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อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล

8.1	 กิจิกิารพัฒันาซอฟต์์แวร	์แพัลต์ฟอรม์เพั่�อให้บ้รกิิาร

ดิิจิทััล	ห้ร่อดิิจิทััลคอนเทันต์์

1.	 ต์้องม่เงินลงทัุนขั�นต์ำ�าของโครงกิาร	 ซึ�งคำานวณ 

จากิค่าใช้ิจ่ายเงินเดิ่อนบุคลากิรไทัยดิ้านเทัคโนโลย่

สารสนเทัศท่ั�เป๋็นกิารจ้างงานเพัิ�มภัายห้ลังย่�นขอรับ

กิารส่งเสริมไม่น้อยกิว่า	1,500,000	บาทัต์่อป๋ี

2.	 ต์อ้งมก่ิระบวนกิารพัฒันาซอฟต์แ์วร	์แพัลต์ฟอรม์เพั่�อ

ให้บ้รกิิารดิจิทิัลั	ห้ร่อดิจิทิัลัคอนเทันต์ใ์นป๋ระเทัศไทัย

ต์ามทั่�สำานักิงานกิำาห้นดิ

3.	 อนุญาต์ให้้ใชิ้เคร่�องจักิรทั่�ม่อยู่เดิิมห้ร่อใชิ้แล้ว

4.	 ไม่ให้้กิารส่งเสริมกิารลงทุันแก่ิกิารค้าป๋ล่กิและ 

ค้าส่งสินค้าทัุกิป๋ระเภัทั

5.	 กิำาห้นดิวงเงินสำาห้รับกิารใชิ้สิทัธุิและป๋ระโยชิน์ 

ยกิเว้นภัาษ่เงินไดิ้นิติ์บุคคลในแต์่ละป๋ีจากิรายกิาร

ค่าใช้ิจ่ายท่ั�เกิิดิขึ�นจริงในปี๋ทั่�ขอใช้ิสิทัธุิและป๋ระโยชิน์	

โดิยคำานวณเป๋็นวงเงินยกิเว้นภัาษ่เงินไดิ้นิต์ิบุคคล 

ร้อยละ	100	ของค่าใชิ้จ่าย	ดิังน่�

• ค่าใช้ิจ่ายเงินเดิ่อนบุคลากิรไทัยด้ิานเทัคโนโลย่

สารสนเทัศทั่�เป๋็นกิารจ้างงานเพัิ�ม	 โดิยคิดิจากิ 

กิาร จ้างงานบุคลากิรไทัยด้ิานเทัคโนโลย่

สารสน เทัศทั่� เ พัิ� ม ขึ� น เม่� อ เป๋ ร่ยบ เทั่ ยบกิับ 

กิาร จ้างงานบุคลากิรไทัยด้ิานเทัคโนโลย่

สารสนเทัศกิ่อนวันย่�นขอรับกิารส่งเสริม

• ค่าใชิ้จ่ายในกิารฝึึกิอบรมเพั่�อพััฒนาทัักิษะของ

บคุลากิรไทัยในห้ลักิสูต์รท่ั�เกิ่�ยวขอ้งกิบักิารพัฒันา

เทัคโนโลย่สารสนเทัศ

• ค่าใช้ิจ่ายเพั่�อให้้ได้ิใบรับรองระบบคุณภัาพั 

ต์ามมาต์รฐาน	 ISO	29110	ห้ร่อ	CMMI	ต์ั�งแต์่	

Level	2	ห้ร่อมาต์รฐานสากิลอ่�นทั่�เทั่ยบเทั่า

A2
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8.2	 กิิจกิารโครงสร้างพั่�นฐานดิ้านดิิจิทััล

8.2.1	 กิิจกิาร	Data	Center 1.	 ต้์องจัดิให้้มบ่ริกิาร	เช่ิน	บรกิิารรับฝึากิวางคอมพิัวเต์อร์	

แม่ข่าย	(Server	Co-location)	บริกิารดิูแลระบบ	

(Managed	Service)	บรกิิาร	Backup	เคร่�อง	Server	

ของลูกิค้า	บรกิิาร	Disaster	Recovery	Services	(DRS)	

กิารให้้บริกิารเชิ่าเคร่�องแม่ข่ายสำาห้รับฝึากิวางข้อมูล	

(Data	Hosting)	เป๋็นต์้น

2.	 ต์้องม่ พ่ั� นทั่� สำาห้รับให้้บ ริกิาร	 Data	Cente r	 

ไม่น้อยกิว่า	3,000	ต์ารางเมต์ร

3.	 ต์้องม่ระบบโทัรคมนาคมห้ลักิทั่�ม่กิารวางสายส่�อสาร

แบบความเรว็สูงไป๋ยังศนูยก์ิลาง	ส่�อสารโทัรคมนาคม

ทัั�งในป๋ระเทัศ	และระห้ว่างป๋ระเทัศไม่น้อยกิว่า	 

4	วงจร	ทัั�งน่�	 ต้์องเป๋็นวงจรในป๋ระเทัศท่ั�ม่ความเร็ว

ไม่น้อยกิว่า	10	Gbps	ไม่น้อยกิว่า	3	วงจร	และ 

ม่ความเร็วรวมของทัุกิวงจรไม่น้อยกิว่า	60	Gbps

4.	 ต์้องสามารถึให้้บริกิารไดิ้ในขณะทั่�ม่กิารซ่อมบำารุง

ห้ร่อม่กิารเป๋ล่�ยนแป๋ลงอุป๋กิรณ์ต่์างๆ	 ในระบบ	

(Concurrently	Maintainable)

5.	 ต์้องม่ระบบ	Engine	Generator	ทั่�เป๋็น	Continuous	

Rating	ทั่�รองรับป๋ริมาณกิารใชิ้ไฟทัั�งห้มดิของ	Data	

Center	พัร้อมระบบสำารองกิรณ่	Engine	Generator	

ต์ัวห้นึ�งต์ัวใดิชิำารุดิห้ร่อห้ยุดิทัำางาน

6.	 ต์้องม่อุป๋กิรณ์ห้ร่อระบบสำารองในอุป๋กิรณ์	 UPS,	 

IT	Cooling	และ	UPS	Cooling	 โดิยต้์องทัำางาน

ในทัันทั่ท่ั�อุป๋กิรณ์ห้ลักิห้ยุดิทัำางาน	และไม่กิระทับ 

ต์่อกิารให้้บริกิาร

7.	 ต์้ อ งม่ เ ส้ นทัางสำา รอ ง ในระบบ ส่ งจ่ า ย ไฟ ฟ้ า 

ทั่�ไม่ขึ�นต์่อกิัน	(Independent	Distribution	Paths)

8.	 ต์อ้งมร่ะบบป๋อ้งกินัความเส่�ยงทั่�เกิดิิจากิความเสย่ห้าย

กิรณ่ทั่�อุป๋กิรณ์ต์ัวห้นึ�งต์ัวใดิชิำารุดิ	ห้ร่อห้ยุดิทัำางาน

9.	 ต์้ องม่ ระบบป๋ รับอากิาศท่ั� ม่ ป๋ระ สิทัธุิภัาพัสู ง 

พัร้อมระบบสำารอง

10.	 ต์้องม่ระบบป๋้องกิันอัคค่ภััยทัั�วพั่�นทั่�

11.	 ต์้องม่ระบบรักิษาความป๋ลอดิภััยต์ลอดิ	24	ชิั�วโมง

12.	 ต์้องไดิ้รับมาต์รฐาน	 ISO/IEC	27001	ดิ้าน	Data	

Center	 ก่ิอนกิารใชิ้สิทัธุิและป๋ระโยชิน์ยกิเว้น 

ภัาษ่เงินได้ินิต์ิบุคคล	ทัั�งน่�	จะต้์องได้ิรับกิารรับรอง

มาต์รฐานกิ่อนวันครบเป๋ิดิดิำาเนินกิาร

A1
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8.2.2	 กิิจกิาร	Cloud	Service 1.	 ต์้องต์ั�งอยู่ใน	Data	Center	ทั่�ไดิ้รับมาต์รฐาน	ISO/

IEC	27001	ดิ้าน	Data	Center	ไม่น้อยกิว่า	2	ศูนย์

ทั่�อยู่ในป๋ระเทัศ

2.	 ต์้องม่กิารเชิ่�อมต์่อระห้ว่างศูนย์	 Data	Center	 

ทัุกิศูนย์เข้าดิ้วยกิัน	ดิ้วยความเร็วไม่น้อยกิว่า	10	

Gbps	 ในทัุกิเส้นทัาง	 พัร้อมม่วงจรสำารองทั่�ม่ 

ขนาดิเทั่ากิัน

3.	 ต์้องไดิ้รับมาต์รฐาน	ISO/IEC	27001	ดิ้าน	Cloud	

Secur i ty	 และมาต์รฐาน	 ISO/IEC	20000-1	 

ดิ้าน	Cloud	Service	กิ่อนกิารใชิ้สิทัธุิและป๋ระโยชิน์

ยกิเว้นภัาษ่เงินไดิ้นิติ์บุคคล	ทัั�งน่�	 จะต์้องไดิ้รับ 

กิารรับรองมาต์รฐานกิ่อนวันครบเป๋ิดิดิำาเนินกิาร

A1

8.2.3	 กิจิกิารบริกิารวงจรส่�อสญัญาณความเร็วสูง

ระห้ว่างป๋ระเทัศภัาคพั่�นนำ�า

ต์้องได้ิ รับใบอนุญาต์กิารบริกิารวงจรส่�อ สัญญาณ 

ความเร็วสูงระห้ว่างป๋ระเทัศจากิสำานักิงานคณะกิรรมกิาร

กิิจกิารกิระจายเส่ยง	 กิิจกิารโทัรทััศน์และกิิจกิาร

โทัรคมนาคมแห้่งชิาต์ิ	กิ่อนย่�นขอรับกิารส่งเสริม

A2

8.3	 กิิจกิารสนับสนุนระบบนิเวศดิ้านดิิจิทััล

8.3.1	 กิิจกิาร	Innovation	Park 1.	 ต์้องลงทัุนห้ร่อจัดิให้้ม่ระบบสาธุารณูป๋โภัคพั่�นฐาน	

