
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  ส. ๑ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 
ตามประกาศคณะกรรมการที่ ๒/๒๕๕๗ 

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

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
เรื่อง  นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง                             
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพ่ิมความในหมวด ๔, ๕ และหมวด ๗  ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยก าหนดประเภท  เงื่อนไข  สิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

หมวด ๔ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน ์

4.5.4 กิจการประกอบหุ่นยนต ์หรืออุปกรณ์
อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน 

 
4.8.5.4  กิจการผลิต Fuel  Pipe/Tube 

 
4.8.6.11 กิจการผลิต Transmission Case 
 
๔.๘.๗.๘  กิจการผลิต Valve 

 
4.8.7.10 กิจการผลิต Gear 

 
4.8.8.3  กิจการผลิตชิ้นส่วนถงุลมนิรภัย   

ได้แก่ Initiator และ Coolant 
Filter 

 
4.8.8.4  กิจการผลิตชิ้นส่วนเข็มขัด 

        นิรภัย ได้แก่ Interlock  
        และ Retractor 

 
4.8.9.7 กิจการผลิต Brake Set 
 
4.8.13.2 กิจการผลิต Exhaust Catalyst 
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน ์

4.11.4 กิจการซ่อมเครื่องใช้หรือ
อุปกรณ์ภายในอากาศยาน 
(ยกเว้นเครื่องใช้หรือวัสดุ
สิ้นเปลืองและหมุนเวียน)  

 
4.11.5 กิจการผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับ 

อวกาศ เช่น ชิ้นส่วนยานอวกาศ
ดาวเทียม ระบบขับเคลื่อน   
จรวดน าสง่ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
สื่อสารในอวกาศ เคร่ืองมือ
ส าหรับการค้นหา การตรวจวดั
และการน าทางในอวกาศ            
เป็นต้น 

 
4.11.6 กิจการระบบปฏิบัติการ

เก่ียวกับอวกาศ เช่น ระบบ
ค้นหา ระบบสถานีภาคพืน้ 
ระบบตรวจวัด ระบบ
ประเมนิผล และระบบน าทาง
ในอวกาศ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) เปน็ตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) เปน็ตน้ 
 
 

A 4 
 
 
 
 

A 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 1 
 

หมวด ๕ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน ์

5.7.3 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูง (High Value-added 
Software) 
- พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้าน

วิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อบริหาร
จัดการข้อมูล Big Data, Data 
Analytics รวมถึง Predictive 
Analytics 

- พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศและไซเบอร ์

- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุม 
และ/หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้
เทคโนโลยีขัน้สูง รวมถึง Business 
Process Management 

๑. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงนิเดือนของบุคลากรด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไมน่้อยกว่า 
1,500,000 บาทต่อปี 

๒. ต้องมีกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์อย่างใดอย่าง
หนึ่งตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

๓. โครงการลงทนุตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้นไป (ไม่รวม
ค่าที่ดินและทนุหมุนเวียน) ต้องด าเนินการให้ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานจากส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือใบรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Capability 
Maturity Model Integration (CMMI) หรือ
เทียบเท่าภายใน 2 ปี นบัแต่วนัครบเปิด
ด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ จะถูก
เพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 1 ป ี

A 1 
 

 



๓ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน ์

- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสนบัสนนุ
อุตสาหกรรมการผลิต (Industrial 
Software) 

๔. รายได้จากการจ าหนา่ยหรือการให้บริการอันเป็น
ผลงานที่เก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสง่เสริม
โดยตรง ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 

 

5.9 กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล   
(Digital Services) 

- บริการระบบซอฟต์แวร์ฐาน 
(Software Platform) 

- บริการบริหารจัดการทางด้านดจิิทัล 
(Managed Service) 

- บริการออกแบบระบบสถาปัตยกรรม
ทางดา้นดิจทิัล (Digital Architecture 
Design Service) 

- บริการทางดา้นดจิิทัล เชน่ FinTech, 
DigiTech, MedTech, AgriTech  
เป็นต้น 

1. ต้องมีการจ้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Specialist) และต้องมเีงินลงทนุ (ไม่รวม
ค่าที่ดินและทนุหมุนเวียน) ไม่นอ้ยกว่า 1 ล้านบาท 

2. ต้องมีกระบวนการให้บริการด้านดิจิทัลตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ 

3. โครงการลงทนุตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้นไป (ไม่รวม
ค่าที่ดินและทนุหมุนเวียน) ต้องด าเนินการให้ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐาน ISO 20000 หรือมาตรฐานอ่ืน
ตามความเห็นชอบของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ภายใน 2 ปี นบัแต่วัน
ครบเปิดด าเนนิการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ 
จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษี
เงินได้นติิบุคคล 1 ป ี

