ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ส. 3 /๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
-------------------------------------------------------อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ เพิ่ มความในหมวด ๑ ของบั ญชี ท้ ายประกาศคณะกรรมการส่ งเสริ ม การลงทุ น
ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกาหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
หมวด ๑ เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

๑.๒๓ การผลิตหรือให้บริการระบบ
เกษตรสมัยใหม่ เช่น ระบบ
ตรวจจับหรือติดตามสภาพ
ต่างๆ ระบบควบคุมการใช้
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น น้า
ปุ๋ย เวชภัณฑ์ และ ระบบ
โรงเรือนอัจฉริยะ เป็นต้น

ต้องมีการออกแบบระบบและ software ที่ใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลักษณะ system
integration โดยมีการเก็บข้อมูล แปลผล และวิเคราะห์
ข้อมูล

A๓
(ไม่จ้ากัด
วงเงิน)

ข้อ 2 ให้ปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้ยกเลิกความในประเภทกิจการ
๗.19 ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ประเภทกิจการ

สิทธิและ
ประโยชน์

เงื่อนไข

7.19 กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1. ต้องเป็นกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพที่มีการเรียนการ
สอนหรือฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
7.19.1 กิจการสถานฝึกฝน
รวมถึงการออกแบบ (Design Training Center)
วิชาชีพ
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
2. ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ ที่จาเป็น

A๑

3. หากตั้งอยู่....

-2ประเภทกิจการ

7.19.2 สถานศึกษาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพสูง

เงื่อนไข

3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ
การส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไร
สุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กาหนด
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
กรณีสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูง
1. ต้องเป็นสถานศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพสูงซึ่งมุ่งเน้น
การเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ต้ อ งตั้ ง สถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ
พิเศษภาคตะวันออก หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นที่
คณะรั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดให้ เ ป็ น พื้ น ที่ จั ด ตั้ ง
สถานศึกษาที่มีศักยภาพสูง
3. ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง
1. ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง กรณีเป็นการ
ลงทุนจากต่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพั ฒนาการจั ดการศึ กษาโดยสถาบั น
อุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.)
2. ต้ อ งตั้ ง สถานศึ ก ษาในเขตพื้ นที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ
พิ เศษภาคตะวั นออก หรื อเขตเศรษฐกิ จพิ เศษอื่ นที่
คณะรั ฐ มนตรี ประกาศก าหนดให้ เป็ นพื้ นที่ จั ดตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ หรือ
พื้ นที่ อื่ นที่ ได้ รั บความเห็ นชอบ จากคณะกรรมการ
พั ฒนาการจั ดการศึ กษาโดยสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ มี
ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.)
3. ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

ทังนี ตังแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สิทธิและ
ประโยชน์

A๑

