ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ส. 8 /๒๕๖๑
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
-------------------------------------------------------อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย จาเป็นต้อง
สร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมและดิจิทัลที่เอื้อต่อการลงทุน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น จึ ง ออกประกาศ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้ยกเลิกความในประเภทกิจการ
๗.๙.๒.๔ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๗.๙.๒.๔ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม 1. ต้องลงทุนหรือจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
(Innovation Incubation
เช่น ระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็วสูง ระบบ
Center)
ไฟฟ้าสารองจ่ายแบบต่อเนื่อง ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย เป็นต้น
2. ต้องมีแผนการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
3. ต้องมีแผนการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) หรือ
การสร้างชุมชนเทคโนโลยี รวมทั้งต้องจัดให้มี Maker
Space หรือ Fabrication Laboratory เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)
4. ต้องมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาการ
ดาเนินธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม (Mentor)
ประจาศูนย์
5. ต้องมีพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

สิทธิและ
ประโยชน์

A๑
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เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

๖. รายได้ ที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลให้รวมถึงรายได้จากการให้บริการเพื่อสร้าง
นวัตกรรมภายในศูนย์ เช่น ค่าสมาชิก ค่าเช่าพื้นที่
เพื่อสร้างนวัตกรรม ค่าเช่า หรือค่าใช้อุปกรณ์ ค่าจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม เป็นต้น
ข้ อ ๒ ให้ เพิ่ มความในหมวด ๗ ของบั ญชี ท้ ายประกาศคณะกรรมการส่ งเสริ ม การลงทุ น
ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกาหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ประเภทกิจการ

7.9.2.5 กิจการ Maker Space
หรือ Fabrication
Laboratory

7.9.2.6 กิจการ Co-Working
Space

เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

1. ต้องจัดให้มีพื้นที่สาหรับเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ใน
งานสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
2. ต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พื้นฐานเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เช่น CNC Machine, 3D Printer,
Water jet, Tooling, Software Tools ส า ห รั บ
พัฒ นางานด้านปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์เพาะเชื้ อ
อุปกรณ์ผสมสารเคมี เป็นต้น
3. ต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาเพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
4. ต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในโครงการ
เช่ น ระบบสื่ อ สารหลั ก แบบใยแก้ ว ความเร็ ว สู ง
ระบบไฟฟ้ า ส ารองจ่ า ยแบบต่ อ เนื่ อ ง ระบบปรั บ
อากาศ ระบบดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย เป็นต้น
๑. ต้องจัดให้มีพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐
ตารางเมตร
๒. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
๓. ต้องมีองค์ประกอบในการบริหารจัดการ ได้แก่
Co-Working Management, Membership
Management System และ Supporting
Management

A๓

B๑
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สิทธิและ
ประโยชน์

เงื่อนไข

4. ต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พื้นฐานเพื่อ
ให้บริการ เช่น อุปกรณ์สานักงาน คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
5. ต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในโครงการ
เช่น ระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็วสูง
ระบบไฟฟ้าสารองจ่ายแบบต่อเนื่อง ระบบปรับ
อากาศ ระบบดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย เป็นต้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

.......................ตรวจ...........................
........รุจริ ัตน์....พิมพ์....... ธ.ค. 61......
........................ร่าง.............................

