ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ส. ๗ /๒๕๖๑
เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและบริหารโครงการพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ตลอดจนยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้รองรับการบริการระบบอัจฉริยะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศให้เพิ่มความในหมวด ๗ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกาหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
ประเภทกิจการ
๗.๙.3 กิจการนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ

เงื่อนไข

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

สิทธิและ
ประโยชน์
ต้ อ งมี ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยถื อ หุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๑ ของทุ น A ๒
จดทะเบียน
ต้ อ งจั ด ให้ มี บ ริ ก ารระบบอั จ ฉริ ย ะทั้ ง ๗ ด้ า น ได้ แ ก่ Smart
Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy,
Smart Governance, Smart Energy และ Smart Environment
ภายในพื้นที่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ไม่ให้การส่งเสริมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่
ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ
75 ของพื้ นที่ ทั้ งหมด ยกเว้ นกรณี มี ที่ ดิ นทั้ งหมดเกิ น 1,000 ไร่
ให้กาหนดตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
เงื่อนไขอื่น ดังนี้
7.๑ มาตรฐานของถนนหลัก
- กรณีที่ดินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ขึ้นไป ต้องมีถนน ๔ ช่องทาง
เขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔ เมตร
มีเกาะกลางถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง
นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพี ยงพอที่จะให้
รถยนต์จอดฉุกเฉิน
- กรณีที่ดินเกินกว่า ๕๐๐-๑,๐๐๐ ไร่ ต้องมีถนน ๒ ช่องทาง
เขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗ เมตร
มีทางเท้าไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิว
ทางหรือไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน
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๗.๓1 กิจการพัฒนาพื้นที่
เมืองอัจฉริยะ

เงื่อนไข

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

7.๒ มาตรฐานของถนนสายรองต้ อ งมี ผิ ว จราจรไม่ น้ อ ยกว่ า
๘.๕๐ เมตร ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง
7.๓ ระบบบาบัดน้าเสียต้องเหมาะสมตามลักษณะสมบัติข อง
น้าเสีย และการบาบัดน้าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้าทิ้ง
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีบ่อเก็บน้าทิ้งหลังการบาบัดด้วย
7.๔ ระบบระบายน้าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้าฝน
โดยเด็ดขาด
7.๕ ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และกาจัดขยะที่เหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
7.๖ โรงงานที่ เ ข้ า ใช้ พื้ น ที่ ต้ อ งเป็ น โรงงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุ ตสาหกรรมต้ องห้ า มตามที่
ก าหนดไว้ ใ นรายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ผ่ า นความ
เห็ นชอบจากคณะกรรมการผู้ ช านาญการของส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.๗ ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟ้า น้าประปาและน้าใช้
โทรศัพท์ และการไปรษณีย์แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าไป
อยู่ในเขตอุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ
7.๘ ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ ๒๕ ของที่ดินทั้งหมด
หรื อ ตามจ านวนที่ ค ณะกรรมการให้ ค วามเห็ น ชอบ ให้ มี
ความพร้ อ มในด้ า นบริ ก ารสาธารณู ป โภคต่ า งๆ ภายใน
ระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม
ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน
ต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่พร้อมรองรับ ระบบ
อัจฉริยะด้านต่าง ๆ เช่น Fiber Optic, Public Wifi เป็นต้น
ต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ Smart Environment และจัดให้
มีบริการระบบอัจฉริยะด้านอื่นๆ 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

สิทธิและ
ประโยชน์
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เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

8. รายได้ที่อยู่ในข่า ยได้รั บยกเว้ นภาษีเ งิน ได้ นิติบุ ค คลต้อ งเป็ น
รายได้ ค่าบริการในพื้นที่ที่ ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ระบบอัจฉริยะ
ตามที่ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
9. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- กรณีที่จัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะครบทั้ง ๗ ด้าน
- กรณีที่จัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะไม่ครบทั้ง ๗ ด้าน
10. หากตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ บุค คล
ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่
วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
๗.๓2 กิจการพัฒนาระบบ
เมืองอัจฉริยะ

1. ต้ องมี การพั ฒนา ติ ดตั้ ง และให้ บริ การระบบเมื องอั จฉริ ยะที่
เหมาะสมในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด เช่ น Smart Mobility, Smart People, Smart Living,
Smart Economy, Smart Governance, Smart Energy และ
Smart Environment เป็นต้น
2. ต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะเท่านั้น
3. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- กรณี โครงการเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการพั ฒ นาพื้ นที่ เ มื อง
อัจฉริยะที่จัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะครบทั้ง ๗ ด้าน
- กรณี โครงการเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการพั ฒ นาพื้ นที่ เ มื อง
อัจฉริยะที่จัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะไม่ครบทั้ง ๗ ด้าน
4. หากตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบุ คคล
ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่
วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

A๒
A๓

A2
A3

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน
.......................ตรวจ...........................
........รุจิรัตน์....พิมพ์....... ธ.ค. 61......
........................ร่าง.............................

