
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  ส. 2/๒๕๖3 

เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ 

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

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗   
เรื่อง  นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน   

เพ่ือส่งเสริมการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกิจการที่อยู่อาศัยส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพ่ิมความในหมวด 7 ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน              
ที ่๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยก าหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 
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ประโยชน ์

7.36  กิจการที่อยู่อาศัย   
         ส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

1. ที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมต้องมีพ้ืนที่ ดังนี้  
1.1 กรณีก่อสร้างอาคารชุด ต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยต่อหน่วย

ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร  
1.2 กรณีก่อสร้างบ้านแถวหรือบ้านเดี่ยว ต้องมีพ้ืนที่ 

ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร  
2. ที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมต้องจ าหน่ายให้แก่บุคคล

ธรรมดาเท่านั้น และต้องจ าหน่ายในราคาต่อหน่วย ดังนี้  
2.1 กรณตีั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
ต้องจ าหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกิน 1.2 ล้านบาท 
(รวมค่าที่ดิน)   

2.2 กรณีตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืน ต้องจ าหน่ายในราคา
หน่วยละไม่เกิน 1 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน)   
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 3. ต้องมีที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไขที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของทีอ่ยู่อาศัยทั้งโครงการ 

4. ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการ ได้แก่ ที่จอดรถ 
กล้องวงจรปิดทั้งโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานท าความสะอาดพ้ืนที่
ส่วนกลางและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในสัดส่วนที่
เหมาะสม 

5. แผนผังและแบบแปลนอาคารต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ  

6. ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7. ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
ก่อนยื่นค าขอรับการส่งเสริม 

8. ไมต่้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเท่า  

9. ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 
2563  
 

 

      
 ข้อ 2 ให้ปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้ยกเลิกความในประเภท 7.22.8 

กิจการกระเช้าไฟฟ้า และประเภท 7.23.1 กิจการโรงแรม ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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7.22.8 กิจการกระเช้าไฟฟ้า 
หรือรถรางไฟฟ้าเพ่ือ 
การท่องเที่ยว 

1. ต้องมีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท (ไม่รวม 
ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 

2. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครั ฐที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรฐานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นชอบ  
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7.23.1 กิจการโรงแรม 1. กรณีมีจ านวนห้องพักไม่น้อยกว่า 100 ห้อง ต้องมี 
เงินลงทุนต่อห้อง (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)  
ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท  

๒. กรณีมีจ านวนห้องพักน้อยกว่ า  100 ห้อง  ต้องมี 
เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 
500 ล้านบาท  

3.  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 
     - ก ร ณีตั ้ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อบ ก า ร ใ น จ ัง ห ว ัด ก ร ะ บี ่   

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา  
ชลบุรี  เชียงใหม่  นครปฐม นครราชสีมา นนทบุ รี   
ปทุ มธานี  ประจวบคี รี ขั นธ์  พระนครศรี อยุ ธยา  
พังงา เพชรบุรี  ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สระบุรี และสุราษฎร์ธานี  

    - กรณตีั้งสถานประกอบการในจังหวัดอ่ืน   
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    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป        

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 พลเอก       ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

          (ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
               นายกรัฐมนตรี                      

               ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 