เช่ิน	ระบบส่�อสารห้ลกัิแบบใยแกิว้	ความเรว็สงู	ระบบ

ไฟฟ้าสำารองจ่ายแบบต์่อเน่�อง	 ระบบป๋รับอากิาศ	

ระบบดิับเพัลิง	และป๋้องกิันอุบัต์ิภััย	เป๋็นต์้น

2.	 ต์้องม่แผนกิารบ่มเพัาะเพั่�อกิารพััฒนานวัต์กิรรม 

ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

3.	 ต์้องม่แผนกิารสร้างระบบนิเวศ	(Ecosystem)	ห้ร่อ 

กิารสร้างชิุมชินเทัคโนโลย่	รวมทัั�งต์้องจัดิให้้ม่พั่�นทั่� 

และ เคร่� อ งม่ อ เพั่� อพััฒนาผ ลิต์ภััณฑ์์ ต้์นแบบ	

(Prototype)

4.	 ต์้องม่กิารจ้างผู้ เชิ่�ยวชิาญในกิารให้้คำาป๋รึกิษา 

กิารดิำาเนินธุุรกิิจและกิารพััฒนานวัต์กิรรม	(Mentor)	

ป๋ระจำาโครงกิาร

5.	 ต์้องม่พั่�นทั่�ให้้บริกิารไม่น้อยกิว่า	1,000	ต์ารางเมต์ร

A1

8.3.2	 กิิจกิาร	Maker	Space	ห้ร่อ	Fabrication	

Laboratory

1.	 ต์้องจัดิให้้ม่พั่�นทั่�สำาห้รับเป๋็นห้้องป๋ฏิิบัติ์กิารเพั่�อใชิ้ 

ในงานสร้างนวัต์กิรรมห้ร่อผลิต์ภััณฑ์์ต์้นแบบ

2.	 ต์้องจัดิให้้ม่เคร่�องม่อห้ร่ออุป๋กิรณ์พั่�นฐานเพ่ั�อพััฒนา

ผลิต์ภััณฑ์์ต์้นแบบ	เชิ่น	CNC	Machine,	3D	Printer,	

Water	Jet,	Tooling,	Software	Tools	สำาห้รับ

พััฒนางานดิ้านป๋ัญญาป๋ระดิิษฐ์	อุป๋กิรณ์เพัาะเช่ิ�อ	 

อุป๋กิรณ์ผสมสารเคม่	เป๋็นต์้น

A3
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3.	 ต์้องจัดิให้้ม่ผู้ เชิ่�ยวชิาญในกิารให้้คำาป๋รึกิษาเพั่�อ 

กิารพััฒนานวัต์กิรรมห้ร่อผลิต์ภััณฑ์์ต์้นแบบ

4.	 ต์้องจัดิให้้ม่ระบบสาธุารณูป๋โภัคพั่�นฐานในโครงกิาร	

เชิ่น	ระบบส่�อสารห้ลักิแบบใยแกิ้วความเร็วสูง	ระบบ

ไฟฟ้าสำารองจ่ายแบบต์่อเน่�อง	 ระบบป๋รับอากิาศ	

ระบบดิับเพัลิง	และป๋้องกิันอุบัต์ิภััย	เป๋็นต์้น

8.3.3	 กิิจกิาร	Co-working	Space 1.	 ต์้องจัดิให้้ม่พั่�นทั่� ให้้บริกิารไม่น้อยกิว่า	2,000	 

ต์ารางเมต์ร

2.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	10	ล้านบาทั

3.	 ต์้องม่องค์ป๋ระกิอบในกิารบริห้ารจัดิกิาร	 ไดิ้แกิ่	

Co-working	Management,	Membership	

Management	Sys tem	 และ	 Suppor t ing	

Management

4.	 ต์้องจัดิให้้ม่ เคร่�องม่อห้ร่ออุป๋กิรณ์พั่�นฐานเพ่ั�อ 

ให้้บริกิาร	 เชิ่น	 อุป๋กิรณ์สำานักิงาน	คอมพิัวเต์อร์	

เคร่�องพัิมพั์	เป๋็นต์้น

5.	 ต์้องจัดิให้้ม่ระบบสาธุารณูป๋โภัคพั่�นฐานในโครงกิาร	

เชิ่น	ระบบส่�อสารห้ลักิแบบใยแกิ้วความเร็วสูง	ระบบ

ไฟฟ้าสำารองจ่ายแบบต์่อเน่�อง	 ระบบป๋รับอากิาศ	

ระบบดิับเพัลิงและป๋้องกิันอุบัต์ิภััย	เป๋็นต์้น

B

การพััฒนาเมือุงอุัจิฉริยะ

8.4	 กิิจกิารเม่องอัจฉริยะ

8.4.1	 กิิจกิารพััฒนาพั่�นทั่�เม่องอัจฉริยะ 1.	 ต์้องม่ผู้ม่สัญชิาต์ิไทัยถ่ึอหุ้้นไม่น้อยกิว่าร้อยละ	51	 

ของทัุนจดิทัะเบ่ยน

2.	 ต์้องจัดิให้้ม่ โครงสร้างพั่�นฐานดิ้านกิารส่�อสาร 

ทั่�พัร้อมรองรับระบบอัจฉริยะดิ้านต์่างๆ	เชิ่น	Fiber	

Optic,	Public	Wifi	เป๋็นต์้น

3.	 ต์อ้งจดัิให้ม้บ่ริกิารระบบอัจฉรยิะ	Smart	Environment	

และจดัิให้ม้บ่รกิิารระบบอจัฉรยิะดิา้นอ่�นๆ	อยา่งนอ้ย

อ่กิ	1	ดิ้าน	จากิ	6	ดิ้าน	ดิังน่�	Smart	Mobility,	Smart	

People,	Smart	Living,	Smart	Economy,	Smart	

Governance	และ	Smart	Energy

4.	 ต์้ อ งจั ดิ ให้้ ม่ ร ะบบ จัดิ เ ก็ิบและบริ ห้ า รข้ อมู ล 

โดิยม่กิาร เชิ่� อม โยงห้ ร่อกิารให้้ ใชิ้ ง านข้ อมูล 

ในกิารบ ริห้ารจั ดิกิารและให้้บ ริกิาร ในพั่ิ� นทั่� 

เม่องอัจฉริยะ	(Open	Data	Platform)

A2
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5.	 ต์้องไดิ้รับความเห้็นชิอบจากิคณะกิรรมกิารห้ร่อ 

ห้น่วยงานทั่�รับผิดิชิอบกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะ 

กิ่อนย่�นขอรับกิารส่งเสริมกิารลงทัุน

6.	 ต์้องกิำาห้นดิและดิำาเนินกิารต์ามเป้๋าห้มายด้ิานต่์างๆ	

ทั่�สอดิคล้องกิับเป๋้าห้มายกิารพััฒนาพั่�นทั่�

7.	 ต์้องจัดิให้้ม่กิระบวนกิารรับฟังความคิดิเห้็นของ

ป๋ระชิาชินในพั่�นทั่�	และต้์องเสนอแผนกิารม่ส่วนร่วม

ของป๋ระชิาชินในพั่�นทั่�

8.	 ห้ากิต์ั�งอยูใ่นพั่�นทั่�พัฒันาพิัเศษภัาคต์ะวันออกิ	ให้ไ้ด้ิรบั 

ลดิห้ย่อนภัาษ่เงินไดิ้นิต์ิบุคคลในอัต์ราร้อยละ	50	 

ของอัต์ราป๋กิต์ิ	เป๋็นระยะเวลา	5	ป๋ี	นับแต์่วันสิ�นสุดิ

ระยะเวลากิารยกิเว้นภัาษ่เงินไดิ้นิต์ิบุคคล

8.4.2	 กิิจกิารพััฒนาระบบเม่องอัจฉริยะ 1.	 ต์้องม่กิารพััฒนา	 ติ์ดิตั์�ง	 และให้้บริกิารระบบ 

