หมวด ๗ กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค
ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๑ กิจการสาธารณูปโภคและบริการ
พื้นฐาน

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

เหตุผล/คำจำกัดควำม

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

๗.๑.๑ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า
หรือ พลังงานไฟฟ้าและไอน้า
๗.๑.๑.๑ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า
หรือ พลังงานไฟฟ้าและไอ
น้าจากขยะหรือเชื้อเพลิง
จากขยะ (Refuse
Derived Fuel)
๗.๑.๑.๒ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า
หรือ พลังงานไฟฟ้าและไอ
น้าจากพลังงานหมุนเวียน
เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีว
มวล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น
ยกเว้นขยะหรือเชื้อเพลิง
จากขยะ
๗.๑.๑.๓ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า ๑. กรณีใช้ระบบ Cogeneration
หรือ พลังงานไฟฟ้าและไอ
น้าจากพลังงานอื่นๆ

ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน โดยเน้นส่งเสริมการนาของเสียมาแปรรูป
ผลิตพลังงาน และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆโดยเฉพาะ
การใช้พลังงานความร้อนร่วม เพื่อลดภาระการลงทุนผลิตไฟฟ้าโดย
A๑
(๘ ปี ไม่cap) ภาครัฐและต้นทุนการผลิตไฟฟ้า เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม
หมายเหตุ:
พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานที่ใช้
แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก โดยหมายความรวมถึง พลังงานที่ได้
จากแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ น้า ความร้อนใต้พิภพ คลื่น
A๒
และ พลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงเป็นต้น
(๘ ปี)
พลังงานอื่นๆ (พลังงานสิ้นเปลือง) หมายถึง พลังงานทดแทนจากแหล่ง
ที่ใช้แล้วหมดไป โดยหมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากถ่านหิน หิน
น้ามัน ทรายน้ามัน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
(อ้างอิง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและ พ.ร.บ.
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕)

A๔
(๓ ปี)
A๔
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)

เงื่อนไข
๒. กรณีใช้ถ่านหินต้องเป็นประเภทเทคโนโลยีถา่ นหินสะอาด
(Clean Coal Technology) เท่านัน้

๗.๑.๒ กิจการผลิตน้าประปา น้าเพื่อ
อุตสาหกรรม หรือไอน้า

สิทธิและ
ประโยชน์
(๓ ปี)

เหตุผล/คำจำกัดควำม

A๓
(๕ ปี)

ส่งเสริมเนื่องจากเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จาเป็นและรัฐยังไม่
สามารถเข้าไปดาเนินการได้ในบางพื้นที่
หมายเหตุ:
- น้าประปา หมายถึง น้าที่ใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคของประชาชน
- น้าเพื่ออุตสาหกรรมหรือไอน้า หมายถึง น้าหรือไอน้าที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
เงื่อนไข
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๑.๓ กิจการสถานที่ตรวจปล่อย
และบรรจุสนิ ค้าเข้าตู้คอนเทน
เนอร์เพื่อการส่งออกหรือ
โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อย
ของขาเข้าและบรรจุของขา
ออกที่ขนส่งโดยระบบคอน
เทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือ
(รพท.) (Inland Container
Depot: ICD)
๗.๑.๔ กิจการขนถ่ายสินค้าสาหรับ ต้องมีเครื่องจักรสาหรับการขนถ่ายที่ทันสมัยตามที่
เรือบรรทุกสินค้า
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
๗.๑.๕ กิจการสนามบินพาณิชย์
๗.๒ กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
๗.๓ กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาด ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ใหญ่
๗.๓.๑ กิจการขนส่งสินค้าทางราง
๗.๓.๒ กิจการขนส่งทางท่อ
(ยกเว้นการขนส่งน้าทางท่อ)

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓
(๕ ปี)

A๓
(๕ ปี)
A๒
(๘ ปี)
B๑
(เครื่องจักร)
A๒
(๘ ปี)

เหตุผล/คำจำกัดควำม
ส่งเสริมเพื่อลดความคับคั่งของท่าเรือ

ส่งเสริมเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางเรือ
ส่งเสริมเพื่อรองรับกิจการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
รวมถึงเป็นกิจการที่ใช้เงินลงทุนสูง และระยะเวลาคืนทุนนาน
ส่งเสริมเพื่อรองรับการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ามันใน
ภาคขนส่ง

ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนไปสู่
รูปแบบที่มีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต่า

ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนไปสู่
B๑
(เครื่องจักร) รูปแบบที่มีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต่า
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๓.๓ กิจการขนส่งทางเรือ

เงื่อนไข

เครื่องบินต้องมีอายุไม่เกิน ๑๔ ปี นับแต่ปีที่ผลิตจนถึงปีที่ยื่นคา
ขอรับการส่งเสริม
๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
๗.๔ กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์
๒. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๗.๔.๑ กิจการศูนย์กระจายสินค้า
ที่ทันสมัย
ด้วยระบบที่ทันสมัย
(Distribution Center: DC) ๓. สาหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้า ระหว่างประเทศด้วยระบบที่
ทันสมัย กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
๗.๔.๒ กิจการศูนย์กระจายสินค้า
๓.๑ ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)ไม่น้อย
ระหว่างประเทศด้วยระบบที่
กว่า ๑๐๐ ล้านบาท
ทันสมัย (International
๓.๒ ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ
Distribution Center: IDC) ๔. สาหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย ไม่สามารถ
ขอรับสิทธิและประโยชน์เพิมเติมตามคุณค่าของโครงการได้
๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
๗.๕ กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
๒. ต้องกากับดูแลกิจการของสาขา หรือบริษัทในเครือในต่างประเทศ
(International Headquarters:
ไม่น้อยกว่า ๑ ประเทศ
IHQ)
๓. ต้องมีแผนดาเนินการ และขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้
๓.๑ การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการ
ประสานงานธุรกิจ
๓.๒ การจัดซื้อจัดหาสินค้า
๓.๓ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
๓.๔ การสนับสนุนด้านเทคนิค
๓.๕ การส่งเสริมด้านการตลาด และการขาย

