
  
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  ๑๙/๒๕๖๕ 

เรื่อง   มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
-----------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่  ๘/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์ 
การส่งเสริมการลงทุน และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

เพ่ือให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับภาคและระดับพ้ืนที่อย่างทั่วถึง อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังนี้ 

ข้อ ๑ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายความถึง พ้ืนที่ที่คณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ประกาศก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และก าหนดให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
เขตส่งเสริมการลงทุน 

ข้อ ๒ ก าหนดประเภทกิจการเป้าหมายส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามบัญชี
ประเภทกิจการแนบท้าย 

ข้อ ๓ กรณีเป็นประเภทกิจการเป้าหมาย ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้    
๓.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
๓.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี สัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ 

ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
๓.๓ ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตรา 

ร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

๓.๔ ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 

๓.๕ ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก  
ร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

๓.๖ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือ 
การส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี 

๓.๗ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 



๒ 

 

ข้อ ๔ กรณีเป็นประเภทกิจการเป้าหมาย ได้แก่  
- ประเภท ๕.๒.๕ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

ส าหรับงานสาธารณูปโภค 
- ประเภท ๕.๔.๑๕ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 

(Fabrication Industry) 
- ประเภท ๖.๔.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์

พลาสติก เป็นต้น 
- ประเภท ๖.๖.๗ กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ เป็นต้น 
- ประเภท ๗.๒.๔ กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 

  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้    
๔.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
๔.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี โดยจ ากัดวงเงินไม่เกิน 

ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
๔.๓ ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 
๔.๔ ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก  

ร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 
๔.๕ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการ

ส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี 
๔.๖ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 

ข้อ ๕ กรณีเป็นประเภทกิจการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ให้ได้รับสิทธิ
และประโยชน์ ดังนี้ 

๕.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
๕.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมเป็นระยะเวลา ๓ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ป ี
๕.๓ หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น

ระยะเวลา ๘ ปีแล้ว ให้ได้สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมโดยให้ได้รับลดหย่อนภาษี 
เงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตรา 
ปกติเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

๕.๔ ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 

๕.๕ ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก 
ร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 



๓ 

 

๕.๖ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี 

๕.๗ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 

ข้อ ๖ กรณีตั้งในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในจังหวัดนราธิวาส ให้ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒๑/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนทีโ่ครงการเมืองต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖   เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๘  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕   

  

     พลเอก      ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 

                  (ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
         นายกรัฐมนตรี 
                                   ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 



๔ 

 

บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายและเงื่อนไข  

ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
(๑) อุตสาหกรรมการเกษตร  ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง 
๑.๑.๒ กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ 
 

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น โรงเรือนระบบปิด ระบบระบายอากาศ 
ระบบการให้น้ าและอาหารอัตโนมัติ ระบบป้องกันพาหะน าโรคเข้าสู่
ฟาร์ม และระบบป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๑.๑.๓ กิจการฆ่าและช าแหละสัตว์ ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย เช่น ระบบท าให้สัตว์สลบ ราวแขวนสัตว์ 
ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ และการตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น    

๑.๑.๔ กิจการประมงน้ าลึก ต้องได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทยจากกรมประมง     
ก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้อง
ได้รับใบอนุญาตก่อนวันครบเปิดด าเนินการ 

๑.๒.๑.๒ กิจการผลิตแป้งแปรรูป (Modified   
Starch) หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติ
พิเศษ 

 

๑.๒.๑.๓ กิจการผลิตแป้งดิบ  (Native   
 Starch  or Native Flour)  

 

๑. ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การน าน้ ากลับมาใช้
ใหม่ การควบคุมมลภาวะทางอากาศ เป็นต้น  

๒.  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14000 หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นต้น ก่อนวันครบเปิดด าเนินการ 

๑.๒.๒  กิจการผลิตน้ ามันหรือไขมันจากพืช
หรือสัตว์ 

 

๑.๒.๔.๑ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง 
 ธรรมชาติ 

ต้องมีปริมาณการใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑     
ของปริมาณการใช้วัตถุดิบในโครงการ 