เม่องอัจฉริยะทั่�เห้มาะสมในดิ้านใดิดิ้านห้นึ�ง	ห้ร่อ

ห้ลายดิ้านต์ามทั่�คณะกิรรมกิารกิำาห้นดิ	 เชิ่น	 

Smart	Mobility,	Smart	People,	Smart	Living,	 

Smart	Economy,	Smart	Governance,	Smart	

Energy	และ	Smart	Environment	เป๋็นต์้น

2.	 ต์้องเป๋็นส่วนห้นึ�งของโครงกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะ 

ทั่� ไดิ้รับความเห้็นชิอบจากิคณะกิรรมกิารห้ร่อ 

ห้นว่ยงานท่ั�รบัผดิิชิอบกิารพัฒันาเมอ่งอัจฉรยิะเท่ัานั�น

3.	 ห้ากิต์ั�งอยูใ่นพั่�นทั่�พัฒันาพิัเศษภัาคต์ะวันออกิ	ให้ไ้ด้ิรบั 

ลดิห้ย่อนภัาษ่เงินไดิ้นิต์ิบุคคลในอัต์ราร้อยละ	50	 

ของอัต์ราป๋กิต์ิ	เป๋็นระยะเวลา	5	ป๋ี	นับแต์่วันสิ�นสุดิ

ระยะเวลากิารยกิเว้นภัาษ่เงินไดิ้นิต์ิบุคคล

A2

หมวดิ 9 อุุตสาหกรรมสร้างสรรค์์

ป๋ระเภัทักิิจกิาร เง่�อนไข
กิลุ่มกิิจกิาร
และสิทัธุิ
ป๋ระโยชิน์

อุุตสาหกรรมเบา

9.1	 กิิจกิารบริกิารออกิแบบและพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์ 

เชิิงสร้างสรรค์

1.	 ต์้องม่องค์ป๋ระกิอบครบทัั�ง	2	ข้อ	ดิังน่�

1.1	 ระบบข้อมูลเพั่�อกิารออกิแบบ

1.2	 ระบบกิารออกิแบบแนวคิดิ	 และกิารสร้าง

ต์้นแบบแนวคิดิ

A1
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2.	 ต์้องจัดิให้้ม่ระบบในข้อใดิข้อห้นึ�ง	ดิังน่�

2.1	 ระบบกิารออกิแบบเชิิงวิศวกิรรม

2.2	 ระบบกิารสร้างต์้นแบบ	และทัดิสอบสมรรถึนะ	

กิารใชิ้งาน

2.3	 ระบบกิารทัดิสอบมาต์รฐานของต้์นแบบและ 

กิารยอมรับของผู้ใชิ้

3.	 ต์้ อ ง ใ ช้ิบุ คลากิร ไทัยไม่ น้ อยกิ ว่ า ร้ อยละ	70	 

ของบุคลากิรทัั�งห้มดิ

4.	 ต์้ อ งม่ ค่ า ใ ช้ิ จ่ า ย เ งิ น เดิ่ อนของ บุคลากิร ไทัย 

ดิ้านออกิแบบและพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์เชิิงสร้างสรรค์	

ไม่น้ อยกิว่ า	1 ,500 ,000	 บาทัต์่อป๋ี 	 โดิยเป๋็น 

กิารจ้างงานให้ม่	ห้ร่อม่เงินลงทัุนขั�นต์ำ�าทั่�เกิ่�ยวข้อง

โดิยต์รงกิับกิิจกิาร	ไม่น้อยกิว่า	1	ล้านบาทั	(ไม่รวม

ค่าทั่�ดิิน	ทัุนห้มุนเว่ยน	และค่ายานพัาห้นะ)

9.2	 กิิจกิารผลิต์เส้นใยทั่�ม่คุณสมบัต์ิพัิเศษ	(Technical	

Fiber	ห้ร่อ	Functional	Fiber)

ต์้องไดิ้รับความเห็้นชิอบจากิห้น่วยงานท่ั�เกิ่�ยวข้อง	เชิ่น	

สถึาบันพััฒนาอุต์สาห้กิรรมสิ�งทัอ	สำานักิงานนวัต์กิรรม

แห้่งชิาต์ิ	(องค์กิารมห้าชิน)	เป๋็นต์้น

A2

9.3	 กิิจกิารผลิต์ดิ้ายห้ร่อผ้าทั่�ม่คุณสมบัต์ิพัิ เศษ	

(Functional	Yarn	ห้ร่อ	Functional	Fabric)

ต์้องไดิ้รับความเห็้นชิอบจากิห้น่วยงานท่ั�เกิ่�ยวข้อง	เชิ่น	

สถึาบันพััฒนาอุต์สาห้กิรรมสิ�งทัอ	สำานักิงานนวัต์กิรรม

แห้่งชิาต์ิ	(องค์กิารมห้าชิน)	เป๋็นต์้น

A3

9.4	 กิิจกิารผลิต์เส้นใยร่ไซเคิล	(Recycled	Fiber) ต์้องใชิ้เศษวัสดิุของเส่ยทั่�เกิิดิขึ�นในป๋ระเทัศเทั่านั�น A4

9.5	 กิิจกิารผลิต์เส้นใยอ่�นๆ	ห้ร่อดิ้าย	ห้ร่อผ้าอ่�นๆ B

9.6	 กิิจกิารฟอกิย้อมและแต่์งสำาเร็จห้ร่อพิัมพ์ั	และ 

แต์่งสำาเร็จห้ร่อพัิมพั์

1.	 ต์้องต์ั�งห้ร่อขยายโรงงานในนิคมอุต์สาห้กิรรม 

ห้ร่อเขต์อุต์สาห้กิรรมทั่�ไดิ้รับกิารส่งเสริมกิารลงทัุน	

ห้ร่อเขต์ป๋ระกิอบกิารอุต์สาห้กิรรมต์ามมาต์รา	30	 

ของกิระทัรวงอุต์สาห้กิรรมทั่�มร่ะบบกิารกิำาจดัิของเสย่ 

และกิารควบคุมรักิษาสิ�งแวดิล้อมต์ามป๋ระกิาศ 

ทั่�กิระทัรวงอุต์สาห้กิรรมกิำาห้นดิ

2.	 ในกิรณ่ทั่� ไม่อยู่ ในพั่�นทั่�ต์ามข้อ	1.	 จะอนุญาต์ 

ให้้เฉพัาะกิรณ่กิารขยายโรงงานเดิิม	 โดิยต้์องม่

มาต์รกิารลดิผลกิระทับต์่อสิ�งแวดิล้อม

3.	 กิรณ่พิัมพ์ัผ้าดิ้วย	 Dig i ta l	P r in t ing	 สำาห้รับ

อุต์สาห้กิรรมเคร่�องนุ่งห้่มห้ร่อเคห้ะสิ�งทัอ	 ให้้ต์ั�ง

โรงงานไดิ้ในทัุกิพั่�นทั่�

A3
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4.	 ห้ากิขอรับกิารส่งเสริมกิารลงทัุนต์ามมาต์รกิาร

ยกิระดิับอุต์สาห้กิรรม	(Smart	and	Sustainable	

Industry)	ด้ิานกิารลดิผลกิระทับต่์อสิ�งแวดิลอ้ม	ให้ต้์ั�ง 

ในพั่�นท่ั�สถึานป๋ระกิอบกิารเดิิมได้ิ	 ไม่ว่าจะอยู่ใน

นิคมอุต์สาห้กิรรมห้ร่อเขต์อุต์สาห้กิรรมทั่�ไดิ้รับ 

กิารส่งเสริมกิารลงทุันห้ร่อเขต์ป๋ระกิอบกิารอุต์สาห้กิรรม	 

ต์ามมาต์รา	30	 ของกิระทัรวง อุต์สาห้กิรรม 

ห้ร่อไม่กิ็ต์าม

5.	 ต์อ้งใชิเ้ทัคโนโลยท่ั่�เป๋น็มติ์รต์อ่สิ�งแวดิลอ้มในทักุิกิรณ่

9.7	 กิิจกิารผลิต์เคร่�องนุ่งห้่ม	และเคห้ะสิ�งทัอ B

9.8	 กิิจกิารผลิต์กิระเป๋๋าห้ร่อรองเทั้า	ห้ร่อผลิต์ภััณฑ์์ 

จากิห้นังสัต์ว์	ห้ร่อห้นังเทั่ยม

B

9.9	 กิจิกิารผลิต์อัญมณ่	และเคร่�องป๋ระดัิบ	ห้ร่อชิิ�นสว่น	

รวมถึึงวัต์ถึุดิิบและต์้นแบบ

A4

9.10	 กิิจกิารผลิต์เคร่�องกิ่ฬาห้ร่อชิิ�นส่วน B

9.11	 กิิจกิารผลิต์เคร่�องดินต์ร่ B

9.12	 กิิจกิารผลิต์เฟอร์นิเจอร์ห้ร่อชิิ�นส่วน B

9.13	 กิิจกิารผลิต์ของเล่น B

9.14	 กิิจกิารผลิต์สิ�งพัิมพั์ B

อุุตสาหกรรมภาพัยนตร์

9.15	 กิิจกิารสร้างภัาพัยนต์ร์ไทัย ต์้องเป๋็นกิารสร้างภัาพัยนต์ร์ไทัย	ไดิ้แกิ่	ภัาพัยนต์ร์เร่�อง	 

