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หมวด 7 กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน

7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ
พลังงานไฟฟ้าและไอน�้า
7.1.1.1 กิจการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า หรือ พลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
ขยะ หรือ เชื้อเพลิง
จากขยะ (Refuse 
Derived Fuel)

7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือ พลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
เช่น แสงอาทิตย์ ลม 
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
เป็นต้น ยกเว้นขยะ 
หรือ เชื้อเพลิงจาก
ขยะ

7.1.1.3 กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือ พลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้า จาก
พลังงานอื่นๆ

7.1.2 กิจการผลิตน�้าประปา น�้าเพื่อ
อุตสาหกรรม หรือไอน�้า

7.1.3 กิจการสถานที่ตรวจปล่อย และ
บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
เพื่อการส่งออก หรือโรงพัก
สินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขา
เข้า และบรรจุของขาออกที่
ขนส่ง โดยระบบคอนเทนเนอร์
นอกเขตท่าเทียบเรือ (รพท.) 
(Inland Container Depot: ICD)

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง

1. กรณีใช้ระบบ Cogeneration
2. กรณีใช้ถ่านหินต้องเป็นประเภทเทคโนโลยี 

ถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) 
เท่านั้น

A 1

A 2

A 4
A 4

A 3

A 3
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สิทธิและ
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7.1.4 กิจการขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือ
บรรทุกสินค้า

7.1.5 กิจการสนามบินพาณิชย์

ต้องมีเครื่องจักรส�าหรับการขนถ่ายที่ทันสมัยตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

A 3

A 2

7.2 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ B 1

7.3  กิจการขนส่งมวลชน และสินค้าขนาดใหญ่
7.3.1 กิจการขนส่งทางราง

7.3.2 กิจการขนส่งทางท่อ (ยกเว้นการ
ขนส่งน�้าทางท่อ)

7.3.3 กิจการขนส่งทางเรือ

7.3.4 กิจการขนส่งทางอากาศ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องบินต้องมีอายุไม่เกิน 14 ปี นับแต่ปีที่ผลิต
จนถึงปีที่ยื่นค�าขอรับการส่งเสริม

A 2

B 1

A 2

A 3

7.4 กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์
7.4.1  กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วย

ระบบที่ทันสมัย (Distribution 
Center: DC)

7.4.2  กิจการศูนย์กระจายสินค้า
ระหว่างประเทศด้วยระบบที่ 
ทันสมัย (International 
Distribution Center: IDC)

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 
10 ล้านบาท

2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

3. ส�าหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย ก�าหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติม ดังนี้
3.1  ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้าน
บาท 

3.2  ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ

4. ส�าหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่
ทันสมัย ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้

B 1

A 3

7.5 กิจการส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ
(International Headquarters: IHQ)

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 
10 ล้านบาท

2. ต้องก�ากับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัท 
ในเครือในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ประเทศ

3. ต้องมีแผนด�าเนินการและขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้

B 1
(เฉพาะ

เครื่องจักร
ที่ใช้วิจัย
และ
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3.1  การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทาง
ธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ

3.2  การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
3.3  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.4  การสนับสนุนด้านเทคนิค
3.5  การส่งเสริมด้านการตลาด และการขาย
3.6  การบริหารด้านบุคคล และการฝึกอบรม
3.7  การให้ค�าปรึกษา และแนะน�าในการ

ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านการ
เงิน การตลาด ระบบบัญชีเป็นต้น

3.8  การวิเคราะห์ และวิจัยด้านเศรษฐกิจ
และการลงทุน

3.9  การจัดการ และควบคุมสินเชื่อ
3.10 ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)
3.11 การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่ 

ส�านักงานเห็นสมควร
4. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม

ตามคุณค่าของโครงการได้

พัฒนา
และฝึก
อบรม)

7.6  กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trading Centers: ITC)

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 
10 ล้านบาท

2. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการได้

B 1

7.7  กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
(Trade and Investment Support Office: 
TISO)

1. ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปีละไม่
น้อยกว่า 10 ล้านบาท

2. ต้องมีแผนด�าเนินการและขอบข่ายธุรกิจดังนี้
2.1  การก�ากับดูแล และ/หรือการให้บริการ