๗.๒.๔ กิจการขนส่งทางอากาศ

สิทธิและ
ประโยชน์
A๒
(๘ ปี)

A๓
(๕ ปี)
B๑
(เครื่องจักร)

เหตุผล/คำจำกัดควำม
ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสูร่ ูปแบบที่มี
ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต่าและใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงกว่าทาง
ถนน นอกจากนี้ กองเรือพาณิชย์ไทยมีขนาดเรือเล็กมาก การเพิ่ม
ขนาดกองเรือไทยจะช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศที่ต้องจ่าย
ให้เรือต่างชาติในรูปค่าระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และปัจจุบัน
ประเทศสิงคโปร์ให้สิทธิ ๘ ปี
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
และเอื้อต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ส่งเสริมเนื่องจากช่วยสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและกระจาย
สินค้า รวมถึงอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ ผู้ผลิตสามารถ
ลดต้นทุนในการจัดเก็บ และบริหารสินค้าคงคลัง

A๓
(๕ปี)

B๑
(เฉพาะ
เครื่องจักรที่
ใช้วิจัยและ
พัฒนาและ
ฝึกอบรม)

ส่งเสริมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจในภูมภิ าคและเป็น
การอานวยความสะดวกให้กับสาขาหรือบริษัทในเครือ
หมำยเหตุ: กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย เพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร เทคนิค
การให้บริการสนับสนุน หรือ การบริหารเงินแก่บริษัทในเครือ หรือ
สาขาของตน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ รวมถึง
การประกอบกิจการในลักษณะบริษัทการค้าระหว่างประเทศด้วย โดย
การจัดซื้อจัดหาสินค้านั้น ให้รวมถึงการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนด้วย
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

๓.๖ การบริหารด้านบุคคล และการฝึกอบรม
๓.๗ การให้คาปรึกษา และแนะนาในการประกอบธุรกิจด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการเงิน การตลาด ระบบบัญชีเป็นต้น
๓.๘ การวิเคราะห์ และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
๓.๙ การจัดการ และควบคุมสินเชื่อ
๓.๑๐ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)
๓.๑๑ การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่สานักงานเห็นสมควร
๔. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของ
โครงการได้

เหตุผล/คำจำกัดควำม
ขอบข่ำยธุรกิจศูนย์บริหำรเงิน คือการบริหารเงินให้สาขาหรือบริษทั
ในเครือในเรื่องต่างๆเช่น การบริหารสภาพคล่อง การจัดทาบัญชีของ
บริษัทในเครือหรือสาขาของตน เป็นต้น

๗.๖ กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(International Trading Centers:
ITC)

๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
๒. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของ
โครงการได้

B๑

๗.๗ กิจการสนับสนุนการค้าและการ
ลงทุน (Trade and Investment
Support Office: TISO)

๑. ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
๒. ต้องมีแผนดาเนินการและขอบข่ายธุรกิจดังนี้
๒.๑ การกากับดูแล และ/หรือ การให้บริการบริษัทในเครือ และใน
กลุ่ม ทั้งนี้ให้รวมถึงการให้บริการจัดหาหรือให้เช่าอาคาร
สานักงานหรืออาคารโรงงานให้บริษัทในเครือ และในกลุ่มด้วย
๒.๒ การให้คาปรึกษาและแนะนาในการประกอบธุรกิจยกเว้นธุรกิจ
ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศสาหรับธุรกิจด้านบัญชีด้านกฎหมายด้านโฆษณา
ด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมโยธา ต้องได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนยื่นคาขอรับการส่งเสริม

B๒
(Non-tax)

ส่งเสริมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคตาม
นโยบายของรัฐบาล
หมำยเหตุ:บริษัทการค้าระหว่างประเทศเป็นบริษัทที่ตั้งขึน้ ตามกฎหมาย
ไทย เพื่อมุ่งเน้นการประกอบกิจการจัดซื้อ และการขายสินค้า วัตถุดิบ และ
ชิ้นส่วน (Trading) เป็นสาคัญ รวมถึงการให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องแก่นิติบคุ คล
ในต่างประเทศ โดยอาจเป็นการจัดซือ้ และขายสินค้าในต่างประเทศ โดยที่
สินค้าดังกล่าว ไม่ได้นาเข้ามาในประเทศไทย (OUT-OUT) หรือการจัดซื้อ
สินค้าในประเทศ และขายให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ (IN-OUT)
ส่งเสริมเนื่องจากเป็นการอานวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติ อัน
นามาซึ่งการลงทุนทางตรงในอนาคต และเป็นการสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจของอุตสาหกรรมอื่นๆ
หมำยเหตุ: กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุนเป็นกิจการที่
ให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือและในกลุม่ รวมถึงบริษัททั่วไปที่
ไม่ได้อยู่ในเครือหรือในกลุ่มในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหาร ด้าน
เทคนิค ด้านการตลาดและการขาย เป็นต้น ไม่วา่ จะตั้งอยู่ในประเทศ
ไทยหรือในต่างประเทศ

42

ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

เหตุผล/คำจำกัดควำม

A๑
(๘ ปี ไม่
cap)

ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หมำยเหตุ :กิ จ การบริ ก ารด้ า นจั ด การพลั ง งาน (Energy Service
Company: ESCO) เป็นกิจการที่ให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และ/หรื อพลั งงานทดแทน ที่ ให้ บริ การครบวงจร โดยการบริ การจะ
ครอบคลุมถึง การให้คาปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ
การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ และ
ดาเนินงานสาหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน
การจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น โดยบริการ
ของ ESCO จะต้องมีสัญญาพลังงาน๑ รับประกันผลการดาเนินงานที่มี
กระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการดาเนินการอย่างชัดเจน อันถือ
เป็นหลักสาคัญยิ่งของการดาเนินธุรกิจนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความ
มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านเทคนิคของโครงการพลังงานได้ถูกรับประกันโดย
ESCO อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาสัญญา(๑ สัญญาพลังงาน หรือ Energy
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๒.๓ การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้า
๒.๔ การให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคที่ไม่รวมถึงการ
ให้บริการทางสถาปัตยกรรมและทางวิศวกรรมโยธา
๒.๕ กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ได้แก่
- การนาเข้าเพื่อค้าส่ง
- การให้บริการฝึกอบรม
- การติดตั้งบารุงรักษาซ่อมแซม - การปรับ (Calibration)
๒.๖ การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ
๒.๗ การให้บริการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Process Outsourcing) โดยต้อง
ให้บริการผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมในด้านต่างๆ เช่น
Administration Services, Finance & Accounting
Services, Human Resource Services, Sales & Marketing
Services, Customer Services, Data Processing เป็นต้น
๓. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้

๗.๘ กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน
(Energy Service Company:
ESCO

ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน ก่อนยื่นคา
ขอรับการส่งเสริม

ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

เหตุผล/คำจำกัดควำม
Performance Contract: EPCคือ สัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัท
จัดการพลังงาน และเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
การติ ดตั้ งเครื่ องจั กรอุ ปกรณ์ ไปจนถึ งระยะเวลาสิ้ นสุ ดโครงการ ใน
สัญญาพลังงานจะมีการกาหนดปริมาณของพลังงานที่สามารถประหยัด
ได้เมื่อเทียบกับระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) ของ
กระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือระบบนั้นๆ ที่จะดาเนินการ)
ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
และลดภาระของภาครัฐในการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
หมำยเหตุ:พื้นที่สาหรับกิจการอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพื้นที่ดินซึง่
จัดสรรไว้สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็น
สัดส่วน อันประกอบด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอานวยความสะดวก
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน เช่น ถนน ท่อระบายน้า
โรงกาจัดน้าเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันน้าท่วม ไฟฟ้า น้าประปา
โทรศัพท์ นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยบริการอื่นๆ ที่จาเป็น เช่นที่ทา
การไปรษณียโ์ ทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า ที่พักอาศัยสาหรับคนงาน
สถานีบริการน้ามัน เป็นต้น

๗.๙ กิจการพัฒนาพื้นทีส่ าหรับกิจการ
อุตสาหกรรม

๗.๙.๑ กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
๑. ไม่ให้การส่งเสริมในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
๗.๙.๑.๑ กิจการนิคมหรือเขต
๒. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่
อุตสาหกรรม

๓. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และไม่เกินร้อยละ
๗๕ ของพื้นที่ทั้งหมดยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน ๑,๐๐๐ ไร่ ให้
กาหนดตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
๔. เงื่อนไขอื่นมีดังนี้
๔.๑ มาตรฐานของถนนหลัก
กรณีที่ดินเกินกว่ำ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป ต้องมีถนน ๔ ช่องทาง เขต
ทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔ เมตร มีเกาะกลาง

ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการรวมโรงงานหรือสถานประกอบการมาไว้ในพืน้ ที่
B๑
(เครื่องจักร) ใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภคและ

โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมนั้นๆ ตลอดจนสะดวกต่อ
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ร่วมกัน
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

เหตุผล/คำจำกัดควำม

ถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ ต้องมีผิวทางหรือ
ไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน
กรณีที่ดินเกินกว่ำ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ไร่ ต้องมีถนน ๒ ช่องทาง เขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗ เมตร มีทางเท้าไม่น้อย
กว่า ๒ เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียง
พอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน
๔.๒ มาตรฐานของถนนสายรองต้องมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘.๕๐ เมตร
ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง
๔.๓ ระบบบาบัดน้าเสียต้องเหมาะสมตามลักษณะสมบัติของน้าเสีย
และการบาบัดน้าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้าทิ้งตามที่
กฎหมายกาหนด โดยมีบ่อเก็บน้าทิ้งหลังการบาบัดด้วย
๔.๔ ระบบระบายน้าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้าฝนโดย
เด็ดขาด
๔.๕ ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และกาจัดขยะที่เหมาะสมตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
๔.๖ โรงงานที่เข้าใช้พื้นที่ต้องเป็นโรงงานที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายและอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๔.๗ ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟ้า น้าประปาและน้าใช้
โทรศัพท์ และการไปรษณีย์แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าไปอยู่ใน
เขตอุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ
๔.๘ ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ ๒๕ ของที่ดินทั้งหมดหรือ
ตามจานวนที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ให้มีความพร้อมใน
ด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่
ออกบัตรส่งเสริม
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๙.๑.๒ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ

๗.๙.๑.๓ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
(Logistics Park)

