
  

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ๑๕ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 
             --------------------------------------------------------   

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่  ๗/๒๕๖๔  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายและ
หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการลงทุน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑  และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศก าหนดกิจการเป้าหมายในการให้
การส่งเสริมการลงทุนของโครงการที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว ดังนี้    

ข้อ ๑  ก าหนดประเภทกิจการเป้าหมายและเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนใน  

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๑.๔  กิจการอบพืชและไซโล  

๑.๕.๑ กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ า ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบ
ระบายอากาศ เพ่ือท าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
ตลอดเวลา มีระบบการให้น้ าและอาหารอัตโนมัติ  มีมาตรการและ
ระบบป้องกันพาหะน าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจ
นับจ านวนสัตว์ เป็นต้น 

๑.๕.๒ กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น้ า  
         (ยกเว้นกุ้ง) 

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบ
ระบายอากาศเพ่ือท าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
ตลอดเวลา มีระบบการให้น้ าและอาหารอัตโนมัติ   มีมาตรการและ
ระบบป้องกันพาหะน าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจ
นับจ านวนสัตว์ และระบบป้องกันและลดผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

๑.๖ กิจการฆ่าและช าแหละสัตว์ ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น มีระบบท าให้สัตว์สลบ  
ราวแขวนสัตว์ ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ การตรวจสอบคุณภาพ
เนื้อสัตว์ และการตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น 



๒ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๑.๘ กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษา 
      พืช ผัก ผลไม ้หรือดอกไม้ 

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่องคัดแยกสี  การอบ 
ไอน้ าฆ่าไข่แมลงวันผลไม้ การเคลือบผิว เป็นต้น 

๑.๙ กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช)  
      หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ 

 

๑.๑๐ กิจการผลิตน้ ามันหรือไขมันจากพืช 
        หรือสัตว์ (ยกเว้นจากน้ ามันถั่วเหลือง) 
 

๑. ผลิตภัณฑ์น้ ามันดิบและน้ ามันกึ่งบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้น
จากผลิตผลทางการเกษตร 

๒. ผลิตภัณฑ์น้ ามันบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทาง
การเกษตร หรือน้ ามันดิบ 

๑.๑๑   กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทาง 
          ธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสาร

สกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ 
(ยกเว้น ยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน 
และเครื่องส าอาง) 

 

๑.๑๔.๑ กิจการแปรรูปยางขั้นต้น    
๑.๑๕ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ 
        หรือเศษวัสดุทางการเกษตรหรือ

ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มาจาก 
ผลพลอยได้หรือเศษวัสดุ หรือของเสีย
จากการเกษตร 

 

๑.๑๗    กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร 
เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food 
Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร 
(Food Ingredient) โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้น
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) 

๑. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะกระบวนการผสม หรือท า
ให้เจือจางเท่านั้น 

๒. ส าหรับโครงการที่มีกระบวนการหมัก ต้องใช้หัวเชื้อที่ผ่าน
การศึกษาวิจัยมาแล้ว 

๑.๑๙   กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็น
และขนส่งห้องเย็น 

 

๑.๒๐   กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร ๑. ต้องมทีี่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ ไร่ 
๒. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจการ และบริการเกี่ยวกับสินค้า

เกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยต้องจัด
ให้มีพ้ืนที่ส าหรับแสดง หรือซื้อขายสินค้าเกษตร ศูนย์ประมูล
สินค้า ห้องเย็น และคลังสินค้า  

๓. ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และตรวจสารพิษตกค้าง 
๑.๒๒ กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม 
        อาหารสัตว์  

๑. ต้องได้รับรองมาตรฐานสากล เช่น HACCP, GMP เป็นต้น 
ภายในระยะเวลาครบเปิดด าเนินการที่ระบุในบัตรส่งเสริม 

๒.  ต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 



๓ 
 

หมวด ๒ แร่  เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๒.๑๗ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับ
งานสาธารณูปโภค  

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐  

ของอัตราปกติ 

หมวด ๓ อุตสาหกรรมเบา 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๓.๑.๑  กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ หรือ         
เส้นใยประดิษฐ์ 

เฉพาะการผลิตเส้นใยรีไซเคิล ต้องใช้เศษวัสดุของเสียที่เกิดขึ้นใน
ประเทศเท่านั้น 

๓.๑.๒  กิจการผลิตด้ายหรือผ้า  
๓.๑.๔  กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง

ประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ 
 

๓.๒   กิจการผลิต Non-woven Fabric 
หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic 
Products) จาก Non-woven Fabric 

 

๓.๓   กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม 

 

๓.๔   กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน  
๓.๖   กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน  
๓.๘   กิจการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 

หรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ 
 

๓.๑๑ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน  

หมวด ๔ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๔.๔ กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์  
      หรืออุปกรณ์ 

