ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ส. ๔ /๒๕๖๓
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนและสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมไปถึง
การใช้ประโยชน์ จากเศษวัสดุ ทางการเกษตร ภายใต้ แนวคิ ดเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วย เศรษฐกิจชี วภาพ
(Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา 18 มาตรา 31 และมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศดังต่อไปนี้
1. ให้ปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้ยกเลิกความในประเภท 1.8, 1.15,
1.19, 1.22, 7.31 และประเภท 7.32 ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์
1.8 กิจการคัดคุณภาพ
1. กรณีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ A 2
บรรจุ และเก็บรักษาพืช
เนื้อในผลไม้ การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการกาจัดแมลง การใช้
ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้
Nuclear Magnetic Resonance เป็นต้น
2. กรณีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่องคัดแยกสีเมล็ดพืช A 3
การอบไอน้ าฆ่ า ไข่ แ มลงวั นผลไม้ การเคลื อ บผิ ว เมล็ ด พื ช
เป็นต้น
3. เฉพาะกิจการคัดคุณภาพข้าว
- กรณีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
A2
- กรณีไม่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
B1

-๒ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์
A4

ต้องใช้สารทาความเย็นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยจะ
พิจารณาจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น Global
Warming Potential (GWP) เป็นต้น

B1

1.15 กิ จการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์
จากผลพลอยได้ ห รื อ
เศษวัสดุทางการเกษตร
หรื อผลิ ตภั ณฑ์ จา ก
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ม าจากผล
พลอยได้ หรื อเศษวั ส ดุ
ห รื อ ข อ ง เ สี ย จ า ก
การเกษตร (ยกเว้นที่มี
ขั้ น ตอนการผลิ ตไม่
ซั บ ซ้ อน เช่ น อบแห้ ง
ตากแห้ง เป็นต้น)
1.19 กิจการห้องเย็น หรือ
กิจการห้องเย็นและ
ขนส่งห้องเย็น

1.22 กิจการผลิตอาหารสัตว์ กรณีที่ 1
หรือส่วนผสมอาหาร
1. ต้องได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ
สัตว์
อาหาร เช่น ISO 22000 หรือมาตรฐานที่ Global Food
Safety Initiative (GFSI) ยอมรับ เป็นต้น ภายในระยะเวลา
ครบเปิดดาเนินการที่ระบุในบัตรส่งเสริม
2. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
3. จะต้องแสดงหลักฐานการยื่นหรือเตรียมการขอรับรอง
มาตรฐานในการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
กรณีที่ 2
1. ต้องได้รับรองมาตรฐานสากล เช่น HACCP, GMP เป็นต้น
ภายในระยะเวลาครบเปิดดาเนินการที่ระบุในบัตรส่งเสริม
2. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับมาตรฐานสากลมาก่อน
สาหรับการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
3. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
4. จะต้ อ งแสดงหลั ก ฐานการยื่ น หรื อ เตรี ย มการขอรั บ รอง
มาตรฐานในการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
กรณีที่ 3
หากไม่ได้ดาเนินการในกรณีที่ 1 และ 2

A๓

A4

B๑

-๓ประเภทกิจการ
๗.๓๑ กิจการพัฒนาพื้นที่
เมืองอัจฉริยะ

เงื่อนไข

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

สิทธิและ
ประโยชน์
ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน A ๒
ต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่พร้อมรองรับ ระบบ
อัจฉริยะด้านต่าง ๆ เช่น Fiber Optic, Public Wifi เป็นต้น
ต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ Smart Environment และจัด
ให้มีบริการระบบอัจฉริยะด้านอื่นๆ อย่างน้อยอีก ๑ ด้าน จาก ๖ ด้าน
ดั งนี้ Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart
Economy, Smart Governance และ Smart Energy
ต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูล โดยมีการเชื่อมโยงหรือ
การให้ ใช้งานข้อมูล ในการบริห ารจัดการและให้ บริการในพื้นที่
เมืองอัจฉริยะ (Open Data Platform)
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ต้องกาหนดและดาเนินการตามเป้าหมายด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่
ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
และต้องเสนอแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องเป็นรายได้
ค่ า บริ ก ารในพื้ น ที่ ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น โดยใช้ ร ะบบอั จ ฉริ ย ะตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
หากตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ EEC ให้ ไ ด้ รั บ ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่
วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

๗.๓2 กิจการพัฒนาระบบ 1. ต้องมีการพัฒนา ติดตั้ง และให้บริการระบบเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสม
เมืองอัจฉริยะ
ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านตามที่คณะกรรมการกาหนด เช่น
Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy,
Smart Governance, Smart Energy และ Smart Environment
เป็นต้น
2. ต้องเป็นส่ วนหนึ่งของโครงการพั ฒนาเมื องอั จฉริยะที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะเท่านั้น
3. หากตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ EEC ให้ ไ ด้ รั บ ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วัน
สิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

A๒

-4๒. ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ ในหมวด ๑ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุ น
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยกาหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

1.24 กิจการโรงงานผลิตพืช 1. ต้องมีการปลูกพืชภายในอาคารที่ออกแบบมาเฉพาะในระบบปิด
(Plant Factory)
2. ต้องมีการติดตั้งระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกพืชทั้งทาง
กายภาพ เช่น การควบคุมความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณ
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ แร่ ธ าตุ ต่ า งๆ และการควบคุ ม
สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น การปนเปื้อนของเชื้อโรคและแมลง
จากน้า อากาศ และผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

สิทธิและ
ประโยชน์
A๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน
.......................ตรวจ...........................
........รุจิรัตน์....พิมพ์....... ธ.ค. 61......
........................ร่าง.............................