4. รายได้ที่เกิดจากการจ าหน่ายหรือรายได้ที่เกิดจาก
การให้บริการด้านดิจิทลัที่ได้รบัการส่งเสริมโดยตรง 
ถือเป็นรายได้ทีไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทุน 

5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนขอรับการส่งเสริม 

A 3 

หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน ์

7.9.1.7 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม  
            อากาศยานหรืออวกาศ 

๑.  ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่ 
๒.  ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขต 

คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) หรือ
เขตปลอดอากร (Free Zone) 

๓.  ต้องจัดให้มีพื้นที่รองรับศนูย์ซอ่มอากาศยาน หรือ  
     ชิน้สว่น 
๔.  ต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความ

สะดวกและบริการ ได้แก่ ระบบถนน ระบบระบาย
น้ าฝนและป้องกันน้ าท่วม ระบบประปา ระบบบ าบัด
น้ าเสีย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบ
ดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย ระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

๕.  ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

A 3 

 

 



๔ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน ์

7.9.2.4 ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม 
(Innovation  Incubation  
Center) 

1.  ต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็วสูง (FTTX) 
2.  ต้องมีระบบไฟฟา้ส ารองจ่ายแบบต่อเนื่อง 
3.  ต้องมีผู้เชี่ยวชาญดา้นการให้ค าปรึกษาการด าเนนิ 

 ธุรกิจ (Mentor) 
๔. ต้องมีแผนการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) หรือ 
    การสร้างชุมชนเทคโนโลย ี
๕. ต้องมีพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 
๖. ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคหรือที่ 
    เก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีตามที่คณะกรรมการ 
    ให้ความเห็นชอบ 

A 1 

 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในประเภทกิจการ ๑.๒, ๓.๑.๓, ๓.๙, ๓.๑๑.๑, ๔.๘.๗.๒, ๔.๘.๘.๑, ๔.๘.๘.๒, 
๔.๘.๙.๖, 4.11, 4.11.1 ,4.11.2 , 4.11.3, ๕.๑.๑, 5.7.2, ๗.๒๒.๑ และ ๗.๒๒.๒ ของบัญชีท้ายประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3  ธันวาคม  2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 
หมวด ๑ เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน ์

๑.๒ กิจการปรับปรุงพันธุ์พชื หรือสัตว์  
      (ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ) 

๑. ต้องมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในโครงการ 
๒. ส าหรับการปรับปรุงพนัธุ์พืชที่มคีวามอ่อนไหวตาม

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องมีผู้มี
สัญชาติไทยถือหุ้นไมน่้อยกว่ารอ้ยละ ๕๑ ของทุน
จดทะเบียน  

๓.  รายได้จากการขยายพันธุ์พชื อันเกิดจากการ
ปรับปรุงพนัธุ์พชืในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมถือ
เป็นรายได้ที่ได้รบัการส่งเสริม ทัง้นี้ ไม่รวมถึงการ
ขยายพันธุ์มนัส าปะหลงั 

๔.  หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ ๕๐ เป็น
ระยะเวลา ๕ ปี นบัแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคลสิน้สดุลง 

๕. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัยและ  
    พัฒนาไมน่้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อป ี

A 3 

 

 

 



๕ 
 

หมวด ๓ อุตสาหกรรมเบา 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน ์

3.1.3 กิจการฟอกย้อมและแตง่ส าเร็จ หรือ        
          พมิพ์และแต่งส าเร็จ หรือพิมพ ์

๑. ต้องตั้งหรือขยายโรงงานในนคิมอุตสาหกรรม หรือ
เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีระบบการก าจดัของ
เสียและการควบคุมรักษาสิ่งแวดล้อมตามประกาศ
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด 

2. ในกรณีที่ไม่อยู่ในพื้นที่ตามข้อ 1. จะอนุญาตให้
เฉพาะกรณีการขยายโรงงานเดมิ โดยต้องมี
มาตรการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

3. ส าหรับกิจการสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing)  
    ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้ตั้งโรงงานได้ในทุกพื้นที่ 
4. ส าหรับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกรณี 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ตั้งในพื้นทีส่ถาน
ประกอบการเดิมได้ ไม่วา่จะอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทนุ หรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 ของกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือไม่ก็ตาม 

5. ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกรณี 

A 3 

๓.๙ กิจการบริการออกแบบและพัฒนา  
      ผลิตภัณฑ์เชงิสร้างสรรค์ 

๑.  ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง ๒ ข้อ ดังนี้   
๑.๑  ระบบข้อมูลเพื่อการออกแบบ  
๑.๒  ระบบการออกแบบแนวคิด และการสร้าง

ต้นแบบแนวคิด 
๒.  ต้องจัดให้มีระบบในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้