๑.๒.๔.๒ กิจการแปรรูปยางขั้นต้น  
๑.๒.๕  กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร 

เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food 
Additive) สิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food 
Ingredient) หรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร (Dietary Supplement)  
ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
 

ไม่ให้ส่งเสริมการผลิตน้ าตาลทราย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  



๕ 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๑.๒.๖.๔ กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์   

 (Medical Food)      
๑. ไม่ให้ส่งเสริมการผลิตน้ าตาลทราย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๒. ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนอาหารทางการแพทย์จากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานอ่ืนที่ เทียบเท่า  
ก่อนวันครบเปิดด าเนินการ  

๑.๒.๘.๓ กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือ 
 ส่วนผสมอาหารสัตว์ ที่ได้รับการ 
 รับรองมาตรฐานสากล 

ต้องได้รับรองมาตรฐานสากล เช่น Hazard Analysis and Critical 
Control Points (HACCP) หรือ Good Manufacturing Practice (GMP) 
เป็นต้น ก่อนวันครบเปิดด าเนินการ  

๑.๒.๙  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 
จากผลผลิตทางการเกษตร ผลพลอย
ได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร หรือ
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มาจากผล
พลอยได้หรือเศษวัสดุ หรือของเสีย
จากการเกษตร    

 

๑.๒.๑๐.๑  กิจการผลิตเชื้อเพลิงหรือ 
    แอลกอฮอล์ทางเภสัชกรรม    
    (Pharmaceutical Grade)  
    จากผลผลิตทางการเกษตร 

 

๑.๒.๑๑.๒  กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบ 
  ทางธรรมชาติหรือการผลิต 
  ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจาก 
  วัตถุดิบทางธรรมชาติที่ต่อเนื่อง 
  ในโครงการเดียวกัน 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ต่อเนื่อง 
ในโครงการ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือเทียบเท่า
ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือหน่วยงานอ่ืนที่ เทียบเท่า ก่อนการใช้สิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียน
ก่อนวันครบเปิดด าเนินการ 

๑.๒.๑๑.๓  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากสาร 
  สกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ 
  หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ม ี
  ขั้นตอนการผลิตสารสกัดจาก 
  วัตถุดิบทางธรรมชาติ 

๑. ต้องได้ รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือเทียบเท่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือหน่วยงานอ่ืนที่เทียบเท่า ก่อนการใช้สิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องได้รับการขึ้น
ทะเบียนก่อนวันครบเปิดด าเนินการ  

๒. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานส าหรับสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เช่น Good Manufacturing Practice (GMP) หรือมาตรฐาน อ่ืน 
ที่เทียบเท่า เป็นต้น ก่อนวันครบเปิดด าเนินการ 



๖ 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๑.๓.๑ กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์  
         (ท่ีไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ) 

ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีความอ่อนไหวตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ 
ของทุนจดทะเบียน 

๑.๔.๒  กิจการอบพืชและไซโล  
๑.๔.๓.๒ กิจการคัดคุณภาพ และเก็บรักษา 

 ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการ 
 เกษตรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย 

๑. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่องคัดแยกสีเมล็ดพืช การอบ
ไอน้ าฆ่ า ไข่แมลงวันผลไม้  การเคลือบผิว เมล็ดพืช การบรรจุ 
ในบรรยากาศดัดแปลง (Modified Atmosphere Packaging: MAP) 
กา รบร ร จุ ใ นบ ร รย า ก า ศ ควบ คุ ม  ( Controlled Atmosphere 
Packaging: CAP) การเก็บรักษาในห้องเย็น (Cold Storage) และ 
การแช่เยือกแข็ง (Freezing) เป็นต้น 

๒. ไม่ให้การส่งเสริมการคัดคุณภาพข้าว 
๑.๔.๓.๓ กิจการคัดคุณภาพ และเก็บรักษา   

  ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ใช้เทคโนโลยีที่ 
  ทันสมัย 

 