 

๔.๕.๒ กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือ
ชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

ต้องมีขั้นตอนการข้ึนรูปชิ้นส่วน และ/หรือ การออกแบบทาง
วิศวกรรม 

๔.๕.๓ กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรือ
อุปกรณ์เครื่องจักร 

ต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

๔.๘.๑๗  กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอ่ืนๆ  
๔.๑๒  กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มี

ความจุกระบอกสูบต่ ากว่า ๒๔๘ ซีซี) 
๑. ต้องมีข้ันตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและพ่นสี 
๒. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และการใช้ชิ้นส่วน  

และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 



๔ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๔.๑๔ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงาน 
        ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
        (Fabrication Industry) 

 

หมวด ๕ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๕.๑  กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  
๕.๒.๒  กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED  
๕.๒.๓  กิจการผลิต Compressor และ/หรือ 

Motor ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า  
 

๕.๒.๔  กิจการผลิต Wire Harness   
๕.๒.๕  กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ  
๕.๓.๕  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและ  
          เสียง (Audio Visual Product) 

 

๕.๓.๖  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  
           ส าหรับส านักงาน 

 

๕.๓.๗  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  
๕.๔.๖.๒  กิจการผลิต Hard Disk Drive ทั่วไป 

และ/หรือชิ้นส่วน (ยกเว้น Top 
Cover หรือ Base Plate หรอื 
Peripheral) 

การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย  โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิม 
มารวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

๕.๔.๖.๓  กิจการผลิต Top Cover หรือ Base 
Plate หรือ Peripheral ส าหรับ 
Hard Disk Drive  

 

๕.๔.๑๒  กิจการผลิต Flexible Printed 
Circuit Board และ/หรือ Printed 
Circuit Board และ/หรือ ชิ้นส่วน 

 

๕.๔.๑๓  กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจ าอ่ืนๆ  
๕.๔.๑๔  กิจการผลิต Printed Circuit Board  

Assembly (PCBA) หรือผลิตภัณฑ์ 
ที่ต่อเนื่องจากการผลิต PCBA ใน
โครงการเดียวกัน  

 

๕.๔.๑๗  กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์
กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual 
Product) 

 

๕.๔.๑๘  กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับส านักงาน 

 



๕ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๕.๔.๑๙  กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

 

หมวด ๖ เคมีภัณฑ์และพลาสติก 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๖.๖ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ

อุตสาหกรรม (Plastic Products for 
Industrial Goods) 

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก 
 

๖.๗.๑  กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
หลายชั้น (Multilayer Plastics 
Packaging) 

ต้องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติกมากกว่า  ๒ ชั้นขึ้นไป 

๖.๗.๒  กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
ปลอดเชื้อ (Aseptic Plastics 
Packaging)  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน 
ISO 14611 ระดับ ๗ หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E 
Class 10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเท่า ภายใน 
๒ ปี นับแต่วันครบเปิดด าเนินการ 

๖.๗.๓  กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
ป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic 
Plastics Packaging) 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน 
ISO 14611 ระดับ ๗ หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E 
Class 10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเท่า ภายใน  
๒ ปี นับแต่วันครบเปิดด าเนินการ 

๖.๘  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปจากเศษพลาสติกจากในประเทศเท่านั้น 
๖.๑๐  กิจการผลิตยา ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง PIC/S 

ภายใน ๒ ปี นับแต่วันครบเปิดด าเนินการ 
๖.๑๔.๒ กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป  
๖.๑๕ กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทิน 
        ร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน  
        เครื่องส าอาง เป็นต้น 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐  
ของอัตราปกติ 
 

๖.๑๖ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ 
        สินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก  
        เป็นต้น 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐  
ของอัตราปกติ 

๖.๑๗ กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือ 
        กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ เป็นต้น 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐  
ของอัตราปกติ 

 

 



๖ 
 

หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๗.๑.๓  กิจการสถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุ
สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือส่งออก 
หรือโรงพักสินค้าเพ่ือตรวจปล่อยของ
ขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่ง
โดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่า
เทียบเรือ (รพท.) (Inland Container 
Depot : ICD) 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

๗.๔.๑  กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบ 
ทีท่ันสมัย (Distribution Center: DC) 

๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 
๒. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบ 

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
๗.๔.๒  กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง

ประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย 
(International Distribution 
Center: IDC) 

๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 
๒. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
๓. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย 
    กว่า ๑๐๐ ล้านบาท  
๔. ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศตั้งแต่ ๑ ประเทศขึ้นไป 

๗.๙.๑.๑ กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม ๑. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่ 
๒. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และไม่เกิน