๒.๑  ระบบการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
๒.๒  ระบบการสรา้งตน้แบบ และทดสอบ

สมรรถนะการใช้งาน  
๒.๓  ระบบการทดสอบมาตรฐานของต้นแบบ

และการยอมรับของผู้ใช้  
๓.  ต้องใช้บุคลากรไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ

บุคลากรทั้งหมด 
๔. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านออกแบบ 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 

๕. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีไ่ด้รับ
การส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ ๕๐ เป็นระยะเวลา 
๕ ปี นับแต่วนัที่ก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
เงินได้นติิบุคคลสิ้นสดุลง 

 

A ๑ 

 



๖ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน ์

3.11.1 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่จัดอยู่  
ในประเภทความเสี่ยงสูงหรือ
เทคโนโลยสีูง (เชน่ เครื่อง X-Ray, 
เครื่อง MRI, เครื่อง CT Scan และ
วัสดุฝังในรา่งกาย เปน็ตน้) หรือ
เครื่องมือแพทย์ที่มีการน า
ผลงานวิจัยภาครัฐ หรือที่
ด าเนินการร่วมกับภาครัฐไป          
ผลิตเชิงพาณิชย ์

 

๑.  กรณีที่มีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
๒.  กรณีที่ไม่มีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

A ๑ 
A ๒ 

หมวด ๔  ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน ์

4.8.7.2 กิจการผลิตชิ้นส่วน 
Turbocharger ได้แก่ Turbine 
Blade, Turbine Housing  และ 
Bearing Housing 

4.8.8.1 กิจการผลิตถุงลมนิรภัย/เข็มขัด
นิรภัย 

4.8.8.2 กิจการผลิต Airbag Inflator,          
Gas Generator, Gas Generant 

4.8.9.6 กิจการผลิต Brake Pipe/ Tube 
 

 A ๔ 
 
 
 

A ๔ 
 

A ๓ 
 

A ๔ 

4.11 กิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยาน หรือ 
        อุปกรณ์เก่ียวกับอวกาศ 
       4.11.1 กิจการผลิตอากาศยาน หรือ 
                  ชิ้นส่วน  เชน่ ล าตัวอากาศ

ยาน สว่นประกอบส าคัญของ
อากาศยาน บริภัณฑ์ หรือ
ชิ้นส่วนอ่ืนๆ เปน็ต้น 

 

4.11.2 กิจการผลิตเครื่องใช้ หรือ
อุปกรณ์ภายในอากาศยาน 
(ยกเว้นเครื่องใช้หรือวัสดุ
สิ้นเปลืองและหมุนเวียน)       
เช่น เก้าอ้ี ชูชีพ รถเข็น หรือ        
อุปกรณ์ประกอบอาหาร เป็นต้น 

 

       4.11.3 กิจการซ่อมอากาศยาน หรือ 
                  ชิ้นส่วน 

  
 

A 1 
 
 
 
 
 

A 3 
 
 
 
 
 
 

A 2 

 



๗ 
 

หมวด ๕ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน ์

5.1.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใน   
         ระดับเทคโนโลยีขั้นสูง  
         (Advanced Technology) 

1.  สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้   
     (Internet of Things) หรือ 
2.  มีวงจรหรือระบบควบคุมการท างาน ระบบ 
     ประมวลผล  สมองกล (Embedded System) หรือ

ซอฟต์แวร์ (Embedded Software) เพื่อให้รองรับการ
ท างานที่ซับซ้อนหรือหลากหลายขึ้น 

A 3 

5.7.2 กิจการพัฒนา Enterprise  
Software และ/หรือ Digital 
Content 

1. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 

2. ต้องมีกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

3. โครงการลงทนุตั้งแต่ ๑๐ ลา้นบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่า
ที่ดิน และทุนหมุนเวียน) ต้องด าเนินการให้ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือใบรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน Capability Maturity Model Integration 
(CMMI) หรือเทียบเท่าภายใน ๒ ปี นับแต่วนัครบเปิด
ด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้จะถูกเพิกถอน
สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคล ๑ ป ี

4. รายได้จากการจ าหนา่ยหรือการให้บริการอันเป็น
ผลงานที่เก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสง่เสริม
โดยตรง ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 

A 3          
(ไม่ก าหนด

วงเงิน
ยกเว้น

ภาษีเงินได้
นิติบุคคล) 

หมวด ๗  กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน ์

7.22.1 กิจการเรือเฟอร์ร่ี หรือเดินเรือ 
           ท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานของรัฐที่
เก่ียวข้อง 

A 3 

7.22.2 กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ยกเรือ     
ที่จอดเรือบนบก โรงจอดเรือส าหรับซ่อมบ ารุงเรือ เป็นต้น 

A 3 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 

       ประกาศ ณ วันที่   ๑๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                 พลเอก   ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
      ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 


