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กองบริหารการลงทุน 5: Creative (Fashion & Lifestyle Products) 
 

  

ประเภทกิจการ 
 

เง่ือนไข สิทธิและ 

ประโยชน์ 

3.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือช้ินส่วน 

3.1.1 กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ 

หรือเส้นใยประดิษฐ์ 

3.1.1.1 กิจการผลิตเส้นใย 

ที่มีคุณสมบัติพิเศษ 

(Technical Fiber 

หรือ Functional 

Fiber) 
 

 

3.1.1.2 กิจการผลิตเส้นใย รี

ไซเคิล (Recycled Fiber) 
 

 

3.1.1.3 กิจการผลิตเส้นใย อ่ืนๆ 
 

3.1.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า 

3.1.2.1 กิจการผลิตด้ายหรือ 

ผ้าที่มีคุณสมบัติ 

พิเศษ (Functional 

Yarn หรือ 

Functional Fabric) 
 

 

3.1.2.2 กิจการผลิตด้ายหรือ ผ้า

อ่ืนๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 กิจการฟอกย้อมและแต่งส าเร็จ หรือ

พิมพ์และแต่งส าเร็จ หรือ พิมพ์ 

 

 

 

 

 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ  และ ส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

ต้องใช้เศษวัสดุของเสียท่ีเกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ  และ ส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ เป็นต้น 
 

 

1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย หรือ

ออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ 0.5 

ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 

2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย หรือ

ออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือมี การลงทุน หรือ

มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.5 ของยอดขาย

รวมใน 3 ปีแรก 
 

 

1. ต้องตั้งหรือขยายโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขต

อุตสาหกรรมที ่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุน หรือเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมตาม มาตรา 30 ของกระทรวง

อุตสาหกรรม   ที่มี ระบบการก าจัดของเสียและการควบคุม 

 

 

 

 

 

A 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 4 
 

 

 

 

 

B 1 
 

 

 

 

 

A 3 
 

 

 

 

 

 

 

A 4 
 

 

 

B 1 
 

 

 

 

 

 

A 3 
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ประเภทกิจการ 
 

เง่ือนไข สิทธิและ 

ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 กิจการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ือง 

ประกอบการแต่งกาย และเคหะ สิ่งทอ 

รักษาสิ่งแวดล้อมตามประกาศที่กระทรวง 

อุตสาหกรรมก าหนด 

2. ในกรณีทีไม่อยู่ในพ้ืนท่ีตามข้อ 1. จะอนุญาต ให้เฉพาะกรณี

การขยายโรงงานเดิม โดยต้องมี มาตรการลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ส าหรับกิจการส่ิงพิมพ์ดิจิทัล  (Digital Printing) ส าหรับ

อุตสาหกรรมส่ิงทอ ให้ต้ังโรงงานได้ใน ทุกพ้ืนที่ 

4. ส าหรับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนภาย ใต้มาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใน กรณี ลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม  ให้ตั้งใน พื้นท่ีสถานประกอบการเดิมได้  ไม่

ว่าจะอยู ่ใน นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที ่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน หรือเขตประกอบการ อุตสาหกรรม  

ตามมาตรา 30 ของกระทรวง อุตสาหกรรมหรือไม่ก็ตาม 

5. ต้องใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมใน ทุกกรณี 
 

 

 

 

1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย หรือ

ออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ 0.5 

ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 

2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย หรือ

ออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือมี การลงทุนหรือมี

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม

ใน 3 ปีแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4 
 

 

 

B 1 

3.2 กิจการผลิต  Non-woven Fabric หรือ ผลิตภัณฑ์

สุขอนามัย  (Hygienic Products) จาก Non-

woven Fabric 

 A 4 

3.3 กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า  หรือ ผลิตภัณฑ์

จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม 

1. กรณีมกีารลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย หรือ

ออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ 0.5 

ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 

2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย หรือ

ออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือมี การลงทุนหรือมี

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม

ใน 3 ปีแรก 

A 4 
 

 

 

B 1 

3.4 กิจการผลิตเคร่ืองกีฬาหรือช้ินส่วน  B 1 
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ประเภทกิจการ 
 