๑.๔.๔.๒ กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้อง 
  เย็นและขนส่งห้องเย็น กรณีอ่ืนๆ  

 

๑.๔.๕  กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร 
 

๑. ต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่ 
๒. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจการ และบริการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยต้องจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับ
แสดง หรือซื้อขายสินค้าเกษตร ศูนย์ประมูลสินค้า ห้องเย็น และ
คลังสินค้า 

๓. ต้องมีการให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และตรวจสารพิษตกค้าง 
(๒) การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ 
๒.๑.๑.๑ กิจการผลิต Non-woven Fabric  
๒.๑.๑.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สุขอนามัย  

 (Hygienic Products) จาก Non- 
 woven Fabric 

 

๒.๑.๒.๑ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่จัดอยู่ 
 ในประเภทความเสี่ยงสูงหรือ 
 เทคโนโลยีสูง 

 

๒.๑.๒.๒ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิด 
   อ่ืน ๆ 

ไม่ให้การส่งเสริมการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่าง ๆ 



๗ 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๒.๑.๒.๓ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้า 
            หรือเส้นใยชนิดต่าง ๆ  

๑. ต้องเป็นการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่าง ๆ เช่น เสื้อ
กาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิดปากและจมูก ผ้าก๊อซ และส าลี เป็นต้น 

๒. กรณีการผลิตผ้าก๊อซหรือส าลี ต้องเริ่มต้นจากผ้า ฝ้ายดิบ หรือใยฝ้าย 
๒.๑.๒.๔ กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ ต้องได้การรับรองมาตรฐาน ISO 13485 หรือมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

อ่ืนที่เทียบเท่า ก่อนวันครบเปิดด าเนินการ 
๒.๑.๔.๑ กิจการผลิตยามุ่งเป้า 

  
 

 

๑. ต้องเป็นการผลิตยาในกลุ่มบัญชียามุ่งเป้าที่ประกาศโดยกระทรวง
สาธารณสุข ณ วันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม 

๒. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิต Good Manufacturing 
Practice (GMP) ต า ม แ น ว ท า ง  Pharmaceutical Inspection  
Co-operation Scheme (PIC/S) ก่อนวันครบเปิดด าเนินการ 

๒.๑.๔.๒ กิจการผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิต Good Manufacturing 
Practice (GMP) ต า ม แ น ว ท า ง  Pharmaceutical Inspection 
Co-operation Scheme (PIC/S) ก่อนวันครบเปิดด าเนินการ 

๒.๒.๑.๑ กิจการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ๑. ต้องเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสาขาขาดแคลน ได้แก่ ด้านหัวใจ 
(โรคหลอดเลือดหัวใจ ผ่าตัด หัวใจและหัวใจล้มเหลว) ด้านมะเร็ง 
(เคมีบ าบัด และรังสีวิทยา) ด้านไต (ศูนย์ไตเทียม) ด้านกายภาพบ าบัด 
และด้านจิตเวช 

๒. ต้องมีแผนการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสม  
๓. ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ  
๔. ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลก่อนการใช้สิทธิ

และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้ งนี้  จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อนวันครบเปิดด าเนินการ  

๕. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือ
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๖. ต้องพิจารณาถึงการกระจายการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน 
๗. อนุญาตให้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ กับผู้ป่วยหรือผู้ที่เข้ารับ

บริการในด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโครงการโดยตรงได้ แต่ไม่ให้น า
รายได้มารวมค านวณเป็นรายได้ของโครงการที่เข้าข่ายได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล 

๒.๒.๑.๓ กิจการศูนย์การแพทย์แผนไทย  
 หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

๑. ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลก่อนการใช้สิทธิ
และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้ งนี้  จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อนวันครบเปิดด าเนินการ 



๘ 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๒. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือ

มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒.๒.๒ กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 
 

๑. ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบ าบัดและฟ้ืนฟูสุขภาพ ทั้งนี้ 
ต้องไม่เป็นการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 

๒. ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบต่อเนื่อง และมีการพัก
ค้างคืนส าหรับผู้มาใช้บริการ 