สารคดิ่	 รายกิารโทัรทััศน์	 ภัาพัยนต์ร์	 แอนิ เมชิัน	 

แต์่ไม่รวมถึึงภัาพัยนต์ร์โฆ่ษณา

A3

(ไม่กิำาห้นดิ

วงเงินยกิเว้น

ภัาษ่เงินไดิ้

นิต์ิบุคคล)

9.16	 กิิจกิารบริกิารแกิ่ธุุรกิิจสร้างภัาพัยนต์ร์ กิารบริกิารแก่ิธุุรกิิจสร้างภัาพัยนต์ร์	ให้้รวมถึึงภัาพัยนต์ร์

เร่�อง	สารคดิ่	 รายกิารโทัรทััศน์	ภัาพัยนต์ร์แอนิเมชิัน	 

และภัาพัยนต์ร์โฆ่ษณา	 โดิยม่ขอบข่ายกิารให้้บริกิาร	 

อย่างใดิอย่างห้นึ�ง	ดิังน่�

1.	 บริกิารให้้เชิ่าอุป๋กิรณ์ถึ่ายทัำา	และ/ห้ร่อป๋ระกิอบ 

กิารถึ่ายทัำาภัาพัยนต์ร์	 โดิยม่อุป๋กิรณ์ห้ลักิ	 เชิ่น	 

กิลอ้งถึา่ยทัำาภัาพัยนต์ร์	อปุ๋กิรณเ์สริมความเคล่�อนไห้ว 

ของกิล้อง	อุป๋กิรณ์ไฟถึ่ายทัำาภัาพัยนต์ร์	เป๋็นต์้น

A3
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2.	 บริกิารล้างและพัิมพั์ฟิล์มภัาพัยนต์ร์	ห้ร่อสำาเนาไฟล์

ภัาพัยนต์ร์	โดิยม่อุป๋กิรณ์ห้ลักิ	เช่ิน	เคร่�องล้างฟิล์ม	

เคร่�องพัิมพ์ัฟิล์ม	 อุป๋กิรณ์สำาเนาไฟล์	ภัาพัยนต์ร์ 

ระบบดิิจิทััล	เป๋็นต์้น

3.	 บริกิารบันทึักิเส่ยงภัาพัยนต์ร์	 โดิยม่อุป๋กิรณ์ห้ลักิ	 

เชิ่น	 ชุิดิบันทัึกิเส่ยงระบบดิิจิทััล	 ชุิดิตั์ดิต่์อเส่ยง	 

ระบบดิิจิทััล	ชิุดิผสมเส่ยงระบบดิิจิทััล	เป๋็นต์้น

4.	 บริกิารทัำาเทัคนิคดิ้านภัาพั	 ต้์องม่เคร่�องจักิรและ

อุป๋กิรณ์สร้างภัาพัพิัเศษ	 ซึ� งไม่สามารถึทัำาไดิ้ 

สำาเร็จในต์ัวกิล้อง	เชิ่น	เคร่�องต์ัดิต่์อและลำาดิับภัาพั	

เคร่�องป๋ระกิอบสร้างเทัคนิคพิัเศษและภัาพัระบบ

ดิิจิทััล	เป๋็นต์้น

5.	 บริกิารป๋ระสานงานภัาพัยนต์ร์จากิต่์างป๋ระเทัศท่ั�มา

ถึ่ายทัำาในป๋ระเทัศไทัย	โดิยม่ขอบข่ายกิารให้้บริกิาร

ครอบคลุมถึึงกิารติ์ดิต่์อขออนุญาต์จากิทัางราชิกิาร	

กิารต์ิดิต์่อห้าสถึานทั่�ถึ่ายทัำาภัาพัยนต์ร์	กิารต์ิดิต์่อ 

ห้าบคุลากิรและกิารต์ดิิต์อ่ห้าอปุ๋กิรณ์สร้างภัาพัยนต์ร์

6.	 บริกิารให้้เช่ิาโรงถ่ึายทัำาภัาพัยนต์ร์	และรายกิาร

โทัรทัศัน์ทั่�ไดิม้าต์รฐานทัั�งในและนอกิสถึานท่ั�	(Indoor	

Studio	and	Outdoor	Studio)

9.17	 เขต์อุต์สาห้กิรรมภัาพัยนต์ร์	(Movie	Town) ต์้องจัดิให้้ม่สิ�งอำานวยความสะดิวกิในเขต์อุต์สาห้กิรรม

ภัาพัยนต์ร์	ดิังน่�

1.	 โรงถ่ึายภัาพัยนต์ร์	 และ/ห้ร่อรายกิารโทัรทััศน์ 

ทั่�ไดิ้มาต์รฐานทัั�งในและนอกิสถึานทั่�	(Indoor	Studio	

and	Outdoor	Studio)

2.	 พั่�นทั่�สำาห้รับให้้บริกิารห้ลังกิารถ่ึายทัำาสำาห้รับธุุรกิิจ

ภัาพัยนต์ร์	 เชิ่น	บริกิารทัำาเทัคนิคภัาพัพัิเศษและ 

ภัาพัแอนิเมชิันดิ้วยเคร่�องคอมพัิวเต์อร์	และบริกิาร

ห้้องบันทัึกิเส่ยงสำาห้รับภัาพัยนต์ร์	เป๋็นต์้น

A3

4

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย

125



หมวดิ 10 บริการทั่�ม่มูลค์่าสูง
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กิจิการบริการเฉพัาะทัาง

10.1	 กิิจกิารบริกิารเฉพัาะทัาง

10.1.1	 กิิจกิารสนับสนุนกิารค้าและกิารลงทัุน	

(Trade	and	Investment	Support	Office:	

TISO)

1.	 ต์อ้งมค่า่ใชิจ้า่ยในกิารขายและบรหิ้ารป๋ลีะไมน่อ้ยกิวา่	

10	ล้านบาทั

2.	 ต์้องม่แผนดิำาเนินกิารและขอบข่ายธุุรกิิจ	ดิังน่�

2.1	 กิารกิำากิับดิูแล	 และ/ห้ ร่อกิารให้้บริกิาร 

บริษัทัในเคร่อและในกิลุ่ม	ทัั�งน่�	 ให้้รวมถึึง 

กิารให้้บริกิารให้้เชิ่าอาคารสำานักิงานห้ร่อ 

อาคารโรงงานให้้บริษัทัในเคร่อและในกิลุ่มด้ิวย	

และกิารให้ก้ิูย้ม่เงินแก่ิบริษทััในเคร่อและในกิลุม่	 

ในลักิษณะท่ั�ไม่เข้าข่ายกิารป๋ระกิอบธุุรกิิจ 

กิา ร ให้้ บ ริ กิ า รดิ้ า นกิา รบริ ห้ า ร เ งิ น ขอ ง 

ศูนย์บริห้ารเงิน	(Treasury	Center)	 และ 

สามารถึดิำาเนินกิารไดิ้ภัายใต์้กิฎห้มายควบคุม

กิารแลกิเป๋ล่�ยนเงิน	เชิ่น

• กิารให้้กู้ิย่มเงินสกุิลเงินต์ราต่์างป๋ระเทัศ 

แกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อในต์่างป๋ระเทัศ

• กิารให้้กิู้ย่มเงินบาทัแกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อ 

ในป๋ระเทัศไทัย

• กิารให้้กิู้ย่มเงินบาทัแกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อ 

ในป๋ระเทัศสาธุารณรัฐสงัคมนิยมเวย่ดินามและ 

ป๋ระเทัศทั่�ม่พัรมแดินต์ิดิต์่อกัิบป๋ระเทัศไทัย	

โดิยกิิ จกิารทั่� กิู้ ย่ ม เ งิ นจะต์้ องนำา ไป๋ใชิ้ 

เพั่�อกิารค้า	ห้ร่อกิารลงทุันในป๋ระเทัศไทัย 

ห้ร่อป๋ระเทัศดิังกิล่าวเทั่านั�น

2.2	 กิารให้้คำาป๋รึกิษาและแนะนำาในกิารป๋ระกิอบ

ธุุรกิิจ	ยกิเว้นธุุรกิิจด้ิานกิารซ่�อขายห้ลักิทัรัพัย์

ดิ้านแลกิเป๋ล่�ยนเงินต์ราต์่างป๋ระเทัศ	ดิ้านบัญชิ่	

ดิ้านกิฎห้มาย	ดิ้านโฆ่ษณา	ดิ้านสถึาป๋ัต์ยกิรรม	

และดิ้านวิศวกิรรมโยธุา

2.3	 กิารให้บ้ริกิารข้อมลูขา่วสารด้ิานกิารจัดิซ่�อจดัิห้า

สินค้า

2.4	 กิารให้้บ ริกิารทัาง วิศวกิรรมและเทัคนิค 

ทั่�ไม่รวมถึึงกิารให้้บริกิารทัางสถึาป๋ัต์ยกิรรม 

และทัางวิศวกิรรมโยธุา	
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2.5	 กิิจกิรรมทัางธุุรกิิจเกิ่�ยวกัิบเคร่�องจักิรเคร่�องกิล

