
 
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที ่ ๗ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 

-------------------------------------------------------- 
  

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์     
ดิจิทัล  คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน  และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. ๒๕๒๐  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพ่ิมประเภทกิจการในข้อ ๔.๑.๑ คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน  และ ๔.๑.๔           
คลัสเตอร์ดิจิทัล  ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๔.๑.๑ คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
4.8.6.11 กิจการผลิต Transmission Case  
4.8.8.2  กิจการผลิต Airbag Inflator, Gas  
             Generator, Gas Generant 

 

๔.๑.๔ คลัสเตอร์ดิจิทัล 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
5.6.2 กิจการ Embedded System Design 1. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงนิเดือนของบุคลากรด้านออกแบบทาง

อิเล็กทรอนิกส์  ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อป ี
2. รายได้ทีไ่ด้รับการสง่เสริมให้นับรวมรายได้จากการ

จ าหน่าย หรือการให้บริการ ซึ่งเป็นผลงานที่เก่ียวกับ
กิจการที่ได้รับการสง่เสริมโดยตรง หรือน าไปผลิตต่อใน
เชิงพาณชิย์ ไม่วา่จะผลิตเอง หรือว่าจ้างผู้อ่ืนผลิต 

3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริม หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้
ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับก าไรสทุธิ
ร้อยละ ๕๐ เป็นระยะเวลา ๕ ป ีนับแต่วนัที่ก าหนด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสิ้นสดุลง 
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 ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
5.7.3 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลคา่เพิ่มสูง  
         (High Value-added Software)   

- พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์
และเชื่อมโยงเพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big 
Data, Data Analytics รวมถึง Predictive 
Analytics 

- พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศและไซเบอร์ 

- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุม และ/หรือ
เชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยขีั้นสูง รวมถึง 
Business Process Management 

- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสนบัสนนุ
อุตสาหกรรมการผลิต (Industrial Software) 

 

1. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี 

2. ต้องมีกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

3. โครงการลงทนุตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดนิ
และทุนหมุนเวียน) ต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติหรือใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือ
เทียบเท่าภายใน 2 ปี นบัแต่วนัครบเปิดด าเนนิการ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคล 1 ป ี 

4. รายได้จากการจ าหนา่ยหรือการให้บริการอันเป็นผลงานที่
เก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง ถือเป็น
รายได้ทีไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทุน 
 
 

5.9 กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital   
      Services) 

 -  บริการระบบซอฟต์แวร์ฐาน (Software 
Platform) 

 -  บริการบริหารจัดการทางด้านดิจิทัล (Managed 
Service) 

 -  บริการออกแบบระบบสถาปตัยกรรมทางด้าน
ดิจิทัล (Digital Architecture Design Service) 

-  บริการทางดา้นดจิิทัล เชน่ FinTech, DigiTech, 
MedTech, AgriTech เป็นต้น 

1. ต้องมีการจ้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Specialist) และต้องมีเงินลงทนุ (ไม่รวมค่าที่ดินและทนุ
หมุนเวียน) ไมน่้อยกว่า 1 ลา้นบาท 

2. ต้องมีกระบวนการให้บริการด้านดิจิทัลตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ 

๓. โครงการลงทนุตั้งแต่ ๑๐ ลา้นบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดนิ
และทุนหมุนเวียน) ต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน ISO 20000 หรือมาตรฐานอ่ืนตามความเห็น
ชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภายใน ๒ ปี นับแต่วนัครบเปิดด าเนินการ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคล ๑ ป ี

๔. รายได้ที่เกิดจากการจ าหน่ายหรือรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการด้านดิจิทลัที่ได้รบัการส่งเสริมโดยตรง ถือเป็น
รายได้ทีไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทุน 

๕. ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนขอรับการส่งเสริม 
 
 

7.9.2.1 กิจการนิคมหรือเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Science and Technology Park) 

 
 
 
 

๑.  ต้องมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubation Center) 
๒.  ต้องมีระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมในประเทศ และ

ระหว่างประเทศ 
๓.  ต้องมีระบบไฟฟา้ส ารองจ่ายแบบต่อเนื่อง 
๔.  ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนตามที่คณะกรรมการให้

ความเห็นชอบ 
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 ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
7.9.2.4 ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation  
           Incubation Center) 

1. ต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็วสูง (FTTX) 
2. ต้องมีระบบไฟฟ้าส ารองจ่ายแบบต่อเนื่อง 
3. ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค าปรึกษาการด าเนนิธุรกิจ 

(Mentor) 
4. ต้องมีแผนการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) หรือการ

สร้างชุมชนเทคโนโลย ี
5. ต้องมีพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกวา่ 300 ตารางเมตร 
6. ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคหรือที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมเติมคลัสเตอร์ ในข้อ ๔.๑.๕ และ ๔.๑.๖ ในประเภท ๔.๑ Super Cluster ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้        

        ๒.๑  “๔.๑.๕ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน   
                 ต้องตั้งสถานประกอบการในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี  

ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  เชียงราย  พิษณุโลก  นครสวรรค์  ลพบุรี  นครราชสีมา         
สุราษฎร์ธานี  และสงขลา” 

 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
4.11 กิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยานหรือ 
        อุปกรณ์เก่ียวกับอวกาศ 
       4.11.1 กิจการผลิตอากาศยาน หรือชิ้นส่วน 
                  เช่น ล าตัวอากาศยาน ส่วนประกอบส าคัญ

ของอากาศยาน บรภิัณฑ์ หรือชิ้นส่วนอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

4.11.2 กิจการผลิตเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ ภายใน
อากาศยาน (ยกเว้นเครื่องใช้หรือวัสดุ
สิ้นเปลืองและหมุนเวียน) เช่น เก้าอี้ ชูชีพ 
รถเข็น หรืออุปกรณ์ประกอบอาหาร เป็นต้น 