บริษัทในเครือและในกลุ่ม ทั้งนี้ให้รวม
ถึงการให้บริการจัดหา หรือให้เช่า
อาคารส�านักงาน หรืออาคารโรงงานให้
บริษัทในเครือและในกลุ่มด้วย

2.2  การให้ค�าปรึกษาและแนะน�าในการ
ประกอบธุรกิจยกเว้นธุรกิจด้านการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ และการแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศส�าหรับธุรกิจด้านบัญชี
ด้านกฎหมายด้านโฆษณาด้าน

B 2
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สถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมโยธา 
ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนยื่นค�าขอรับ
การส่งเสริม

2.3  การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการ 
จัดซื้อจัดหาสินค้า

2.4  การให้บริการทางวิศวกรรมและ
เทคนิคที่ไม่รวมถึงการให้บริการทาง
สถาปัตยกรรมและทางวิศวกรรมโยธา

2.5 กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องกลเครื่องมือ และอุปกรณ์ ได้แก่
- การน�าเข้าเพื่อค้าส่ง
- การให้บริการฝึกอบรม
- การติดตั้งบ�ารุงรักษาซ่อมแซม
- การปรับ (Calibration) 

2.6  การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ
2.7  การให้บริการรับจ้างบริหารระบบ

ธุรกิจระหว่างประเทศ (International 
Business Process Outsourcing) 
โดยต้องให้บริการผ่านเครือข่าย
โทรคมนาคมในด้านต่างๆ เช่น 
Administration Services, Finance 
& Accounting Services, Human 
Resource Services, Sales & 
Marketing Services, Customer 
Services, Data Processing เป็นต้น

3. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการได้

7.8  กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน 
(Energy Service Company: ESCO)

ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน 
ก่อนยื่นค�าขอรับการส่งเสริม

A 1

7.9  กิจการพัฒนาพื้นที่ส�าหรับกิจการ
อุตสาหกรรม
7.9.1 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

7.9.1.1 กิจการนิคมหรือ 
เขตอุตสาหกรรม

1. ไม่ให้การส่งเสริมในกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ

2. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่

B 1
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3. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด
ยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน 1,000 ไร่  
ให้ก�าหนดตามที่คณะกรรมการให้ความ 
เห็นชอบ

4. เงื่อนไขอื่นมีดังนี้
4.1  มาตรฐานของถนนหลัก  

กรณีที่ดินเกินกว่า 1,000 ไร่ ขึ้นไป  
ต้องมีถนน 4 ช่องทาง เขตทางไม่น้อย
กว่า 30 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
14 เมตร มีเกาะกลางถนนและทางเท้า
ไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจาก นี้
ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้าง
เพียง พอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน

 กรณีที่ดินเกินกว่า 500-1,000 ไร่ ต้อง
มีถนน 2 ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า 
20 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7 เมตร 
มีทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง 
นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทาง
กว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน

4.2 มาตรฐานของถนนสายรองต้องมีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 8.50 เมตร ไหล่ถนน
ไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง

4.3 ระบบบ�าบัดน�้าเสียต้องเหมาะสมตาม
ลักษณะสมบัติของน�้าเสีย และการ
บ�าบัดน�้าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
น�้าทิ้งตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมี 
บ่อเก็บน�้าทิ้งหลังการบ�าบัดด้วย

4.4  ระบบระบายน�้าเสียต้องแยกออกจาก
ระบบระบายน�้าฝนโดยเด็ดขาด

4.5  ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และ
ก�าจัดขยะที่เหมาะสมตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ



บ
ัญ
ชีป
ร
ะเภ
ท
ก
ิจ
ก
าร
ท
ี่ให
้ก
าร
ส
่ง
เส
ร
ิม
ก
าร
ล
ง
ท
ุน
ท
ั่ว
ไป

54

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2559

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

7.9.1.2 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมอัญมณี 
และเครื่องประดับ

7.9.1.3 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
(Logistics Park)

4.6  โรงงานที่เข้าใช้พื้นที่ต้องเป็นโรงงาน 
ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่ก�าหนด
ไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช�านาญการของส�านักงานนโยบาย และ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.7  ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟ้า 
น�้าประปาและน�้าใช้ โทรศัพท์ และการ
ไปรษณีย์แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าไป
อยู่ในเขตอุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ

4.8 ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ 25 
ของที่ดินทั้งหมดหรือตามจ�านวนที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ ให้มีความ
พร้อมในด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ 
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออก
บัตรส่งเสริม