เคร่�องมอ่	และอปุ๋กิรณ์	ทั่�ผลติ์โดิยบรษิทััในเคร่อ	

และในกิลุ่ม	ห้ร่อได้ิรับกิารแต่์งต์ั�งจากิผู้ผลิต์

อย่างเป๋็นทัางกิาร	โดิยม่ขอบข่ายกิารให้้บริกิาร

ไม่น้อยกิว่า	1	ข้อ	ดิังน่�

• กิารนำาเข้าเพั่�อค้าส่ง

• กิารให้้บริกิารฝึึกิอบรม

• กิารต์ิดิต์ั�ง	บำารุงรักิษา	และซ่อมแซม

• กิารป๋รับ	(Calibration)

2.6	 กิารค้าส่งสินค้าทั่�ผลิต์ในป๋ระเทัศ

2.7	 กิารให้้บริกิารรับจ้างบริห้ารระบบธุุรกิิจระห้ว่าง 

ป๋ระเทัศ	(International	Business	Process	

Outsourcing)	โดิยต์้องให้้บริกิารผ่านเคร่อข่าย

โทัรคมนาคมในดิา้นต์า่งๆ	เชิน่	Administration	 

Services,	Finance	&	Accounting	Services,	

Human	Resource	Serv ices,	Sales	&	 

Marketing	Services,	Customer	Services,	

Data	Processing	เป๋็นต์้น

3.	 กิรณ่เป๋็นกิารดิำาเนินกิารให้้กิู้ย่มเงินแกิ่บริษัทัในเคร่อ

และในกิลุ่ม	ต์้องม่ขอบข่ายธุุรกิิจในกิารให้้บริกิาร

บริษัทัในเคร่อและในกิลุ่มในดิ้านอ่�นๆ	ทั่�ไม่ใชิ่ 

กิารให้้กู้ิย่มเงินในข้อ	2.1	ห้ร่อม่ขอบข่ายธุุรกิิจ 

ในข้อ	2.2	-	2.7	ร่วมดิ้วยไม่น้อยกิว่า	1	ข้อ

4.	 ไม่ไดิ้รับยกิเว้นอากิรขาเข้าเคร่�องจักิร

10.1.2	กิิจกิารศูนย์กิลางธุุรกิิจระห้ว่างป๋ระเทัศ	

(International	Business	Center:	IBC)

1.	 ต์้องม่แผนกิารดิำาเนินกิารให้้บริกิารแกิ่วิสาห้กิิจ 

ในเคร่อโดิยม่ขอบข่ายธุุรกิิจ	ดิังน่�

1.1	 กิารบริห้ารงานทัั�วไป๋	กิารวางแผนทัางธุรุกิจิ	และ

กิารป๋ระสานงานทัางธุุรกิิจ

1.2	 กิารจัดิห้าวัต์ถึุดิิบและชิิ�นส่วน

1.3	 กิารวิจัยและพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์

1.4	 กิารสนับสนุนดิ้านเทัคนิค

1.5	 กิารส่งเสริมดิ้านกิารต์ลาดิและกิารขาย

1.6	 กิารบริห้ารดิ้านงานบุคคลและกิารฝึึกิอบรม

1.7	 กิารให้้คำาป๋รึกิษาดิ้านกิารเงิน

1.8	 กิารวิเคราะห์้และวจิยัด้ิานเศรษฐกิจิและกิารลงทันุ

1.9	 กิารจัดิกิารและควบคุมสินเชิ่�อ

1.10	กิ า ร ให้้ บ ริ กิ า รดิ้ า นกิา รบริ ห้ า ร เ งิ น ขอ ง 

ศูนย์บริห้ารเงิน	(Treasury	Center)

4
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1.11	กิิจกิารกิารค้าระห้ว่างป๋ระเทัศ

1.12	กิารให้้กิู้ย่มเงินแก่ิวิสาห้กิิจในเคร่อในลักิษณะ 

ทั่�ไม่เข้าข่ายกิารป๋ระกิอบธุุรกิิจในข้อ	1.10	และ

สามารถึดิำาเนินกิารไดิ้ภัายใต์้กิฎห้มายควบคุม

กิารแลกิเป๋ล่�ยนเงิน	เชิ่น

• กิารให้้กู้ิย่มเงินสกุิลเงินต์ราต่์างป๋ระเทัศ 

แกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อในต์่างป๋ระเทัศ

• กิารให้้กิู้ย่มเงินบาทัแกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อ 

ในป๋ระเทัศไทัย

• กิารให้้กิู้ย่มเงินบาทัแกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อ 

ในป๋ระเทัศสาธุารณรฐัสงัคมนยิมเว่ยดินาม	และ 

ป๋ระเทัศทั่�ม่พัรมแดินต์ิดิต์่อกัิบป๋ระเทัศไทัย

โดิยกิจิกิารท่ั�กิูย้ม่เงินจะต้์องนำาไป๋ใช้ิเพั่�อกิารค้า	

ห้ร่อกิารลงทัุนในป๋ระเทัศไทัยห้ร่อป๋ระเทัศ 

ดิังกิล่าวเทั่านั�น

1.13	กิารให้บ้ริกิารให้เ้ช่ิาอาคารสำานกัิงาน	ห้ร่ออาคาร

โรงงานให้้วิสาห้กิิจในเคร่อ

1.14	กิารให้้บรกิิารสนบัสนนุอ่�นๆ	ต์ามทั่�คณะกิรรมกิาร 

เห้็นชิอบ

2.	 ต์้องม่ทัุนจดิทัะเบ่ยนท่ั� ชิำา ระแล้ ว ไม่น้ อยกิว่ า	 

10	ล้านบาทั

3.	 ต์้องม่กิารจ้างพันักิงานป๋ระจำาทั่�ม่ความรู้และทัักิษะ

ทั่�จำาเป๋็นสำาห้รับศูนย์กิลางธุุรกิิจระห้ว่างป๋ระเทัศ 

ไมน่อ้ยกิว่า	10	คน	เวน้แต์ก่ิรณ่ศูนยก์ิลางธุุรกิิจระห้ว่าง 

ป๋ระเทัศท่ั�ม่เฉพัาะกิารให้้บริกิารด้ิานกิารบริห้ารเงิน

แกิ่วิสาห้กิิจในเคร่อ	ต์้องม่กิารจ้างพันักิงานป๋ระจำา 

ทั่�ม่ความรู้และทัักิษะไม่น้อยกิว่า	5	คน

4.	 กิรณ่เป๋็นกิารดิำาเนินกิิจกิารกิารค้าระห้ว่างป๋ระเทัศ	

ห้ร่อกิารให้้บริกิารจัดิห้า	ห้ร่อให้้เชิ่าอาคารสำานักิงาน	

ห้ร่ออาคารโรงงานให้วิ้สาห้กิจิในเคร่อ	ต้์องมข่อบข่าย

ธุุรกิิจในข้อ	1.1	–	1.10	ร่วมดิ้วยไม่น้อยกิว่า	1	ข้อ

5.	 กิรณ่เป๋็นกิารดิำาเนินกิารให้้กิู้ย่มเงินแก่ิวิสาห้กิิจ 

ในเคร่อต์อ้งมข่อบขา่ยธุุรกิจิในขอ้	1.1	–	1.9	รว่มดิว้ย 

ไม่น้อยกิว่า	1	ข้อ	
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6.	 เคร่�องจักิรทั่�จะได้ิรับสิทัธิุและป๋ระโยชิน์ยกิเว้น 

อากิรขาเข้าจะต์อ้งเป๋น็เคร่�องจกัิรท่ั�ใชิว้จิยัและพัฒันา	

และฝึึกิอบรม

7.	 ไม่ไดิ้รับยกิเว้นอากิรขาเข้าวัต์ถึุดิิบและวัสดิุจำาเป๋็น

สำาห้รับส่วนทั่�ผลิต์เพั่�อกิารส่งออกิ

10.1.3	กิิจกิารศูนย์จัดิห้าจัดิซ่�อวัต์ถึุดิิบ	 ชิิ�นส่วน 

และ ส่วนป๋ระกิอบระห้ ว่างป๋ระ เทัศ 

(International	Procurement	Office:	IPO)