(๓) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร และช้ินส่วน 
๓.๑.๒ กิจการผลิตเครื่องจกัร อุปกรณ์หรือ

ชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ 

ต้องมีข้ันตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือการออกแบบทางวิศวกรรม 

๓.๑.๓ กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรือ
อุปกรณ์เครื่องจักร 

ต้องมีข้ันตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

๓.๔.๔ กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 
หรืออุปกรณ์ 

 

๓.๕.๕ กิจการผลิตยางล้อส าหรับยานพาหนะ  
๓.๕.๑๗ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอ่ืนๆ  
๓.๗ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มี

ความจุกระบอกสูบต่ ากว่า ๒๔๘ ซีซี) 
๑. ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและพ่นสี ไม่ว่าจะด าเนินการ

เองหรือโดยผู้ผลิตรายอื่น 
๒. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และการใช้ชิ้นส่วน และต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(๔) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๔.๒.๔.๓ กิจการผลิต Flexible Printed 

Circuit Board, Multilayer Printed 
Circuit Board หรือชิ้นส่วน 

 

๔.๒.๔.๔ กิจการผลิต Printed Circuit Board 
หรือชิ้นส่วน 

 

 

๔.๒.๕.๓ กิจการผลิต Printed Circuit 
Board Assembly (PCBA) หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการผลิต 
PCBA ในโครงการเดียวกัน 

 



๙ 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๔.๒.๗.๓ กิจการผลิต Hard Disk Drive 

และ/หรือชิ้นส่วนส าคัญ 
๑. ต้องเป็นการผลิต Hard Disk Drive และ/หรือชิ้นส่วนส าคัญ เช่น 

Spindle Motor, Suspension, Head Gimbal Assembly แ ล ะ 
Voice Coil Motor เป็นต้น 

๒. ไม่ ให้การส่ ง เสริมการผลิต Top Cover หรือ Base Plate หรือ 
Peripheral  

๓. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะ
ได้รับส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็น      
เงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

๔.๒.๗.๔ กิจการผลิตชิ้นส่วนอ่ืน ๆ ของ Hard 
Disk Drive เช่น Top cover, Base 
Plate, Pin และ Filter เป็นต้น 

 

๔.๒.๗.๕ กิจการผลิต External Hard Disk 
Drive และอุปกรณ์หน่วยความจ า
อ่ืนๆ เช่น Flash Drive เป็นต้น 

 

๔.๒.๑๔.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน
กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual 
Product) 

 

๔.๒.๑๕.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน
อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ส านักงาน 

 

๔.๒.๒๐ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และชิ้นส่วนอ่ืน ๆ 

 

๔.๓.๕ กิจการผลิต Compressor และ/หรือ 
Motor ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ต้องมีขั้นตอนการพันขดลวด หรือมีการผลิต Stator หรือ Rotor  
ในโครงการ 

๔.๓.๖ กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอื่น ๆ 

 

 

(๕) การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ โลหะ และวัสดุ 
๕.๒.๒.๓ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  ต้องมีข้ันตอนการขึ้นรูป เผา และ/หรือ การอบ 
๕.๒.๓ กิจการผลิตวัสดุทนไฟ หรือฉนวนกัน

ความร้อน (ยกเว้นอิฐมวลเบา  
อิฐน้ าหนักเบา) 

 



๑๐ 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๕.๒.๕ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการ

ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับ
งานสาธารณูปโภค 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตรา
ปกต ิ

๕.๔.๑๕ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับ 
  งานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม  
  (Fabrication Industry) 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตรา
ปกต ิ

(๖) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและเยื่อกระดาษ 
๖.๔.๑ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ

อุตสาหกรรม และชิ้นส่วน 
ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก 
 

๖.๔.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ
สินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์
พลาสติก เป็นต้น 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตรา
ปกต ิ

๖.๔.๓.๑ กิจการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติก 
   ชนิดหลายชั้น (Multilayer  
   Plastics Packaging) ด้วยวิธ ี 
   Co-extrusion 