เงื่อนไข
๑. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไร่
๒. ต้องมีพื้นที่สาหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอัญ
มณีและเครื่องประดับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ของพื้นที่
ทั้งหมด
๓. ต้องมีพื้นที่สาหรับการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับ
๔. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
๕. ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า รวมทั้งศูนย์ธุรกิจ
๑. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไร่และมีการลงทุนก่อสร้าง
คลังสินค้าให้เช่าหรือขายโดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐
ตารางเมตร
๒. ต้องตั้งในพื้นที่รัศมีไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรจากบริเวณท่าเรือ ท่า
อากาศยานด่านชายแดนศุลกากรสถานีตรวจปล่อยและบรรจุ
สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Inland Container Depot: ICD)
หรืออยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free Zone)
๓. ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขตประกอบการเสรี
หรือเขตปลอดอากร (Free Zone)
๔. ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น-ลงตู้คอนเทนเนอร์หรือสถานี
รถบรรทุกและสถานีเก็บและรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ไม่น้อยกว่า
๕๐ ตู้
๕. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบ

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓
(๕ ปี)

A๓
(๕ ปี)

เหตุผล/คำจำกัดควำม
ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการรวมกันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรม
ตลอดจนสะดวกต่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ ร่วมกัน

ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการรวมกันของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
เฉพาะสาหรับอุตสาหกรรม ตลอดจนสะดวกต่อการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ร่วมกัน

ความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลาง
สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศและระหว่างประเทศ
๖. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ๕๑ของทุนจด
ทะเบียน
๗. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๙.๑.๔ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
(Movie Town)

๗.๙.๑.๕ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๗.๙.๒ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
๗.๙.๒.๑ กิจการนิคมหรือเขต
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Science
and Technology
Park)
๗.๙.๒.๒ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
(Software Park)

เงื่อนไข
ต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ดังนี้
- โรงถ่ายภาพยนตร์และ/หรือรายการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐานทั้งใน
และนอกสถานที่ (Indoor Studio and Outdoor Studio)
บริการหลังการถ่ายทาสาหรับธุรกิจภาพยนตร์ได้แก่ บริการล้าง
และพิมพ์ฟิลม์ ภาพยนตร์ บริการทาเทคนิคภาพพิเศษและภาพ
แอนิเมชั่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการห้องบันทึกเสียง
สาหรับภาพยนตร์

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓
(๕ ปี)

เหตุผล/คำจำกัดควำม
ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการรวมกันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรม ตลอดจนสะดวกต่อการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ร่วมกัน

- ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนยื่น
ขอรับการส่งเสริม

A๓
(๕ ปี)

ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการของเสียต่างๆ มาไว้ในบริเวณ
เดียวกันเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมี
สาธารณูปโภคที่พร้อมต่อการจัดการได้อย่างครบวงจร

๑. ต้องมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubation Center)
๒. ต้องมีระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
๓. ต้องมีระบบไฟฟ้าสารองจ่ายแบบต่อเนื่อง
๔. ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นตามที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ

A๑
(๘ ปี ไม่
cap)

หมำยเหตุ: เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเขตสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับธุรกิจ

๑. ต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็วสูงทั่วทั้งเขต
อุตสาหกรรม
๒. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักทีม่ ีการวางสายสื่อสารแบบ
ความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมไปยังศูนย์กลางสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศและระหว่างประเทศ
๓. ต้องมีระบบไฟฟ้าสารองจ่ายแบบต่อเนื่อง
๔. ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

A๑
(๘ ปี ไม่
cap)

หมำยเหตุ: เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เป็นเขตสาหรับบริษัทที่ทา
ธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์มาตั้งรวมกัน เพื่อเป็นแหล่งรวมการ
สร้างคลัสเตอร์สาหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยสนับสนุนให้บริษทั
ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ความร่วมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยี
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๙.๒.๓ กิจการนิคมหรือเขต
Data Center

เงื่อนไข
๑. ต้องจัดให้มีบริการ เช่น บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server Co-Location) บริการดูแลระบบ (Managed
Service) บริการ Backup เครื่อง Server ของลูกค้า บริการ
Disaster Recovery Services (DRS) เป็นต้น
๒. ต้องมีพื้นที่สาหรับให้บริการ Data Center ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐
ตารางเมตร
๓. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบความเร็ว
สูงไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศอย่างน้อย ๔ วงจร ทั้งนี้ ต้องเป็นวงจรในประเทศทีม่ ี
ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐ Gbps. อย่างน้อย ๓ วงจร และมี
ความเร็วรวมของทุกวงจรไม่น้อยกว่า ๖๐ Gbps
๔. ต้องสามารถให้บริการได้ในขณะที่มีการซ่อมบารุงหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ (Concurrently
Maintainable)
๕. ต้องมีระบบ Engine Generator ที่เป็น Continuous Rating
ที่รองรับปริมาณการใช้ไฟทั้งหมดของ Data Center พร้อม
ระบบสารองกรณี Engine Generator ตัวหนึ่งตัวใดชารุดหรือ
หยุดทางาน
๖. ต้องมีอุปกรณ์หรือระบบสารองในอุปกรณ์ UPS, IT Cooling
และ UPS Cooling โดยต้องทางานในทันทีที่อุปกรณ์หลักหยุด
ทางาน และไม่กระทบต่อการให้บริการ
๗. ต้องมีเส้นทางสารองในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าทีไ่ ม่ขึ้นต่อกัน
(Independent Distribution Paths)
๘. ต้องมีระบบป้องกันความเสีย่ งที่เกิดจากความเสียหายกรณีที่
อุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวใดชารุดหรือหยุดทางาน
๙. ต้องมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบสารอง
๑๐. ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภยั ทั่วพื้นที่
๑๑. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑๒. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน Data Center

สิทธิและ
ประโยชน์
A๑
(๘ ปี ไม่
cap)