1.	 ต์้องเป๋็นกิารจัดิห้าจัดิซ่�อวัต์ถึุดิิบ	 ชิิ�นส่วน	 และ 

ส่วนป๋ระกิอบทั่�ใชิ้ในอุต์สาห้กิรรมกิารผลิต์

2.	 ต์้ องม่ห้ ร่อ เ ช่ิ าค ลัง สินค้ า 	 และม่กิารจัดิกิาร 

สินค้าคงคลังด้ิวยระบบเทัคโนโลย่สารสนเทัศ 

ทั่�ใชิ้บริห้ารจัดิกิารคลังสินค้าโดิยเฉพัาะ

3.	 ต์้องม่กิิจกิรรมกิารจัดิห้าสินค้า	และจัดิกิารสินค้า

อย่างเห้มาะสม	เชิ่น	กิารต์รวจสอบคุณภัาพัสินค้า

และกิารบรรจุสินค้า	เป๋็นต์้น

4.	 ต์อ้งมแ่ห้ล่งจดัิห้าสนิคา้จากิห้ลายราย	และอยา่งนอ้ย

ต์้องม่แห้ล่งจัดิห้าจากิในป๋ระเทัศดิ้วย

5.	 ต์้องเป๋็นกิารค้าส่งในป๋ระเทัศ	และ/ห้ร่อส่งออกิ 

ต์่างป๋ระเทัศ

6.	 ต์้องม่ทุันจดิทัะเบ่ยนเร่ยกิชิำาระแล้วไม่น้อยกิว่า	 

10	ล้านบาทั

B

10.2	 กิิจกิารวิจัยและพััฒนา 1.	 ต์้องม่ขอบข่ าย ธุุรกิิจ	 อย่ างน้อยขอบข่ ายใดิ 

ขอบข่ายห้นึ�ง	ดิังน่�

1.1	 กิารวจิยัขั�นพั่�นฐาน	(Basic	Research)	ห้มายถึึง	 

กิารวิจัยห้ร่อกิารค้นคว้า	 เพั่� อกิารค้นพับ 

องค์ความรู้ให้ม่ทั่�ม่คุณค่าทัางวิชิากิารและ 

องค์ความรู้น่�	อาจนำาไป๋สู่กิารใช้ิป๋ระโยชิน์ห้ร่อ 

แกิ้ป๋ัญห้าในกิารพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์	กิระบวนกิาร 

กิารผลิต์	ห้ร่อกิารให้้บริกิารในอนาคต์

1.2	 กิารวจิยัป๋ระยุกิต์์	(Applied	Research)	ห้มายถึึง	 

กิารวิจัยทั่�นำาความรู้พั่�นฐานมาป๋ระยุกิต์์ใชิ้ 

เพั่�อแก้ิป๋ัญห้า	 ห้ร่อพััฒนาองค์ความรู้เพั่�อ

ป๋ระโยชิน์ในเชิิงพัาณิชิย์	 โดิยม่วัต์ถุึป๋ระสงค์

เพั่�อให้้ไดิ้ผลิต์ภััณฑ์์	ห้รอ่กิระบวนกิารให้ม่	ทัั�งน่�	

รวมถึึงกิิจกิรรมทั่�เกิ่�ยวข้อง	เชิ่น	กิารคิดิค้นสูต์ร	 

กิารออกิแบบผลิต์ภััณฑ์์	 และกิารออกิแบบ

กิระบวนกิารผลิต์ทั่�นำาไป๋สู่กิารใช้ิป๋ระโยชิน์ 

ในเชิิงอุต์สาห้กิรรมและเชิิงพัาณิชิย์

A1

4
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1.3	 กิารวจิยัพัฒันาระดัิบนำาร่อง	(Pilot	Development) 

ห้มายถึงึ	กิารขยายขนาดิกิารผลติ์ทั่�เป็๋นผลมาจากิ 

กิารวิจัยขั�นพั่�นฐานและกิารวิจัยป๋ระยุกิต์์ 

เป็๋นกิารทัดิลองผลติ์ผลติ์ภััณฑ์์ต้์นแบบ	(Prototype)	 

และ/ห้ร่อทัดิสอบกิระบวนกิารผลิต์ในระดัิบ 

กิึ�งอตุ์สาห้กิรรมเพั่�อวัต์ถุึป๋ระสงค์ในกิารทัดิสอบ

ต์ลาดิ	และ/ห้ร่อเกิ็บรวบรวมข้อมูลสภัาวะ 

ทั่�เห้มาะสมสำาห้รับกิารผลิต์ผลิต์ภััณฑ์์เพ่ั�อใชิ้ 

ในกิารออกิแบบกิระบวนกิารผลิต์ในระดิับ

อุต์สาห้กิรรม

1.4	 กิารวิจัยพััฒนาเชิิงสาธุิต์	(Demonstration	

Development)	ห้มายถึึง	กิารวิจัยพััฒนา 

ทั่�นำาผลกิารวจิยัพััฒนาระดิบันำาร่องมาขยายขนาดิ 

โดิยมวั่ต์ถึปุ๋ระสงค์เพั่�อทัดิสอบกิระบวนกิารผลติ์ 

ในระดิบัอตุ์สาห้กิรรมเพั่�อยน่ยนัความนา่เชิ่�อถึอ่

ของเทัคโนโลย่	และกิระบวนกิารผลิต์	รวมทัั�ง

สาธิุต์ให้้เห้็นถึึงความเสถึ่ยรของกิระบวนกิาร	

และศักิยภัาพักิารผลิต์เชิิงพัาณิชิย์	ทัั�งในส่วน

ของกิารควบคมุคณุภัาพัและกิารป๋ระเมนิต์น้ทันุ

2.	 ต์้องเสนอรายละเอ่ยดิเกิ่�ยวกัิบขอบข่ายกิารวิจัยและ

กิารพััฒนา	จำานวนนักิวิจัยต์ามโครงกิาร	ต์ลอดิจน

ป๋ระวัต์ิกิารศึกิษา	และป๋ระสบกิารณ์ของนักิวิจัย

3.	 ต์้องม่ค่าใชิ้จ่ายเงินเดิ่อนของบุคลากิรดิ้านวิจัย

และพััฒนาไม่น้อยกิว่า	1,500,000	 บาทัต์่อป๋ี	 

โดิยต์้องเป๋็นกิารจ้างงานให้ม่	ห้ร่อม่เงินลงทัุนขั�นต์ำ�า

ทั่�เกิ่�ยวข้องโดิยต์รงกิับกิิจกิารไม่น้อยกิว่า	1	ล้านบาทั	

(ไม่รวมค่าทั่�ดิิน	ทัุนห้มุนเว่ยน	และค่ายานพัาห้นะ)

10.3	 กิิจกิารบริกิารออกิแบบทัางวิศวกิรรม 1.	 ไม่รวมกิารออกิแบบทัางดิ้านวิศวกิรรมโยธุาและ

สถึาป๋ัต์ยกิรรม

2.	 ต์้องม่ค่าใช้ิจ่ายเงินเดิ่อนของบุคลากิรดิ้านออกิแบบ

ทัางวิศวกิรรมไม่น้อยกิว่า	1,500,000	บาทัต่์อปี๋	 

โดิยต์้องเป๋็นกิารจ้างงานให้ม่	ห้ร่อม่เงินลงทัุนขั�นต์ำ�า

ทั่�เกิ่�ยวข้องโดิยต์รงกิับกิิจกิารไม่น้อยกิว่า	1	ล้านบาทั	

(ไม่รวมค่าทั่�ดิิน	ทัุนห้มุนเว่ยน	และค่ายานพัาห้นะ)

A1

10.4	 กิิจกิารบริกิารทัดิสอบทัางวิทัยาศาสต์ร์ A1

10.5	 กิิจกิารบริกิารสอบเทั่ยบมาต์รฐาน A1

10.6	 กิิจกิารบริกิารฆ่่าเชิ่�อแกิ่ผลิต์ภััณฑ์์ A2
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10.7	 กิิจกิารพััฒนาทัรัพัยากิรมนุษย์

10.7.1	 กิิจกิารสถึานฝึึกิฝึนวิชิาชิ่พั 1.	 ต์้องเป๋็นกิิจกิารสถึานฝึึกิฝึนวิชิาช่ิพัทั่�ม่กิารสอน 

ห้ร่อฝึึกิอบรมทัางเทัคนิคในสาขาวิชิาช่ิพัเฉพัาะ	 

รวมถึึงกิารออกิแบบ	(Design	Training	Center)	 

ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

2.	 ต์อ้งมว่สัดิอุปุ๋กิรณ์	ห้อ้งป๋ฏิบัิติ์กิาร	และอ่�นๆ	ทั่�จำาเป๋น็

A1

10.7.2	 กิิจกิารสถึานศกึิษา	ห้ร่อสถึาบนัอดุิมศกึิษา

ทั่�ม่ศักิยภัาพัสูง

กิรณ่สถึานศึกิษาทั่�ม่ศักิยภัาพัสูง

1.	 ต์อ้งเป๋น็สถึานศกึิษาเอกิชินทั่�มศ่กัิยภัาพัสงู	ซึ�งมุง่เนน้

กิารเร่ยนกิารสอนในด้ิานวิทัยาศาสต์ร์และเทัคโนโลย่

2.	 ต์้องต์ั�งสถึานศึกิษาในเขต์พั่�นทั่�ระเบ่ยงเศรษฐกิิจ

พัิเศษภัาคต์ะวันออกิห้ร่อเขต์เศรษฐกิิจพิัเศษอ่�น 

ทั่�คณะรัฐมนต์ร่ป๋ระกิาศกิำาห้นดิให้้เป็๋นพั่�นทั่�จัดิต์ั�ง

สถึานศึกิษาทั่�ม่ศักิยภัาพัสูง

3.	 ต์้องป๋ฏิิบัต์ิต์ามห้ลักิเกิณฑ์์	 วิธุ่กิาร	และเง่�อนไข	 

ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

กิรณ่สถึาบันอุดิมศึกิษาทั่�ม่ศักิยภัาพัสูง

1.	 ต์้องเป็๋นสถึาบันอุดิมศึกิษาท่ั�ม่ศักิยภัาพัสูง	กิรณ่

เป๋็นกิารลงทัุนจากิต์่างป๋ระเทัศ	 จะต์้องไดิ้รับ 

ความเห้็นชิอบจากิคณะกิรรมกิารพััฒนากิารจัดิ 

กิารศึกิษาโดิยสถึาบันอุดิมศึกิษาทั่�ม่ศักิยภัาพัสูง 

จากิต์่างป๋ระเทัศ	(คพัอต์.)

