยาว

• กิจการที่อยูอ่าศยัสาํหรับผูม้ีรายไดน้อ้ยหรือปานกลาง

• กิจการโรงพยาบาล*

*หมายเหตุ: ยกเลิกส่งเสริมตามธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ

หมวด 7 กจิการบริการและสาธารณูปโภค  



ประเภทกจิการทีย่กเลกิ (ต่อ)

• กิจการพฒันาอาคารสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลงัสินคา้

• กิจการเขตคลงัสินคา้ทณัฑบ์นสาํหรับประกอบการคา้เสรี (Free Trade Zone) 

และเขตปลอดอากร (Free Zone)

• กิจการศูนยก์ารออกแบบ (Design Center)

• กิจการเคลือบ หรือพอกท่อสาํหรับปิโตรเลียม 

• กิจการโรงเรียนนานาชาติ 

• กิจการสถานศึกษาดา้นโรงแรม*

• กิจการสถานศึกษาพฒันากาํลงัคนดา้นพาณิชยน์าว*ี

• กิจการเรือกลดนัลากจูง

*หมายเหตุ: รวมอยูใ่นกิจการสถานฝึกฝนวชิาชีพ

หมวด 7 กจิการบริการและสาธารณูปโภค  



ถาม-ตอบ