เหตุผล/คำจำกัดควำม
หมำยเหตุ: เขต Data Centerเป็นเขตที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับธุรกิจโดยเฉพาะด้านการจัดเก็บและรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล
- พื้นที่สาหรับให้บริการ Data Center ให้หมายถึงพื้นที่สาหรับ
ให้บริการจัดเก็บสารองข้อมูลและบริการเสริมตามเงื่อนไขข้อ ๑.
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๑๐ กิจการ Cloud Service

๗.๑๑ กิจการวิจัยและพัฒนา

เงื่อนไข
๑. ต้องตั้งอยู่ใน Data Center ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001
ด้าน Data Center ไม่น้อยกว่า ๒ ศูนย์ที่อยู่ในประเทศ
๒. ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ Data Center ทุกศูนย์เข้า
ด้วยกัน ด้วยความเร็วไม่ต่ากว่า ๑๐ Gbps. ในทุกเส้นทาง
พร้อมมีวงจรสารองที่มีขนาดเท่ากัน
๓. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC27001 ด้าน Cloud Security
และมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ด้าน Cloud Service

สิทธิและ
ประโยชน์
A๑
(๘ ปี ไม่
cap)

เหตุผล/คำจำกัดควำม
ส่งเสริมเพื่อรองรับ Digital Economy และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หน่วย
ประมวลผลพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูล และหน่วยความจา เป็นต้น

ส่งเสริมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรมใน
๑. ต้องมีขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้
A๑
๑.๑ การวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research) หมายถึง การ (๘ ปี ไม่cap ด้านต่างๆ
วิจัย หรือการค้นคว้า เพื่อการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่ กรณีอยู่ใน
เขต
มีคุณค่าทางวิชาการ และองค์ความรู้น้ีอาจนาไปสู่
วิทยาศาสตร์ฯ
การใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการการผลิต หรือการให้บริการใน + ลดหย่อน
๕๐% ๕ ปี)
อนาคต
๑.๒ การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) หมายถึง การ
วิจัยที่นาความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือ
กระบวนการใหม่ ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น
การคิดค้นสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ
ออกแบบกระบวนการผลิต ที่นาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงอุตสาหกรรมและ
เชิงพาณิชย์
๑.๓ การวิจัยพัฒนาระดับนาร่อง (Pilot Development)
หมายถึง การขยายขนาดการผลิตที่เป็นผลมาจากการ
วิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ เป็นการทดลอง
ผลิตผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ (Prototype) และ/หรือ
ทดสอบกระบวนการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

เหตุผล/คำจำกัดควำม

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบตลาด และ/หรือ เก็บ
รวบรวมข้อมูลสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการออกแบบกระบวนการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรม
๑.๔ การวิจัยพัฒนาเชิงสาธิต (Demonstration
Development) หมายถึง การวิจัยพัฒนาทีน่ า
ผลการวิจัยพัฒนาระดับนาร่องมาขยายขนาด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบกระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี
และกระบวนการผลิต รวมทั้งสาธิตให้เห็นถึงความ
เสถียรของกระบวนการ และศักยภาพการผลิตเชิง
พาณิชย์ ทั้งในส่วนของการควบคุมคุณภาพและการ
ประเมินต้นทุน
๒. ต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายการวิจัยและการ
พัฒนา จานวนนักวิจัยตามโครงการ ตลอดจนประวัติ
การศึกษา และประสบการณ์ของนักวิจัย
๓. รายได้ที่ได้รบั การส่งเสริมให้นับรวมรายได้จากการจาหน่าย
หรือการให้บริการ ซึ่งเป็นผลงานที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รบั
การส่งเสริมโดยตรงหรือนาไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่า
จะผลิตเองหรือว่าจ้างผู้อื่นผลิต
๔. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทไี่ ด้รับการ
ส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับ
การลดหย่อนภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับกาไรสุทธิร้อยละ
๕๐ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนดระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิน้ สุดลง
๕. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาไม่
น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
เงื่อนไข
สิทธิและ
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
ประโยชน์
๗.๑๒ กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
๑. ต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ทนั สมัยตามที่ได้รับความ
A๑
(Biotechnology)
เห็นชอบจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๘ ปี ไม่cap
๗.๑๒.๑ กิจการวิจัยและพัฒนาและ/
แห่งชาติ หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
กรณีอยู่ใน
เขต
หรืออุตสาหกรรมการผลิตเมล็ด ๒. หากตัง้ อยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทไี่ ด้รับการ
พันธุ์หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช
ส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับ วิทยาศาสตร์ฯ
+ ลดหย่อน
สัตว์ และจุลินทรีย์ ที่ใช้
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิร้อยละ
๕๐% ๕ ปี)
เทคโนโลยีชีวภาพ
๕๐ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนดระยะเวลาการ
๗.๑๒.๒ กิจการวิจัยและพัฒนาและ/
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิน้ สุดลง
หรืออุตสาหกรรมการผลิตสาร
เวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
๗.๑๒.๓ กิจการวิจัยและพัฒนาและ/
หรืออุตสาหกรรมการผลิตชุด
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
การเกษตร อาหาร และ
สิ่งแวดล้อม
๗.๑๒.๔ กิจการวิจัยและพัฒนาและ/
หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้
เซลล์จุลินทรีย์ เซลล์พืช และ
เซลล์สัตว์ ในการผลิตสารชีว
โมเลกุล และสารออกฤทธิ์
ชีวภาพ
๗.๑๒.๕ กิจการผลิตวัตถุดิบและ/หรือ
วัสดุจาเป็นที่ใช้เพื่อการวิจัย
และพัฒนา การทดลอง การ
ทดสอบ การควบคุมคุณภาพ
และ/หรือการผลิตผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ

เหตุผล/คำจำกัดควำม
ส่งเสริม เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโดยนาเอาความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กบั สิ่งมีชีวิตเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือบริการทางด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านทางการแพทย์ เป็น
ต้น
หมำยเหตุ: เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) หมายถึง การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆมาใช้กับ ระบบทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิต(ที่
มีชีวิตอยู่) หรือ สิ่งที่ได้จากระบบทางชีวภาพและสิ่งมีชีวิตเพื่อที่ทาการ
สร้างหรือปรับปรุงแก้ไข ผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการเพื่อนามาใช้
ประโยชน์ในเรื่องเฉพาะด้าน
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
เงื่อนไข
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๑๒.๖ กิจการบริการด้านการตรวจ
วิเคราะห์และ/หรือสังเคราะห์
สารชีวภาพ และ/หรือควบคุม
คุณภาพ และ/หรือตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้อง
๗.๑๓ กิจการบริการออกแบบทาง
1. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทไี่ ด้รับการ
วิศวกรรม
ส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้
ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ
ร้อยละ ๕๐ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วนั ที่กาหนด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
2. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านออกแบบทาง
วิศวกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
๗.๑๔ กิจการบริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์

๗.๑๕ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน

สิทธิและ
ประโยชน์

เหตุผล/คำจำกัดควำม

ส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมมาใช้ประโยชน์ใน
A๑
(๘ ปี ไม่cap กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ทมี่ ีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีสงู
กรณีอยู่ใน ในการผลิต

หมำยเหตุ:ปรับเปลี่ยนเป็นกิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
เขต
วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเป็นการออกแบบเพื่อให้เกิดการ
+ ลดหย่อน ผลิตเชิงอุตสาหกรรม โดยไม่ครอบคลุมการออกแบบตกแต่งภายใน
๕๐% ๕ ปี) อาคาร การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบโครงสร้าง
อาคาร และการจัดทา Artwork สาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทไี่ ด้รับการส่งเสริม
A๑
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับการ
(๘ ปี ไม่cap
ลดหย่อนภาษีเงินได้ นติ ิบุคคลสาหรับกาไรสุทธิร้อยละ ๕๐ เป็น กรณีอยู่ใน
เขต
ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
วิทยาศาสตร์ฯ
เงินได้นติ ิบุคคลสิ้นสุดลง
+ ลดหย่อน
๕๐% ๕ ปี)
หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทไี่ ด้รับการส่งเสริม
A๑
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับการ
(๘ ปี ไม่cap
ลดหย่อนภาษีเงินได้ นติ ิบุคคลสาหรับกาไรสุทธิร้อยละ ๕๐ เป็น กรณีอยู่ใน
เขต
ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
วิทยาศาสตร์ฯ
เงินได้นติ ิบุคคลสิ้นสุดลง
+ ลดหย่อน
๕๐% ๕ ปี)

ส่งเสริมเนื่องจากใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการให้บริการสนับสนุนภาคการ
ผลิตและบริการทีต่ ้องอาศัยการทดสอบและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ รวมถึง
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมเนื่องจากใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการให้บริการสนับสนุนภาคการ
ผลิตและบริการทีต่ ้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรง
แม่นยา มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้
หมำยเหตุ:กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐานเป็นกิจการบริการสอบ
เทียบของเครื่องมือและหรืออุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๑๖ กิจการบริการฆ่าเชื้อแก่ผลิตภัณฑ์

เงื่อนไข

๗.๑๗ กิจการนาวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่

๑. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
๒. ต้องตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริมเท่านัน้ ยกเว้นคณะกรรมการจะพิจารณาผ่อน
ผันเป็นรายกรณี
๓. ต้องดาเนินการจัดการวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นในประเทศ
เท่านั้น
๔. ต้องมีกระบวนการคัดแยกหรือแปรรูปวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
๕. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- กรณีคัดแยก (Sorting)
- กรณีคัดแยกที่มีกระบวนการแปรรูปเพิ่มเติมหรือนา
กลับมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle) หรือนากลับคืนมาใหม่
(Recovery)

สิทธิและ
ประโยชน์
A๒
(๘ ปี)

A๓
(๕ ปี)
A๒
(๘ ปี)

เหตุผล/คำจำกัดควำม
ส่งเสริมเนื่องจากใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการให้บริการสนับสนุนภาคการ
ผลิตและบริการทีต่ ้องการความปลอดภัยทางชีวอนามัย
ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
หมำยเหตุ: วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจาก
วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์
เสื่อมคุณภาพ และน้าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็น
อันตราย (อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘) และให้หมายรวมถึงของเสีย
จากภาคครัวเรือน
การนามาใช้ใหม่ หมายถึง การจัดการเฉพาะด้าน ดังนี้
๑) การคัดแยก (Sorting) หมายถึง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วประเภท ๐๑ เช่น การคัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
๒) การนากลับมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle) หมายถึง การจัดการสิง่
ปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วประเภท ๐๔โดยเป็นการนาวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อนากลับมาใช้
ประโยชน์อีก
๓) การนากลับคืนมาใหม่ (Recovery) หมายถึง การจัดการสิ่งปฏิกลู
หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว ประเภท ๐๕เช่น การเข้ากระบวนการนาตัวทา
ละลายกลับมาใหม่ นาโลหะกลับมาใหม่ คืนสภาพกรด/ด่าง คืน
สภาพตัวเร่งปฏิกริ ิยา เป็นต้น(อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘)
- กิจการคัดแยก (Sorting)จัดเป็นโรงงานประเภท ๑๐๕ โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว
- กิจการนากลับมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle) และนากลับคืนมาใหม่
(Recovery) จัดเป็นโรงงานประเภท ๑๐๖โรงงานประกอบกิจการ
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)