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่
2. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด

3. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับการค้าขายอัญมณีและ
เครื่องประดับ

4. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
5. ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า รวมทั้ง

ศูนย์ธุรกิจ

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 200 ไร่ และมีการ
ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่า หรือขายโดยมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 ตารางเมตร

2. ต้องตั้งในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจาก
บริเวณท่าเรือ ท่าอากาศยานด่านชายแดน
ศุลกากรสถานีตรวจปล่อย และบรรจุสินค้าเข้า
ตู้คอนเทนเนอร์ (Inland Container Depot: 
ICD) หรืออยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขต
ปลอดอากร (Free Zone)

A 3
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7.9.1.4 กิจการนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ (Movie 
Town)

7.9.1.5 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.9.1.6 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมยาง

7.9.1.7  กิจการนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรม 
อากาศยานหรือ
อวกาศ

3. ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขต
ประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free 
Zone)

4. ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น-ลงตู้
คอนเทนเนอร์ หรือสถานีรถบรรทุกและสถานี
เก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ไม่น้อยกว่า 
50 ตู้

5. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสาย
สื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรม  
โลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคม
ในประเทศ และระหว่างประเทศ

6. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

7. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต้องจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในเขต
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดังนี้
- โรงถ่ายภาพยนตร์ และ/หรือรายการโทรทัศน์

ที่ได้มาตรฐานทั้งในและนอกสถานที่ (Indoor 
Studio and Outdoor Studio) 

- บริการหลังการถ่ายท�าส�าหรับธุรกิจภาพยนตร์
ได้แก่ บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ 
บริการท�าเทคนิคภาพพิเศษและภาพแอนิเมชัน
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการห้องบันทึก
เสียงส�าหรับภาพยนตร์

ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริม

จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่
2. ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขต 

คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) 
หรือเขตปลอดอากร (Free Zone)

A 3
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A 3
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7.9.1.8 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมด้าน
นวัตกรรมอาหาร

3. ต้องจัดให้มีพื้นที่รองรับศูนย์ซ่อมอากาศยาน 
หรือชิ้นส่วน

4. ต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ�านวย
ความสะดวกและบริการ ได้แก่ ระบบถนน 
ระบบระบายน�้าฝนและป้องกันน�้าท่วม ระบบ
ประปา ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง
และป้องกันอุบัติภัย ระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัย
ที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ

5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. ต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2. ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่พร้อมสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่น ห้องปฏิบัติ
การวิจัยพัฒนา โรงงานต้นแบบ พื้นที่ทดลอง
ผลิต พื้นที่ทดสอบตลาด (Living Lab) และ
พื้นที่ให้เช่าส�าหรับจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน เป็นต้น

3. ต้องมีห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) ที่
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งมีนักเทคนิค 
(Technician) ประจ�าเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่พร้อมสนับสนุนการ ท�าวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน

4. ต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้บริการกับผู้ที่
อยู่ในพื้นที่ เช่น ห้องประชุมสัมมนา ระบบ
การสื่อสาร ระบบไฟฟ้าส�ารอง เป็นต้น

5. ต้องมีระบบบ�าบัดน�้าเสียและสิ่งปฏิกูลที่ 
เหมาะสมตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

A 1
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7.9.2 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยี 
7.9.2.1 กิจการนิคมหรือเขต

วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (Science 
and Technology 
Park)

7.9.2.2 กิจการนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ (Software 
Park)

7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต 
Data Center

1. ต้องมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubation 
Center)

2. ต้องมีระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ในประเทศ และระหว่างประเทศ

3. ต้องมีระบบไฟฟ้าส�ารองจ่ายแบบต่อเนื่อง
4. ต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นตามที่คณะ

กรรมการให้ความเห็นชอบ

1. ต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็ว
สูงทั่วทั้งเขตอุตสาหกรรม

2. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสาย
สื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรม
ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ
และระหว่างประเทศ

3. ต้องมีระบบไฟฟ้าส�ารองจ่ายแบบต่อเนื่อง
4. ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร 

1. ต้องจัดให้มีบริการ เช่น บริการรับฝากวาง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Co-location) 
บริการดูแลระบบ (Managed Service) บริการ 
Backup เครื่อง Server ของลูกค้า บริการ 
Disaster Recovery Services (DRS) เป็นต้น

2. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับให้บริการ Data Center  
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

3. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสาย
สื่อสารแบบความเร็วสูงไปยังศูนย์กลางสื่อสาร
โทรคมนาคมทั้งในประเทศ และระหว่าง
ประเทศอย่างน้อย 4 วงจร ทั้งนี้ ต้องเป็น
วงจรในประเทศที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 10 
Gbps. อย่างน้อย 3 วงจร และมีความเร็วรวม
ของทุกวงจรไม่น้อยกว่า 60 Gbps

4. ต้องสามารถให้บริการได้ในขณะที่มีการซ่อม
บ�ารุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ  
ในระบบ (Concurrently Maintainable)

A 1
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7.9.2.4  ศูนย์บ่มเพาะด้าน
นวัตกรรม (Innovation 
Incubation Center)

5. ต้องมีระบบ Engine Generator ที่เป็น 
Continuous Rating ที่รองรับปริมาณการใช้
ไฟทั้งหมดของ Data Center พร้อมระบบ
ส�ารองกรณี Engine Generator ตัวหนึ่งตัวใด
ช�ารุดหรือหยุดท�างาน

6. ต้องมีอุปกรณ์หรือระบบส�ารองในอุปกรณ์ 
UPS, IT Cooling และ UPS Cooling โดย
ต้องท�างานในทันทีที่อุปกรณ์หลักหยุดท�างาน 
และไม่กระทบต่อการให้บริการ

7. ต้องมีเส้นทางส�ารองในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่
ขึ้นต่อกัน (Independent Distribution Paths) 

8. ต้องมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความ
เสียหายกรณีที่อุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวใดช�ารุด หรือ
หยุดท�างาน 

9. ต้องมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
พร้อมระบบส�ารอง 

10. ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยทั่วพื้นที่
11. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 

ชั่วโมง
12. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน 

Data Center 

1. ต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็ว
สูง (FTTX)

2. ต้องมีระบบไฟฟ้าส�ารองจ่ายแบบต่อเนื่อง
3. ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค�าปรึกษาการ

ด�าเนินธุรกิจ (Mentor)
4. ต้องมีแผนการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) 

หรือการสร้างชุมชนเทคโนโลยี
5. ต้องมีพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกว่า 300 ตาราง

เมตร
6. ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคหรือ

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ

A 1

7.10 กิจการ Cloud Service 1. ต้องตั้งอยู่ใน Data Center ที่ได้รับมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 ด้าน Data Center ไม่น้อย
กว่า 2 ศูนย์ที่อยู่ในประเทศ

A 1
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2. ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ Data Center 
ทุกศูนย์เข้าด้วยกัน ด้วยความเร็วไม่ต�่ากว่า 10 
Gbps. ในทุกเส้นทาง พร้อมมีวงจรส�ารองที่มี
ขนาดเท่ากัน

3. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน 
Cloud Security และมาตรฐาน ISO/IEC 
20000-1 ด้าน Cloud Service

7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา 1. ต้องมีขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้
1.1  การวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research) 

หมายถึง การวิจัย หรือการค้นคว้า เพื่อ
การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทาง
วิชาการ และองค์ความรู้นี้อาจน�าไปสู่
การใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการการผลิต 
หรือการให้บริการในอนาคต

1.2  การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) 
หมายถึง การวิจัยที่น�าความรู้พื้นฐานมา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ 
หรือกระบวนการใหม่ ทั้งนี้รวมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การคิดค้น
สูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ
ออกแบบกระบวนการผลิตที่น�าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม และเชิง
พาณิชย์

1.3  การวิจัยพัฒนาระดับน�าร่อง (Pilot 
Development) หมายถึง การขยาย
ขนาดการผลิตที่เป็นผลมาจากการ
วิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ 
เป็นการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ(Prototype) และ/หรือ
ทดสอบกระบวนการผลิตในระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ทดสอบตลาด และ/หรือ เก็บรวบรวม
ข้อมูลสภาวะที่เหมาะสมส�าหรับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการออกแบบ
กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