ร้อยละ ๗๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน 
๑,๐๐๐ ไร่ ให้ก าหนดตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

๓.  เงื่อนไขอ่ืนมีดังนี้ 
    ๓.๑ มาตรฐานของถนนหลัก 
         -  กรณีท่ีดินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป ต้องมีถนน ๔ 

ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๑๔ เมตร มีเกาะกลางถนนและทางเท้าไม่
น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือ
ไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน 

         -  กรณีท่ีดินเกินกว่า ๕๐๐-๑,๐๐๐ ไร่ ต้องมีถนน ๒ 
ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๗ เมตร มีทางเท้าไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อ
ข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียง
พอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน 

๓.๒ มาตรฐานของถนนสายรองต้องมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๘.๕๐ เมตร ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง 



๗ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๓.๓ ระบบบ าบัดน้ าเสียต้องเหมาะสมตามลักษณะสมบัติของ
น้ าเสีย และการบ าบัดน้ าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ า
ทิ้งตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีบ่อเก็บน้ าทิ้งหลังการ
บ าบัดด้วย 

๓.๔  ระบบระบายน้ าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ าฝน
โดยเด็ดขาด 

๓.๕  ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และก าจัดขยะที่เหมาะสม
ตามท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

๓.๖  โรงงานที่เข้าใช้พ้ืนที่ต้องเป็นโรงงานที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่
ก าหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๗  ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟ้า น้ าประปาและ
น้ าใช้ โทรศัพท์ และการไปรษณีย์แก่โรงงานอุตสาหกรรม
ที่เข้าไปอยู่ในเขตอุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ 

๓.๘  ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ ๒๕ ของที่ดิน
ทั้งหมดหรือตามจ านวนที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
ให้มีความพร้อมในด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ 
ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 

๗.๙.๑.๒  กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม  
อัญมณีและเครื่องประดับ 

๑. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ 
๒. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับ        

อัญมณีและเครื่องประดับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 

๓. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับ 
๔. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 
๕. ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า รวมทั้งศูนย์ธุรกิจ 

๗.๙.๑.๓  กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม        
โลจิสติกส์ (Logistics Park) 

๑.  ต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไร่ และมีการลงทุนก่อสร้าง
คลังสินค้าให้เช่าหรือขาย โดยมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

๒.  ต้องตั้งในพ้ืนที่รัศมีไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรจากบริเวณท่าเรือ 
ท่าอากาศยาน ด่านชายแดนศุลกากร สถานีตรวจปล่อย
และบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Inland Container 
Depot: ICD) หรืออยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอด
อากร (Free Zone) 

๓.  ต้องจัดให้มีพ้ืนที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขตประกอบการ
เสรีหรือเขตปลอดอากร (Free Zone) 



๘ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๔.  ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น-ลงตู้คอนเทนเนอร์ หรือ
สถานีรถบรรทุกและสถานีเก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตู้ 

๕.  ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบ
ความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลาง
สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ 

๖.  ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุน
จดทะเบียน 

๗.  ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗.๒๒.๑   กิจการเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยว   

หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

๗.๒๒.๒  กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ยกเรือ ที่จอด
เรือบนบก โรงจอดเรือส าหรับซ่อมบ ารุงเรือ เป็นต้น 

๗.๒๒.๓  กิจการสวนสนุก ๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ ล้านบาท 

๒. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

๗.๒๒.๔  กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  
 หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรมไทย 

๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย  
 กว่า ๓๐ ล้านบาท 

๒. รูปแบบการแสดงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
๓. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุน 

 จดทะเบียน 
๗.๒๒.๕  กิจการสวนสัตว์เปิด  ๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย

กว่า ๕๐๐ ล้านบาท และต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่ 
๒. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
๓. ต้องจัดที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวและที่จอดรถอย่างละไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๑๕ ของที่ดินทั้งหมด 
๗.๒๒.๖  กิจการพิพิธภัณฑ์ ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 

๓๐ ล้านบาท 
๗.๒๓.๓  กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ 
 

๑.  ต้องมีพ้ืนที่แสดงสินค้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

๒.  ต้องมีห้องส าหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดงสินค้า 
๗.๒๓.๔  กิจการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ   ๑.  ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบ าบัดและฟ้ืนฟูสุขภาพ  

๒.  ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบต่อเนื่อง และมี
การพักค้างคืนส าหรับผู้มาใช้บริการ 

๗.๒๔ กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงาน 
        อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐  
ของอัตราปกติ 



๙ 
 
 

  ข้อ ๒ สิทธิและประโยชน์ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน           
ที่ ๗/๒๕๖๔  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ใช้กับโครงการที่ยื่นค าขอตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันท าการ

สุดท้ายของปี ๒๕๖๕ 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
         พลเอก       ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

                (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
   นายกรัฐมนตรี 

       ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 