๗.๑๘ กิจการบาบัดหรือกาจัดของเสีย

เงื่อนไข

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

สิทธิและ
ประโยชน์

A๒
(๘ ปี)

เหตุผล/คำจำกัดควำม
เกี่ยวกับการนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้วหรือของเสียผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
- รายได้ในกิจการสามารถเป็นรายได้จากการให้บริการ (กาหนดชนิด
ของกิจการในบัตรส่งเสริม) หรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์ (กาหนดชนิด
ผลิตภัณฑ์ในบัตรส่งเสริม)
- หากกิจการมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีประเภท
กิจการอื่นรองรับ ให้ยื่นขอรับการส่งเสริมในประเภทนั้นๆ
- กรณีมีขั้นตอนการนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปผลิตต่อเพียงเล็กน้อยและไม่มี
การลงทุนเป็นสาระสาคัญให้ถือว่ายังสามารถให้การส่งเสริมใน
ประเภทนี้ได้
- กิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นกิจการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และไม่สามารถทาได้ทั่วไปโดยไม่ตอ้ งได้รับการส่งเสริม
- กรณีไม่ตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมต้องมีเหตุผลประกอบ เช่น
การขนส่ง แหล่งวัตถุดบิ ที่ตั้งของลูกค้า ขยายในที่ตั้งเดิม ไม่มีนิคม
หรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่หรือขนาดพื้นที่จากัด เป็นต้น ทั้งนี้
โครงการต้องมีแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมด้วย
ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการกาจัดของเสียในรูปแบบต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
หมายเหตุ:
ของเสีย หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย อากาศเสีย มลสาร
หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกาเนิด
มลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพ
ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ (อ้างอิง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
การบาบัด (Treatment) หมายถึง การจัดการสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว ประเภท ๐๖ เช่น การบาบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ เคมี กายภาพ
การปรับเสถียร เป็นต้น และการกาจัด (Disposal) ให้หมายถึง การ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประเภท ๐๗ เช่น การฝังกลบ
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)

๗.๑๙ กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

๗.๒๐ กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

เหตุผล/คำจำกัดควำม

การเผาทาลาย เป็นต้น (อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘)
- กิจการบาบัดน้าเสียรวม กิจการเผาของเสียรวม จัดเป็นโรงงาน
ประเภท ๑๐๑โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste
Treatment)
- กิจการฝังกลบของเสีย จัดเป็นโรงงานประเภท ๑๐๕ โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว
- รายได้ในกิจการบาบัดน้าเสีย หมายถึง รายได้จากการบริการ
บาบัดน้าเสีย หากมีรายได้จากการจาหน่ายน้าที่ผา่ นการบาบัดแล้ว ให้
ขอรับส่งเสริมในประเภทกิจการผลิตน้าประปาหรือน้าเพื่อ
อุตสาหกรรม
๑. ต้องเป็นกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพที่มีการสอนหรือฝึกอบรมทาง
ส่งเสริมเนื่องจากเป็นกิจการที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ
A๑
เทคนิคในสาขาวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงการออกแบบ (Design
(๘ ปี ไม่ cap อุตสาหกรรมต่างๆ
Training Center) ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
กรณีอยู่ใน หมำยเหตุ: กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพหมายถึงกิจการที่มีการสอนหรือ
๒. ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและอื่นๆที่จาเป็น
ฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขาวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงการออกแบบ
เขต
๓. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ฯ (Design Training Center)
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับการ
+ ลดหย่อน
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิร้อยละ ๕๐ เป็น
๕๐% ๕ ปี)
ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กาหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
๑. การสร้างภาพยนตร์ไทย ให้รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง สารคดี
สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโต
A๓
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน แต่ไม่รวมถึงภาพยนตร์
คำจำกัดควำม “ภาพยนตร์ไทย” หมายถึง ภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาไทย
(๕ ปี)
โฆษณา
ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ในบทภาพยนตร์ต้นฉบับสาหรับการแสดง
๒. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้รวมถึง
และเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มสี ัญชาติไทย
๒.๑ รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ รวมทั้งการจาหน่ายภาพยนตร์
(อ้างอิง : พรบ.ภาพยนตร์และวีดที ัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นซีดี วีซีดี และดีวีดี เป็นต้น
๒.๒ รายได้ส่วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์และสายหนัง
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๒๑ กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้าง
ภาพยนตร์

เงื่อนไข
การบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ ให้รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง
สารคดี รายการโทรทัศน์ภาพยนตร์แอนิเมชัน และภาพยนตร์
โฆษณา โดยมีขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้
๑. บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทาและ/หรือประกอบการถ่ายทา
ภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์หลัก เช่ น กล้องถ่ายทาภาพยนตร์
อุปกรณ์เสริมความเคลื่อนไหวของกล้อง อุปกรณ์ไฟถ่ายทา
ภาพยนตร์ เป็นต้น
๒. บริ ก ารล้ า งและพิ ม พ์ ฟิ ล์ ม ภาพยนตร์ หรื อ ส าเนาไฟล์
ภาพยนตร์ โดยมี อุ ป กรณ์ ห ลั ก เช่ น เครื่ อ งล้ า งฟิ ล์ ม
เครื่องพิมพ์ฟิล์ม อุปกรณ์สาเนาไฟล์ภาพยนตร์ระบบดิจิทัล
เป็นต้น
๓. บริ การบันทึ กเสี ยงภาพยนตร์ โดยมี อุปกรณ์ หลั ก เช่ น ชุ ด
บันทึกเสียงระบบดิจิทัล ชุดตัดต่อเสียงระบบดิจิทัลชุดผสม
เสียงระบบดิจิทัล เป็นต้น
๔. บริการทาเทคนิคด้านภาพ ต้องมีเครื่องจักรและอุปกรณ์สร้าง
ภาพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถทาได้สาเร็จในตัวกล้อง เช่น เครื่อง
ตัดต่อและลาดับภาพ เครื่องประกอบสร้างเทคนิคพิเศษและ
ภาพระบบดิจิทัล เป็นต้น
๕. บริการประสานงานภาพยนตร์จากต่างประเทศที่มาถ่ายทาใน
ประเทศไทย โดยมีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมถึงการ
ติดต่อขออนุญาตจากทางราชการการติดต่อหาสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ การติดต่อหาบุคลากร และการติดต่อหาอุปกรณ์
สร้างภาพยนตร์
๖. บริการให้เช่าโรงถ่ายทาภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ได้
มาตรฐาน