ต้องมีการเชื่อมประสานพลาสติกไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น 

๖.๔.๓.๒ กิจการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติก 
   ชนิดหลายชั้น (Multilayer  
   Plastics Packaging) ด้วยวิธ ี 
   Lamination หรือวิธี Lamination  
   ร่วมกับ Co-extrusion 

ต้องมีการเชื่อมประสานพลาสติกไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น 

๖.๔.๔.๑ กิจการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติก 
   ชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic Plastics  
   Packaging) ที่ได้รับการรับรอง 
   มาตรฐานห้องปลอดเชื้อ 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน ISO 
14611 ระดับ ๗ หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 10000 
ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเท่า ก่อนใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานก่อน
วันครบเปิดด าเนินการ 

๖.๔.๕ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด 
 ป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic  
 Plastics Packaging) 

 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน ISO 
14611 ระดับ ๗ หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 10000 
ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเท่า ก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานก่อน
วันครบเปิดด าเนินการ 



๑๑ 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๖.๔.๗.๒ กิจการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล  

   รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องใน 
   โครงการเดียวกัน 

๑. ต้องมีสัดส่วนการใช้เศษพลาสติกในโครงการเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของวัตถุดิบที่เป็นพลาสติก (โดยน้ าหนัก)  

๒. ต้องใช้เศษพลาสติกในประเทศเป็นวัตถุดิบ 
๖.๕.๓.๒ กิจการผลิตเยื่อกระดาษรีไซเคิล  
           รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องใน 

   โครงการเดียวกัน กรณีใช้เศษ 
   กระดาษใช้แล้วจากต่างประเทศ 
   บางส่วนหรือทั้งหมด 

หากมีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในโครงการเดียวกันต้องใช้เยื่อกระดาษ  
รีไซเคิลที่ผลิตเองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (โดยน้ าหนัก) 

๖.๖.๗ กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือ
กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ เป็นต้น 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตรา
ปกต ิ

๙.๑๔ กิจการผลิตสิ่งพิมพ์  
(๗) กิจการสาธารณูปโภค 
๗.๑.๑ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ 

พลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากขยะ หรือ 
เชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived 
Fuel) 

 

๗.๑.๒ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ 
พลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงาน
หมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม  
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ยกเว้น
ขยะ หรือเชื้อเพลิงจากขยะ 

 
 
 
 
 

กรณีกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องมีขนาดก าลังการผลิต
ติดตั้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลวัตต์ ในแต่ละจุด
จ าหน่ายไฟฟ้า 

(๘) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
๗.๒.๑ กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม ๑. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน 

๒. ต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่ 
๓. ที่ดินที่ เป็นที่ตั้ งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และไม่ เกิน         

ร้อยละ ๗๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน ๑,๐๐๐ 
ไร่ ให้ก าหนดตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

๔. เงื่อนไขอ่ืนมีดังนี้ 



๑๒ 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๔.๑  มาตรฐานของถนนหลัก 
- กรณีที่ดินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป ต้องมีถนน ๔ ช่องทาง     

เขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔ เมตร  
มีเกาะกลางถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง 
นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้
รถยนต์จอดฉุกเฉิน 

- กรณีที่ดินเกินกว่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ไร่ ต้องมีถนน ๒ ช่องทาง     
เขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗ เมตร  
มีทางเท้าไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทาง
หรือไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน 

๔.๒ มาตรฐานของถนนสายรองต้องมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘.๕๐ 
เมตร ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง 

๔.๓ ระบบบ าบัดน้ าเสียต้องเหมาะสมตามลักษณะสมบัติของน้ าเสีย 
และการบ าบั ดน้ า เ สี ยต้ อ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานน้ า ทิ้ ง 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีบ่อเก็บน้ าทิ้งหลังการบ าบัดด้วย 

๔.๔  ระบบระบายน้ าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ าฝน 
โดยเด็ดขาด 

๔.๕  ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และก าจัดขยะที่ เหมาะสม 
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