A 1
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1.4  การวิจัยพัฒนาเชิงสาธิต 
(Demonstration Development) 
หมายถึง การวิจัยพัฒนาที่น�าผล
การวิจัยพัฒนาระดับน�าร่องมา
ขยายขนาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบกระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม เพื่อยืนยันความน่าเชื่อ
ถือของเทคโนโลยี และกระบวนการ
ผลิต รวมทั้งสาธิตให้เห็นถึงความเสถียร
ของกระบวนการ และศักยภาพการผลิต
เชิงพาณิชย์ ทั้งในส่วนของการควบคุม
คุณภาพและการประเมินต้นทุน

2. ต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายการ
วิจัยและการพัฒนา จ�านวนนักวิจัยตาม
โครงการ ตลอดจนประวัติการศึกษา และ
ประสบการณ์ของนักวิจัย

3. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมให้นับรวมรายได้จาก
การจ�าหน่ายหรือการให้บริการ ซึ่งเป็นผลงาน
ที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง
หรือน�าไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะผลิต
เองหรือว่าจ้างผู้อื่นผลิต 

4. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

5. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัย
และพัฒนาไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ต่อปี

7.12  กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology)
7.12.1 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ

อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์
หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ 
และจุลินทรีย์ ที่ใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพ

1. ต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

2. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

A 1
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7.12.2 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/
หรือ อุตสาหกรรมการผลิตสาร
เวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

7.12.3 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตชุดตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ การเกษตร 
อาหาร และสิ่งแวดล้อม

7.12.4 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เซลล์
จุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์
สัตว์ ในการผลิตสารชีวโมเลกุล 
และสารออกฤทธิ์ชีวภาพ

7.12.5 กิจการผลิตวัตถุดิบ และ/หรือ 
วัสดุจ�าเป็นที่ใช้เพื่อการวิจัยและ
พัฒนา การทดลอง การทดสอบ 
การควบคุมคุณภาพ และ/หรือ 
การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

7.12.6 กิจการบริการด้านการตรวจ
วิเคราะห์ และ/หรือ สังเคราะห์
สารชีวภาพ และ/หรือ ควบคุม
คุณภาพ และ/หรือ ตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้อง

A 1

A 1

A 1

A 1

A 1

7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม 1. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

2. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้าน
ออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 1,500,000 
บาท ต่อปี

A 1
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7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์  หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 
5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

A 1

7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้
รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 
5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

A 1

7.16 กิจการบริการฆ่าเชื้อแก่ผลิตภัณฑ์ A 2

7.17 กิจการน�าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 1. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง

2. ต้องตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น ยกเว้น
คณะกรรมการจะพิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณี

3. ต้องด�าเนินการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้น
ในประเทศเท่านั้น 

4. ต้องมีกระบวนการคัดแยกหรือแปรรูปวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามที่ 
คณะกรรมการเห็นชอบ

5. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- กรณีคัดแยก (Sorting)
- กรณีคัดแยกที่มีกระบวนการแปรรูป

เพิ่มเติมหรือน�ากลับมาใช้ประโยชน ์อีก 
(Recycle) หรือน�ากลับคืนมาใหม่ 
(Recovery)

A 3
A 2

7.18 กิจการบ�าบัดหรือก�าจัดของเสีย ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง

A 2

7.19 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ 1. ต้องเป็นกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพที่มี
การสอนหรือฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขา
วิชาชีพเฉพาะ รวมถึงการออกแบบ (Design 
Training Center) ตามที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ

A 1
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2. ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ 
ที่จ�าเป็น

3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

7.20 กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย 1. การสร้างภาพยนตร์ไทย ให้รวมถึงภาพยนตร์
เรื่อง สารคดี รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์
แอนิเมชัน แต่ไม่รวมถึงภาพยนตร์โฆษณา

2. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล ให้รวมถึง
2.1 รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ รวมทั้งการ

จ�าหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น แผ่นซีดี วีซีดี และดีวีดี เป็นต้น

2.2 รายได้ส่วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์ และ 
สายหนัง

A 3

7.21 กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ การบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ ให้รวม
ถึงภาพยนตร์เรื่อง สารคดี รายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์แอนิเมชัน และภาพยนตร์โฆษณา โดยมี
ขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้
1. บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�า และ/หรือ

ประกอบการถ่ายท�าภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์
หลัก เช่น กล้องถ่ายท�าภาพยนตร์ อุปกรณ์
เสริมความเคลื่อนไหวของกล้อง อุปกรณ์ไฟ
ถ่ายท�าภาพยนตร์ เป็นต้น

2. บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ หรือ
ส�าเนาไฟล์ภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์หลัก เช่น 
เครื่องล้างฟิล์ม เครื่องพิมพ์ฟิล์ม อุปกรณ์
ส�าเนาไฟล์ภาพยนตร์ระบบดิจิทัล เป็นต้น

3. บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์
หลัก เช่น ชุดบันทึกเสียงระบบดิจิทัล ชุดตัด
ต่อเสียงระบบดิจิทัลชุดผสมเสียงระบบดิจิทัล 
เป็นต้น

A 3
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4. บริการท�าเทคนิคด้านภาพ ต้องมีเครื่องจักร
และอุปกรณ์สร้างภาพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถ
ท�าได้ส�าเร็จในตัวกล้อง เช่น เครื่องตัดต่อและ
ล�าดับภาพ เครื่องประกอบสร้างเทคนิคพิเศษ
และภาพระบบดิจิทัล เป็นต้น

5. บริการประสานงานภาพยนตร์จากต่างประเทศ
ที่มาถ่ายท�าในประเทศไทย โดยมีขอบข่ายการ
ให้บริการครอบคลุมถึงการติดต่อขออนุญาต
จากทางราชการการติดต่อหาสถานที่ถ่ายท�า
ภาพยนตร์ การติดต่อหาบุคลากร และการ
ติดต่อหาอุปกรณ์สร้างภาพยนตร์

6. บริการให้เช่าโรงถ่ายท�าภาพยนตร์ และ
รายการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน

7.22 กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.22.1 กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือ

ท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือ 
ท่องเที่ยว

7.22.2 กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว

7.22.3 กิจการสวนสนุก

7.22.4 กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม

7.22.5 กิจการสวนสัตว์เปิด

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง

ต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ 
ยกเรือ ที่จอดเรือบนบก โรงจอดเรือส�าหรับซ่อม
บ�ารุงเรือ เป็นต้น

1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ

ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท 
และต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่

2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ

3. ต้องจัดที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวและที่จอดรถ 
อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของที่ดิน
ทั้งหมด

A 3

A 3

A 3

A 3

A 3
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2559

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

7.22.6 กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า

7.22.7 กิจการสนามแข่งขันยานยนต์

7.22.8 กิจการกระเช้าไฟฟ้า

1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

2. จัดท�ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่
ออกบัตรส่งเสริม

1. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง

2. ต้องได้รับมาตรฐานจาก Federation 
Internationale de L’Automobile (FIA) หรือ 
Federation Internationale de Motocyclisme 
(FIM)

3. ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุม มิให้เกิด
อันตรายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง

4. ต้องจัดท�ามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใน 12 เดือน นับแต่
วันที่ออกบัตรส่งเสริม

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง

A 3

A 3

A 3

7.23 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
7.23.1 กิจการโรงแรม

7.23.2 กิจการหอประชุมขนาดใหญ่

1. ต้องมีจ�านวนห้องพักไม่น้อยกว่า 100 ห้อง 
หรือต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

2. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ดังนี้
- กรณีตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริม

การลงทุน เฉพาะพื้นที่ 20 จังหวัด
- กรณีตั้งสถานประกอบการในพื้นที่อื่นๆ  

ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์ 
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้

1. ต้องมีพื้นที่ส่วนที่ใช้เพื่อการประชุมไม่น้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร โดยห้องประชุมขนาด
ใหญ่ที่สุดต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตาราง
เมตร

2. ต้องมีเครื่องมือและสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่เหมาะสมกับโครงการ

3. แบบแปลนแผนผังต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ

A 4

B 2

A 3
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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2559

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

7.23.3 กจิการศนูย์แสดงสนิค้านานาชาติ

7.23.4 กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

1. ต้องมีพื้นที่แสดงสินค้าภายในอาคารไม่น้อย
กว่า 25,000 ตารางเมตร

2. ต้องมีห้องส�าหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดง
สินค้า

1. ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบ�าบัด 
และฟื้นฟูสุขภาพ 

2. ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพแบบ
ต่อเนื่อง และมีการพักค้างคืนส�าหรับผู้มาใช้
บริการ

3. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการได้

A 3

B 1