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓
(๕ ปี)

เหตุผล/คำจำกัดควำม
ส่งเสริมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากระบบฟิล์มไปสูร่ ะบบดิจิตอล
และสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้เติบโต
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๒๒ กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
๗.๒๒.๑ กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือ
เดินเรือท่องเที่ยวหรือให้
เช่าเรือท่องเที่ยว

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

เหตุผล/คำจำกัดควำม

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
B๑
(เครื่องจักร)

๗.๒๒.๒ กิจการบริการที่จอดเรือ
ท่องเที่ยว

ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเช่นอุปกรณ์ยกเรือที่จอดเรือ
บนบกโรงจอดเรือสาหรับซ่อมบารุงเรือเป็นต้น

ส่งเสริมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
B๑
(เครื่องจักร) และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของที่จอดเรือ Yacht

๗.๒๒.๓ กิจการสวนสนุก

๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ ล้านบาท
๒. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

A๓
(๕ ปี)

สนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเป็นจุด
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น

๗.๒๒.๔ กิจการศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรม หรือศูนย์
ศิลปหัตถกรรม
๗.๒๒.๕ กิจการสวนสัตว์เปิด

ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน)ไม่น้อยกว่า
๓๐ ล้านบาท

A๓
(๕ ปี)

สนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเป็นจุด
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น

๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ ล้านบาทและต้องมีทดี่ ินไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่
๒. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
๓. ต้องจัดที่ดินเป็นพืน้ ทีส่ ีเขียวและที่จอดรถ อย่างละไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๕ ของที่ดินทั้งหมด
๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ ล้านบาท
๒. ต้องจัดทามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วนั ที่ออกบัตร
ส่งเสริม

A๓
(๕ ปี)

สนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเป็นจุด
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น

A๓
(๕ ปี)

สนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเป็นจุด
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น

๗.๒๒.๖ กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๒๒.๗ กิจการสนามแข่งขันยาน
ยนต์

๗.๒๒.๘ กิจการกระเช้าไฟฟ้า
๗.๒๓ กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
๗.๒๓.๑ กิจการโรงแรม

๗.๒๓.๒ กิจการหอประชุมขนาด
ใหญ่

เงื่อนไข
๑. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
๒. ต้องได้รับมาตรฐานจากFederation Internationale de
L’Automobile (FIA) หรือ Federation Internationale
de Motocyclisme (FIM)
๓. ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุม มิให้เกิดอันตรายหรือ
ความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
๔. ต้องจัดทามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วนั ที่ออกบัตร
ส่งเสริม
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

เหตุผล/คำจำกัดควำม

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓
(๕ ปี)

สนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเป็นจุด
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น

A๓
(๕ ปี)

สนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเป็นจุด
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น
ส่งเสริมให้เกิดโรงแรมที่ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

๑. ต้องมีจานวนห้องพักไม่น้อยกว่า๑๐๐ห้องหรือต้องมีเงิน
ลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐
ล้านบาท
๒. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ดงั นี้
กรณีตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุน เฉพาะ
พื้นที่ ๒๐ จังหวัด

A๔
(๓ ปี)

กรณีตั้งสถานประกอบการในพืน้ ที่อื่นๆ ไม่สามารถขอรับ
สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้

B๒
(Non-tax)

๑. ต้องมีพื้นที่ส่วนที่ใช้เพื่อการประชุมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐
ตารางเมตร โดยห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สุดต้องมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
๒. ต้องมีเครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับ
โครงการ
๓. แบบแปลนแผนผังต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

A๓
(๕ ปี)

ส่งเสริมเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทยเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ
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ข้อเสนอปรับประเภทกิจกำร
(เริ่มใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๕๘)
๗.๒๓.๓ กิจการศูนย์แสดงสินค้า
นานาชาติ
๗.๒๓.๔ กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

เงื่อนไข
๑. ต้องมีพื้นที่แสดงสินค้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐
ตารางเมตร
๒. ต้องมีห้องสาหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดงสินค้า
๑. ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบาบัดและฟื้นฟู
สุขภาพ
๒. ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพแบบต่อเนื่อง และมี
การพักค้างคืนสาหรับผู้มาใช้บริการ
๓. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของ
โครงการได้

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓
(๕ ปี)

เหตุผล/คำจำกัดควำม
สนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย เพือ่
สร้างรายได้ให้กับประเทศ

ส่งเสริมเพื่อสนับสนุนการพานักระยะยาวซึ่งส่งผลดีต่อเนื่องถึงการ
B๑
(เครื่องจักร) ท่องเที่ยว และเป็นทางเลือกสาหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องการพักฟื้นใน
โรงพยาบาล
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