๔.๖  โรงงานที่เข้าใช้พ้ืนที่ต้องเป็นโรงงานที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายและอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

๔.๗  ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟ้า น้ าประปา และน้ าใช้ 
โทรศัพท์ และการไปรษณีย์แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าไปอยู่ใน
เขตอุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ 

๔.๘ ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ ๒๕ ของที่ดินทั้งหมดหรือ
ตามจ านวนที่คณะกรรมการเห็นชอบ ให้มีความพร้อมในด้าน
บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่
ออกบัตรส่งเสริม 

๗.๒.๓.๓ กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม   
 อัญมณีและเครื่องประดับ 

๑. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน 
๒. ต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ 



๑๓ 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๓. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอัญมณีและ

เครื่องประดับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
๔. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการค้าขายอัญมณี และเครื่องประดับ 
๕. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 
๖. ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า รวมทั้งศูนย์ธุรกิจ 

๗.๒.๓.๔ กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
 โลจิสติกส์ (Logistics Park) 

๑. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน 
๒. ต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไร่ และมีการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้

เช่า หรือขายโดยมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
๓. ต้องตั้ ง ใน พ้ืนที่ รั ศมี ไม่ เกิน  ๕๐ กิ โล เมตรจากบริ เวณท่าเรือ  

ท่าอากาศยาน ด่านชายแดนศุลกากรสถานีตรวจปล่อย และบรรจุ
สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Inland Container Depot: ICD) หรือ 
อยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free Zone) 

๔. ต้องจัดให้มีพ้ืนที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขตประกอบการเสรี 
หรือเขตปลอดอากร (Free Zone) 

๕. ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น -ลงตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานี
รถบรรทุกและสถานีเก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตู้ 

๖. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบความเร็วสูง
จากเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคม 
ในประเทศ และระหว่างประเทศ 

๗.๒.๔ กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงาน 
 อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตรา
ปกต ิ

 
(๙) การผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 
๙.๔ กิจการผลิตเส้นใยรีไซเคิล (Recycled 

Fiber) 
ต้องใช้เศษวัสดุของเสียที่เกิดข้ึนในประเทศเท่านั้น 

๙.๕ กิจการผลิตเส้นใยอ่ืน ๆ หรือด้าย  
หรือผ้าอื่น ๆ 

 

๙.๗ กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม และเคหะสิ่งทอ  
๙.๘ กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือ 

  ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม 
 

๙.๑๐ กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน  
(๑๐) การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 



๑๔ 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๙.๙ กิจการผลิตอัญมณี และ เครื่องประดับ  

  หรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ 
 

(๑๑) การผลิตเครื่องเรือน 
๙.๑๒ กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือชิ้นส่วน  
(๑๒) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
๑๐.๘.๑ กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือ 

  ท่องเที่ยว หรือให้บริการเรือ 
  ท่องเที่ยว 

ไม่ให้การส่งเสริมการให้เช่าเรือเพ่ือให้ผู้อื่นน าไปใช้เพื่อให้บริการต่อ  
 

๑๐.๘.๒ กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ยกเรือ ที่จอดเรือบนบก 
โรงจอดเรือส าหรับซ่อมบ ารุงเรือ เป็นต้น 

๑๐.๘.๓ กิจการสวนสนุก ๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า      
๕๐๐ ล้านบาท 

๒. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
๑๐.๘.๔ กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 

  หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรมไทย 
๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า        

๓๐ ล้านบาท 
๒. รูปแบบการแสดงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
๓. ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของ   

ทุนจดทะเบียน 
 

  
๑๐.๘.๕ กิจการสวนสัตว์เปิด ๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า      

๕๐๐ ล้านบาท 
๒. ต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่ 
๓. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
๔. ต้องจัดที่ดินเป็นพ้ืนที่สีเขียวและที่จอดรถ อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๑๕ ของที่ดินทั้งหมด 
๑๐.๘.๖ กิจการพิพิธภัณฑ์ ๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า       