2.	 ต้์องต์ั�งสถึาบนัอดุิมศึกิษาในเขต์พั่�นทั่�ระเบย่งเศรษฐกิจิ 

พัิเศษภัาคต์ะวันออกิ	ห้ร่อเขต์เศรษฐกิิจพิัเศษอ่�น

ทั่�คณะรัฐมนต์ร่ป๋ระกิาศกิำาห้นดิให้้เป็๋นพั่�นทั่�จัดิต์ั�ง

สถึาบันอุดิมศึกิษาท่ั�ม่ศักิยภัาพัสูงจากิต่์างป๋ระเทัศ

ห้ร่อพั่�นท่ั�อ่�นท่ั�ไดิร้บัความเห็้นชิอบ	จากิคณะกิรรมกิาร

พััฒนากิารจัดิกิารศึกิษาโดิยสถึาบันอุดิมศึกิษา 

ทั่�ม่ศักิยภัาพัสูงจากิต์่างป๋ระเทัศ	(คพัอต์.)

3.	 ต์้องป๋ฏิิบัต์ิต์ามห้ลักิเกิณฑ์์	 วิธุ่กิาร	และเง่�อนไข 

ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

A1

A1

กิจิการดิ้านทั่อุงเทั่�ยว

10.8	 กิิจกิารเพั่�อส่งเสริมกิารทั่องเทั่�ยว

10.8.1	 กิิจกิารเร่อเฟอร์ร่�	ห้ร่อเดิินเร่อทั่องเทั่�ยว	

ห้ร่อให้้บริกิารเร่อทั่องเทั่�ยว

ไม่ให้้กิารส่งเสริมกิารให้้เช่ิาเร่อเพ่ั�อให้้ผู้ อ่�นนำาไป๋ใชิ้ 

เพั่�อให้้บริกิารต์่อ

A3

10.8.2	 กิิจกิารบริกิารทั่�จอดิเร่อทั่องเทั่�ยว ต์้องม่สิ�งอำานวยความสะดิวกิต่์างๆ	เช่ิน	อุป๋กิรณ์ยกิเร่อ	 

ทั่�จอดิเร่อบนบกิ	โรงจอดิเร่อสำาห้รับซ่อมบำารุงเร่อ	เป๋็นต์้น

A3

4
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10.8.3	 กิิจกิารสวนสนุกิ 1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	500	ล้านบาทั

2.	 ส่วนป๋ระกิอบของโครงกิารต์้องไดิ้รับความเห้็นชิอบ

จากิคณะกิรรมกิาร

A3

10.8.4	 กิจิกิารศนูยแ์สดิงศลิป๋วฒันธุรรมไทัย	ห้ร่อ

ศูนย์ศิลป๋ห้ัต์ถึกิรรมไทัย

1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	30	ล้านบาทั

2.	 รูป๋แบบกิารแสดิงต้์องไดิ้รับความเห้็นชิอบจากิ 

คณะกิรรมกิาร

3.	 ต์้องม่บุคคลธุรรมดิาสัญชิาติ์ไทัยถ่ึอหุ้้นไม่น้อยกิว่า

ร้อยละ	51	ของทัุนจดิทัะเบ่ยน

A3

10.8.5	 กิิจกิารสวนสัต์ว์เป๋ิดิ 1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	500	ล้านบาทั

2.	 ต์้องม่ทั่�ดิินไม่น้อยกิว่า	500	ไร่

3.	 ส่วนป๋ระกิอบของโครงกิารต์้องไดิ้รับความเห้็นชิอบ

จากิคณะกิรรมกิาร

4.	 ต์้องจัดิทั่�ดิินเป๋็นพั่�นทั่�ส่เข่ยวและทั่�จอดิรถึอย่างละ 

ไม่น้อยกิว่าร้อยละ	15	ของทั่�ดิินทัั�งห้มดิ

A3

10.8.6	 กิิจกิารพัิพัิธุภััณฑ์์ 1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	30	ล้านบาทั

2.	 รายละเอ่ยดิของโครงกิารต้์องได้ิรับความเห็้นชิอบ 

จากิคณะกิรรมกิาร

A3

10.8.7	 กิิจกิารสนามแข่งขันยานยนต์์ 1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	1,000	ล้านบาทั

2.	 ต้์องได้ิรบัมาต์รฐานจากิ	Fédération Internationale 

de L’Automobile (FIA)	 ห้ร่อ	 Fédération 

Internationale de Motocyclisme (FIM)  

สำาห้รับสนามแข่งขันทัางเร่ยบ	(Circuit)

3.	 กิรณ่ม่สนามแข่งขันอ่�น	เชิ่น	สนามแข่งขันทัางต์รง	

ทัางโค้ง	และทัางวิบากิ	ต้์องก่ิอสร้างต์ามแนวทัาง

ห้ร่อห้ลักิกิารทั่�เทั่ยบเค่ยงไดิ้ห้ร่อทั่�เป๋็นสากิล

4.	 ต์้องม่มาต์รกิารป้๋องกัินและควบคุมมิให้้เกิิดิอันต์ราย

ห้ร่อความเดิ่อดิร้อนแกิ่ผู้อยู่ใกิล้เค่ยง

A3

10.8.8	 กิิจกิารกิระเชิ้าไฟฟ้าห้ร่อรถึรางไฟฟ้า 

เพั่�อกิารทั่องเทั่�ยว

ต์้องม่เงินลงทัุน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทัุนห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	100	ล้านบาทั

A3
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10.8.9	 กิิจกิารทั่าเร่อทั่องเทั่�ยวขนาดิให้ญ่	(Cruise	

Terminal)

1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	100	ล้านบาทั

2.	 ต์้องม่สิ�งอำานวยความสะดิวกิและสาธุารณูป๋โภัค

ทั่�จำาเป๋็นในกิารรองรับเร่อสำาราญ	(Cruise)	และ 

นักิทั่องเทั่�ยว	 เชิ่น	อาคารผู้โดิยสาร	พั่�นทั่�สำาห้รับ 

อำานวยความสะดิวกิในกิารผ่านพัิธุ่กิารศุลกิากิร	และ

ต์รวจคนเข้าเม่อง	เป๋็นต์้น

A3

10.8.10	กิิจกิารสร้างแห้ล่งทั่องเทั่�ยวขนาดิให้ญ่ 

ทั่�ม่คุณภัาพั

1.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	100	ล้านบาทั

2.	 ป๋ระเภัทัและองค์ป๋ระกิอบของแห้ล่งท่ัองเทั่�ยวต้์องได้ิรบั 

ความเห้็นชิอบจากิคณะกิรรมกิารห้ร่อห้น่วยงาน 

ทั่�เกิ่�ยวข้อง

3.	 ต์้องใชิ้เทัคโนโลย่เป๋็นห้ลักิในกิารให้้บริกิาร

A3

10.9	 กิิจกิารเพั่�อสนับสนุนกิารทั่องเทั่�ยว

10.9.1	 กิิจกิารโรงแรม 1.	 ต์้องม่จำานวนห้้องพัักิและเงินลงทัุน	ดิังน่�

1.1	 กิรณ่ม่จำานวนห้้องพัักิไม่น้อยกิว่า	100	ห้้อง	

ต์้องม่เงินลงทุันต่์อห้้อง	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและ

ทัุนห้มุนเว่ยน)	ไม่น้อยกิว่า	2	ล้านบาทั

1.2	 กิรณ่ม่จำานวนห้้องพัักิน้อยกิว่า	100	ห้้อง	ต์้องม่ 

เงินลงทัุน	(ไม่รวมค่าท่ั�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	500	ล้านบาทั

1.3	 กิรณ่ทั่�ไดิ้รับกิารส่งเสริมต์ามมาต์รกิารส่งเสริม

กิารลงทุันสำาห้รับวิสาห้กิิจขนาดิกิลางและ 

ขนาดิย่อม	(SMEs)	 ต้์องม่จำานวนห้้องพัักิ 

ไม่น้อยกิว่า	20	 ห้้อง	 แต์่ไม่ เกิิน	99	 ห้้อง	 

และต้์องม่เงินลงทุันต่์อห้้อง	(ไม่รวมค่าทั่�ดิิน 

และทัุนห้มุนเว่ยน)	ไม่น้อยกิว่า	1	ล้านบาทั

2.	 ต้์องเป็๋นโรงแรมทั่�ได้ิมาต์รฐานต์ามทั่�สำานกัิงานกิำาห้นดิ

3.	 ให้้ไดิ้รับสิทัธุิและป๋ระโยชิน์	ดิังน่�

3.1	 กิรณ่ตั์�งสถึานป๋ระกิอบกิารในจังห้วัดิกิระบ่�

กิรุ ง เทัพัมห้านคร	 กิาญจนบุ ร่ 	 ขอนแก่ิน	

ฉะเชิิงเทัรา	 ชิลบุ ร่	 เ ช่ิยงให้ม่	 นครป๋ฐม	

นครราชิสม่า	นนทับรุ่	ป๋ทัมุธุาน่	ป๋ระจวบคร่่ขนัธุ์	

พัระนครศร่อยธุุยา	พังังา	เพัชิรบรุ่	ภูัเกิต็์	ระยอง	

สงขลา	สมุทัรป๋รากิาร	สมุทัรสาคร	สระบุร่	และ

สุราษฎร์ธุาน่	จะไม่ให้้ไดิ้รับยกิเว้นอากิรขาเข้า

เคร่�องจักิร

B

4
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3.2	 กิรณ่ต์ั�งสถึานป๋ระกิอบกิารในจังห้วัดิอ่�น A4

