ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ส. ๑ /๒๕๖2
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
-------------------------------------------------------อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการลงทุนในเศรษฐกิจชีวภาพ
และเศรษฐกิ จสี เขี ยว อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ เพิ่ มความในหมวด 7 ของบั ญชี ท้ ายประกาศคณะกรรมการส่ งเสริ ม การลงทุ น
ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกาหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

7.22.9 กิจการท่าเรือท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ (Cruise
Terminal)

1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
2. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่
จาเป็นในการรองรับเรือสาราญ (Cruise) และ
นักท่องเที่ยว เช่น อาคารผู้โดยสาร พื้นที่สาหรับ
อานวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
4. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้เฉพาะรายได้จากค่าบริการจอดเรือ และการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระเท่านั้น

A๓

7.22.10 กิจการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่
ที่มีคุณภาพ

1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
2. ประเภทและองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

A๓

-2ข้อ 2 ให้ปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้ยกเลิกความในประเภทกิจการ
1.11, 1.13, 6.1, 6.10, ๗.22.4, 7.22.6 และ 7.22.7 ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
หมวด ๑ เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

1.11 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ (ยกเว้นยา
สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครือ่ งสาอาง)
1.11.1 กิจการผลิตสารสกัดจาก
วัตถุดิบทางธรรมชาติที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงหรือการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงที่ต่อเนื่อง
ในโครงการเดียวกัน

สิทธิและ
ประโยชน์

A๒

1.11.2 กิจการผลิตสารสกัดจาก
วัตถุดิบทางธรรมชาติหรือการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่
ต่อเนื่องในโครงการเดียวกัน

A3

1.11.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
สารสกัดจากวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติที่ไม่มีการผลิต
สารสกัดจากวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติ

B๑

1.13 กิจการฟอกหนังสัตว์ หรือแต่งสาเร็จ
หนังสัตว์

1. ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เช่น ลดการใช้สารเคมี หรือนาเอนไซม์
หรือตัวเร่งชีวภาพ (Biological Catalyst)
มาใช้ทดแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น

A3

-3ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

2. เฉพาะกิจการฟอกหนังสัตว์ ต้องตั้งในนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ซึ่งเป็น
เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30
ของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และในกรณีขยาย
กิจการหรือการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ จะอนุญาตให้ตั้งในพื้นที่
สถานประกอบการเดิมได้ ไม่ว่าจะอยู่ในนิคม
หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30
ของกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือไม่ก็ตาม
แต่จะต้องมีมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
ประเภทกิจการ
6.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อ
การอุตสาหกรรม

6.10 กิจการผลิตยา
6.10.1 กิจการผลิตยาตาม
บัญชียามุ่งเป้า

6.10.2 กิจการผลิตยาแผน
ปัจจุบันและแผน
โบราณ

เงื่อนไข
1. ไม่ให้การส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์เคมี ดังต่อไปนี้
1.1 ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุปโภค เช่น สีทาอาคาร
น้ายาทาความสะอาด น้ามันหล่อลื่นยานยนต์
ปุ๋ยเคมีผสม ยาปราบศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลง
เป็นต้น
1.2 ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการก่อสร้าง เช่น กาวซีเมนต์
Concrete admixture เป็นต้น
1.3 สารที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งอยู่ในข่ายที่
ประเทศไทยจะต้องลดหรือยกเลิกการใช้งาน
ตามข้อตกลงสากล
2. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะกระบวนการผสม
หรือทาให้เจือจาง หรือเปลี่ยนสถานะ

สิทธิและ
ประโยชน์
A๔

1. ต้องเป็นการผลิตยาในกลุ่มบัญชียามุ่งเป้าที่ประกาศ
โดยกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริม
2. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง
PIC/S ภายใน ๒ ปี นับแต่วันครบกาหนดเปิด
ดาเนินการ

A๒

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง
PIC/S ภายใน ๒ ปี นับแต่วันครบกาหนดเปิดดาเนินการ

A๓

-๔หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓

7.22.4 กิจการศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือ
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมไทย

1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
2. รูปแบบการแสดงต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
3. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
ของทุนจดทะเบียน

7.22.6 กิจการพิพิธภัณฑ์

ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

A๓

7.22.7 กิจการสนามแข่งขัน
ยานยนต์

1. ต้องได้รับมาตรฐานจาก Federation
International de L’Automobile (FIA) หรือ
Federation International de Motocyclisme
(FIM) สาหรับสนามแข่งขันทางเรียบ (Circuit)
2. กรณีมีสนามแข่งขันอื่น เช่น สนามแข่งขันทางตรง
ทางโค้ง และทางวิบาก จะต้องก่อสร้างตามแนวทาง
หรือหลักการที่เทียบเคียงได้หรือที่เป็นสากล
3. ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดอันตราย
หรือความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
4. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า 1,๐00 ล้านบาท

A๓

ข้ อ ๓ ประกาศฉบั บ นี้ ใ ห้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส าหรั บ ค าขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ยื่ น ตั้ ง แต่วันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