๓๐ ล้านบาท 
๒. รายละเอียดของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

๑๐.๙.๒ กิจการหอประชุมขนาดใหญ่ ๑. ต้องมีพ้ืนที่ส่วนที่ใช้เพ่ือการประชุมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
โดยห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สุดต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตาราง
เมตร 

๒. ต้องมีเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับโครงการ 



๑๕ 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๓. แบบแปลนแผนผังต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

๑๐.๙.๓ กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ๑. ต้องมีพ้ืนที่แสดงสินค้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
๒. ต้องมีห้องส าหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดงสินค้า 

(๑๓) กิจการบริการ 
๑๐.๗.๑ กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ ๑ . ต้องเป็นกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพที่มีการสอนหรือฝึกอบรม         

ทางเทคนิคในสาขาวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงการออกแบบ  (Design 
Training Center) ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

๒. ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
๙.๑๖ กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ การบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ ให้รวมถึง ภาพยนตร์เรื่อง สารคดี 

รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน และภาพยนตร์โฆษณา โดยมี
ขอบข่ายการให้บริการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
๑. บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท า และ/หรือประกอบการถ่ายท าภาพยนตร์ 

โดยมีอุปกรณ์หลัก เช่น กล้องถ่ายท าภาพยนตร์ อุปกรณ์เสริมความ
เคลื่อนไหวของกล้อง อุปกรณ์ไฟถ่ายท าภาพยนตร์ เป็นต้น 

๒. บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ หรือส าเนาไฟล์ภาพยนตร์ โดยมี
อุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องล้างฟิล์ม เครื่องพิมพ์ฟิล์ม อุปกรณ์ส าเนาไฟล์ 
ภาพยนตร์ระบบดิจิทัล เป็นต้น 

๓. บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์หลัก เช่น ชุดบันทึกเสียง
ระบบดิจิทัล ชุดตัดต่อเสียง ระบบดิจิทัลชุดผสมเสียงระบบดิจิทั ล    
เป็นต้น 

๔. บริการท าเทคนิคด้านภาพ ต้องมีเครื่องจักรและอุปกรณ์สร้างภาพ
พิเศษ ซึ่งไม่สามารถท าได้ส าเร็จในตัวกล้อง เช่น เครื่องตัดต่อและ
ล าดับภาพ เครื่องประกอบสร้างเทคนิคพิเศษและภาพระบบดิจิทัล 
เป็นต้น 

๕. บริการประสานงานภาพยนตร์จากต่างประเทศที่มาถ่ายท าในประเทศ
ไทย โดยมีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมถึงการติดต่อขออนุญาต
จากทางราชการ การติดต่อหาสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ การติดต่อ 
หาบุคลากรและการติดต่อหาอุปกรณ์สร้างภาพยนตร์ 

๖. บริการให้เช่าโรงถ่ายท าภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน 
ทั้งในและนอกสถานที่ (Indoor Studio and Outdoor Studio) 

๑๐.๑๐.๗ กิจการสถานที่ตรวจปล่อย และ 
บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 
เพ่ือการส่งออก หรือโรงพักสินค้า 

 



๑๖ 

 

กลุ่มกิจการเป้าหมาย/ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
เพ่ือตรวจปล่อยของขาเข้า และ
บรรจุของขาออกที่ขนส่ง โดย
ระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่า
เทียบเรือ (รพท.) (Inland 
Container Depot: ICD) 

๑๐.๑๑.๒ กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง 
    ประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย 
     (International Distribution  
     Center: IDC) 

๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 
๒. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ที่ทันสมัย 
๓. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า      

๑๐๐ ล้านบาท 
๔. ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๑ ประเทศ และสัดส่วน

รายได้จากค่าบริหารจัดการสินค้าที่ลูกค้าน าไปกระจายในต่างประเทศ
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายได้ท้ังหมด 

๑๐.๑๑.๓ กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วย 
     ระบบที่ทันสมัย (Distribution  
     Center: DC) 

๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 
๒. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ที่ทันสมัย 

 