10.9.2	 กิิจกิารห้อป๋ระชิุมขนาดิให้ญ่ 1.	 ต์้องม่พั่�นทั่� ส่วนทั่�ใชิ้เพั่�อกิารป๋ระชิุมไม่น้อยกิว่า	

4,000	ต์ารางเมต์ร	โดิยห้้องป๋ระชิุมขนาดิให้ญ่ทั่�สุดิ 

ต์้องม่พั่�นทั่�ไม่น้อยกิว่า	3,000	ต์ารางเมต์ร

2.	 ต้์องมเ่คร่�องมอ่และสิ�งอำานวยความสะดิวกิทั่�เห้มาะสม 

กิับโครงกิาร

3.	 แบบแป๋ลนแผนผังต้์องไดิ้รับความเห้็นชิอบจากิ 

คณะกิรรมกิาร

A3

10.9.3	 กิิจกิารศูนย์แสดิงสินค้านานาชิาต์ิ 1.	 ต์้องม่พ่ั�นท่ั�แสดิงสินค้าภัายในอาคารไม่น้อยกิว่า	

25,000	ต์ารางเมต์ร

2.	 ต์้องม่ห้้องสำาห้รับเจรจาธุุรกิิจทัุกิห้้องแสดิงสินค้า

A3

กิจิการโลจิิสติกส์

10.10	กิิจกิารขนส่งมวลชินและสินค้าขนาดิให้ญ่	และ 

กิารขนถึ่ายสินค้า

10.10.1	กิิจกิารสนามบินพัาณิชิย์ A2

10.10.2	กิิจกิารขนส่งทัางอากิาศ กิารใชิ้เคร่�องจักิรใช้ิแล้วจากิต์่างป๋ระเทัศให้้ป๋ฏิิบัติ์ต์าม 

กิฎระเบย่บของสำานกัิงานกิารบนิพัลเร่อนแห่้งป๋ระเทัศไทัย

A3

10.10.3	กิิจกิารขนส่งทัางเร่อ A2

10.10.4	กิิจกิารขนส่งทัางราง A2

10.10.5	กิิจกิารขนส่งทัางทั่อ	(ยกิเว้นกิารขนส่งนำ�า

ทัางทั่อ)

B

10.10.6	กิิจกิารขนถ่ึายสินค้าสำาห้รับเร่อบรรทุักิ

สินค้า

ต์้ อ ง ม่ เ ค ร่� อ ง จั กิ ร สำา ห้ รั บ กิ า ร ขน ถ่ึ า ยทั่� ทัั น ส มั ย 

ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

A3

10.10.7	กิจิกิารสถึานทั่�ต์รวจป๋ล่อย	และบรรจสุนิคา้

เข้าตู้์คอนเทันเนอร์เพั่�อกิารส่งออกิ	ห้ร่อ

โรงพัักิสินค้า	 เพั่�อต์รวจป๋ล่อยของขาเข้า	

และบรรจุของขาออกิทั่�ขนส่ง	 โดิยระบบ

คอนเทันเนอร์นอกิเขต์ทั่าเทั่ยบเร่อ	(รพัทั.)	

(Inland	Container	Depot:	ICD)

A3
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10.11	กิิจกิารศูนย์บริกิารโลจิสต์ิกิส์

10.11.1	กิิจกิารศูนย์กิระจายสินค้าดิ้วยระบบ

อัจฉริยะ

1.	 ต์้องจัดิให้้ม่สถึานท่ั�จัดิเกิ็บสินค้าควบคุมดิ้วยระบบ

คอมพัิวเต์อร์ทั่�ใชิ้ เทัคโนโลย่ขั�นสูง	 เชิ่น	 ระบบ 

กิารจัดิเ ก็ิบสินค้าและเ ร่ยกิค่นสินค้าอัต์โนมั ติ์	

(Automatic	Storage	and	Retrieval	Systems:	

ASRS)	และระบบสนบัสนนุดิา้นเทัคโนโลยส่ารสนเทัศ	

เป๋็นต์้น

2.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	1,000	ล้านบาทั

3.	 ต์้องดิำาเนินกิารในเร่�องต์่อไป๋น่�	ภัายใน	3	ป๋ี	นับจากิ

วันออกิบัต์รส่งเสริม

3.1	 ต์อ้งใชิ	้Data	Center	ทั่�ต์ั�งในป๋ระเทัศไทัย	รวมถึงึ 

กิรณ่	Co-location	ในกิารบริห้ารจัดิกิารข้อมูล

3.2	 ต์้องม่กิารจ้างบุคลากิรไทัยทั่�สำาเร็จกิารศึกิษา

ระดิับป๋ริญญาต์ร่ขึ�นไป๋ในสาขาทั่�เกิ่�ยวข้องกิับ 

ดิ้านวิทัยาศาสต์ร์และเทัคโนโลย่โดิยต์รง	เชิ่น

วิศวกิรรมศาสต์ร์	ป๋ัญญาป๋ระดิิษฐ์	และ	Data	

Science	 เป๋็นต์้น	 ไม่น้อยกิว่าร้อยละ	20	 

ของกิารจ้างงานทัั�งห้มดิในโครงกิาร

3.3	 ต้์องม่กิารวิเคราะห้์ข้อมูล	(Data	Analytics)	

ห้ร่อจัดิกิารข้อมูลทั่� เกิ่�ยวข้องกิับ	 Digita l	

Transactions	 โดิยใชิ้เทัคโนโลย่ดิิจิทััลชัิ�นสูง	 

และต์้องดิำาเนินกิารในป๋ระเทัศไทัย	รวมทัั�ง 

ม่บุคลากิรไทัยร่วมดิำาเนินกิารอย่างม่นัยสำาคัญ	 

โดิยม่แผนดิำาเนินกิารต์ามทั่�คณะกิรรมกิาร 

เห้น็ชิอบ

3.4	 ต์้องม่กิารฝึึกิอบรมด้ิานเทัคโนโลย่ดิิจิทััลขั�นสูง	

เชิ่น	Big	Data	และ	Data	Analytics	เป๋็นต์้น	

ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

3.5	 ต์้องม่กิารดิำาเนินกิารด้ิานกิารวิจัยและพััฒนา	

ห้ ร่อ ร่วมม่อ ในโครงกิารวิ จั ยและพััฒนา 

กิั บ สถึ าบั น กิ า รศึ กิ ษ าห้ ร่ อ สถึ าบั น วิ จั ย 

ของป๋ระเทัศไทัย	ต์ามทั่�คณะกิรรมกิารเห้็นชิอบ

A2
4
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10.11.2	กิิจกิารศนูยก์ิระจายสนิคา้ระห้วา่งป๋ระเทัศ

ดิ้วยระบบทั่�ทัันสมัย	(International	

Distribution	Center:	IDC)

1.	 ต์้ องม่ทัุนจดิทัะเบ่ยนท่ั� ชิำา ระแล้ ว ไม่น้ อยกิว่ า	 

10	ล้านบาทั

2.	 ต์้องจัดิให้้ม่สถึานท่ั�จัดิเกิ็บสินค้าควบคุมดิ้วยระบบ

คอมพัิวเต์อร์ทั่�ทัันสมัย

3.	 ต์้องม่เงินลงทุัน	(ไม่รวมค่าทั่�ดิินและทุันห้มุนเว่ยน)	 

ไม่น้อยกิว่า	100	ล้านบาทั

4.	 ต์้องกิระจายสินค้าไป๋ต่์างป๋ระเทัศไม่น้อยกิว่า	 

5	ป๋ระเทัศ	และสัดิส่วนรายได้ิจากิค่าบริห้ารจัดิกิาร

สินค้าทั่�ลูกิค้านำาไป๋กิระจายในต์่างป๋ระเทัศมากิกิว่า

ร้อยละ	50	ของรายไดิ้ทัั�งห้มดิ

A3

10.11.3	กิิจกิารศูนย์กิระจายสินค้าดิ้วยระบบ 

ทั่�ทัันสมัย	(Distribution	Center:	DC)

1.	 ต์้ องม่ทัุนจดิทัะเบ่ยนท่ั� ชิำา ระแล้ ว ไม่น้ อยกิว่ า	 

10	ล้านบาทั

2.	 ต์้องจัดิให้้ม่สถึานท่ั�จัดิเกิ็บสินค้าควบคุมดิ้วยระบบ

คอมพัิวเต์อร์ทั่�ทัันสมัย

B
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