4.11.3 กิจการซ่อมอากาศยาน หรือชิ้นส่วน 
4.11.5 กิจการผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับอวกาศ 
           เช่น ชิน้ส่วนยานอวกาศ ดาวเทียม ระบบ

ขับเคลื่อน จรวดน าส่ง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารใน
อวกาศ เคร่ืองมือส าหรับการค้นหา         
การตรวจวัด และการน าทางในอวกาศ   
เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) เปน็ตน้ 
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
4.11.6  กิจการระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับอวกาศ 
            เช่น ระบบค้นหา ระบบสถานีภาคพื้น ระบบ

ตรวจวัด ระบบประเมินผล และระบบน าทาง      
ในอวกาศ เป็นต้น 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) เปน็ตน้ 

๗.๙.๑.๗  กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอากาศยาน 
             หรืออวกาศ 

๑. ต้องมีที่ดินไมน่้อยกว่า ๑๐๐ ไร ่
๒. ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขตคลังสินคา้

ทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) หรือเขตปลอดอากร 
(Free Zone) 

๓. ต้องจัดให้มีพื้นที่รองรับศูนย์ซ่อมอากาศยาน หรือชิ้นส่วน 
๔. ต้องจัดให้มีระบบสาธารณปูโภค สิ่งอ านวยความสะดวก 

และบริการ ได้แก่ ระบบถนน ระบบระบายน้ าฝนและ
ป้องกันน้ าท่วม ระบบประปา ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟา้ ระบบดับเพลิง
และป้องกันอบุัติภัย  ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 
และระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม  ตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

๕. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 

  ๒.๒     ๔.๑.๖ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๔.๕.๑  กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ 

(Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม 
 
4.5.4  กิจการประกอบหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ  

และ/หรือชิ้นส่วน 
     

ต้องมีขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมการปฏบิัติงานด้วย
ระบบสมองกลเอง 
 

 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกเงื่อนไขในประเภทกิจการ ๕.๑.๑ ของคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ 

และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๐/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
5.1.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟา้ที่อยู่ในระดับเทคโนโลยี

ขั้นสูง (Advanced Technology) 
 

1.  ต้องสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
(Internet of Things) หรือ 

2.  ต้องมีวงจรหรือระบบควบคุมการท างาน ระบบ
ประมวลผล สมองกล (Embedded System) หรือ
ซอฟต์แวร์ (Embedded Software) เพื่อให้รองรับการ
ท างานที่ซบัซ้อนหรือหลากหลายขึ้น 

  



๕ 
 

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมเติมประเภทกิจการในข้อ ๔.๓  กิจการสนับสนุนการพัฒนาคสัสเตอร์ ของประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๐/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

 ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5.6.1  กิจการ Microelectronics Design 

     ๕.๖.๒  กิจการ Embedded System Design 

 
๑. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงนิเดือนของบุคลากรด้านออกแบบทาง

อิเล็กทรอนิกส์  ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อป ี
๒. รายได้ทีไ่ด้รับการสง่เสริมให้นับรวมรายได้จากการ

จ าหน่าย หรือการให้บริการ ซึ่งเป็นผลงานที่เก่ียวกับ
กิจการที่ได้รับการสง่เสริมโดยตรง หรือน าไปผลิตต่อใน
เชิงพาณชิย์ ไม่วา่จะผลิตเอง หรือว่าจ้างผู้อ่ืนผลิต 

๓. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริม หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ        
ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิร้อยละ ๕๐ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วนัที่ก าหนด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสิ้นสดุลง 
 

5.7.1 กิจการพัฒนา Embedded Software 1. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 

2. ต้องมีกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

3. โครงการลงทนุตั้งแต่ ๑๐ ลา้นบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดนิ 
และทุนหมุนเวียน) ต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ หรือใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
Capability Maturity Model Integration (CMMI) 
หรือเทียบเท่าภายใน ๒ ปี นบัแต่วันครบเปิดด าเนินการ 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ๑ ป ี

4. รายได้จากการจ าหนา่ยหรือการให้บริการอันเป็นผลงาน
ที่เก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง ถือ
เป็นรายได้ที่ได้รบัการส่งเสริมการลงทนุ 
 

 

 

 

 



๖ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

5.7.3 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลคา่เพิ่มสูง  
         (High Value-added Software) 

๑. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท  ต่อปี 

๒. ต้องมีกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

๓. โครงการลงทนุตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดนิ
และทุนหมุนเวียน) ต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติหรือใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
Capability Maturity Model Integration (CMMI) 
หรือเทียบเท่าภายใน 2 ปี นบัแต่วันครบเปิดด าเนินการ 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 1 ปี  

๔. รายได้จากการจ าหนา่ยหรือการให้บริการอันเป็นผลงานที่
เก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง ถือเป็น
รายได้ทีไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทุน 

๗.๙.๒.๔ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม  
            (Innovation  Incubation  Center) 

๑. ต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็วสูง (FTTX) 
๒. ต้องมีระบบไฟฟ้าส ารองจ่ายแบบต่อเนื่อง 
๓. ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค าปรึกษาการด าเนนิธุรกิจ 

(Mentor) 
๔. ต้องมีแผนการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) หรือการ

สร้างชุมชนเทคโนโลย ี
๕. ต้องมีพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกวา่ 300 ตารางเมตร 
๖. ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคหรือที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๕  ก าหนดให้เขตอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park (SKP))           
เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  ตามข้อ ๘.๓ ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๒๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙   เป็นต้นไป 

          ประกาศ ณ วันที่   ๑๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                

 พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
               ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 