เง่ือนไข สิทธิและ 

ประโยชน์ 

3.5 กิจการผลิตเคร่ืองดนตรี  B 1 

3.6 กิจการผลิตเคร่ืองเรือนหรือช้ินส่วน 1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย หรือ

ออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ 0.5 

ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 

2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย หรือ

ออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือมี การลงทุนหรือมี

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม

ใน 3 ปีแรก 

A 4 
 

 

 

B 1 

3.7 กิจการผลิตของเล่น 1. กรณีมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย หรือ

ออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ 0.5 

ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 

2. กรณีไม่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย หรือ

ออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือมี การลงทุนหรือมี

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม

ใน 3 ปีแรก 

A 4 
 

 

 

B 1 

3.8 กิจการผลิตอัญมณี  และเคร่ืองประดับ หรือช้ินส่วน 

รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ 

 A 4 

3.9 กิจการบริการออกแบบและพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

1. ต้องมีองค์ประกอบครบท้ัง 2 ข้อ ดังนี้ 

1.1 ระบบข้อมูลเพ่ือการออกแบบ 

1.2 ระบบการออกแบบแนวคิด   และการ 

สร้างต้นแบบแนวคิด 

2. ต้องจัดให้มีระบบในข้อใดข้อหน่ึง  ดังนี้ 

2.1 ระบบการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

2.2 ระบบการสร้างต้นแบบ   และทดสอบ 

สมรรถนะการใช้งาน 

2.3 ระบบการทดสอบมาตรฐานของต้นแบบ 

และการยอมรับของผู้ใช้ 

3. ต้องใช้บุคลากรไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของ 

บุคลากรทั้งหมด 

4. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้าน 

ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

ไม่น้อยกว่า  1,500,000 บาท ต่อปี 

5. หากต้ังอยู ่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี 

ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน 

ได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ  50 เป็น 

ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันท่ีก าหนดระยะเวลา 

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้ินสุดลง 

A 1 
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ประเภทกิจการ 
 

เง่ือนไข สิทธิและ 

ประโยชน์ 

6.14  กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ 

6.14.1   กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิทัล 
 
 
 

6.14.2 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป 

 
 

ต้องมีขั้นตอนการพิมพ์ และการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยใช้ 

Digital Media Software ในโครงการ 

 

A 3 
 
 
 

B 1 

7.20  กิจการสร้างภาพยนตร ์ไทย 1. การสร้างภาพยนตร ์ไทย   ให้รวมถึงภาพยนตร์ เร่ือง สาร

คดี รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน แต่ไม่รวมถึง

ภาพยนตร ์โฆษณา 

2. รายได้ท่ีอยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล 

ให้รวมถึง 

2.1 รายได้จากการขายลิขสิทธิ์   รวมทั้งการ จ าหน่าย

ภาพยนตร ์ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น แผ่นซีดี วีซีดี และดีวีดี เป็นต้น 

2.2 รายได้ส่วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์ และ 

สายหนัง 

A 3 (ไม่

จ ากัด 

วงเงิน) 

7.21  กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ การบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์  ให้รวม ถึงภาพยนตร์เร่ือง 

สารคดี รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน  และภาพยนตร ์

โฆษณา โดยมี ขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้ 

1. บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท า  และ/หรือ ประกอบการถ่าย

ท าภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์ หลัก เช่น กล้องถ่ายท า

ภาพยนตร์ อุปกรณ์ เสริมความเคล่ือนไหวของกล้อง 

อุปกรณ ์ไฟ ถ่ายท าภาพยนตร์  เป็นต้น 

2. บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์   หรือ ส าเนาไฟล์

ภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์หลัก เช่น เคร่ืองล้างฟิล์ม 

เคร่ืองพิมพ์ฟิล์ม อุปกรณ์ ส าเนาไฟล์ภาพยนตร์ระบบ

ดิจิทัล  เป็นต้น 

3. บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์  โดยมีอุปกรณ์หลัก เช่น ชุด

บันทึกเสียงระบบดิจิทัล  ชุดตัดต่อเสียง ระบบดิจิทัลชุดผสม

เสียงระบบดิจิทัล  เป็นต้น 

4. บริการท าเทคนิคด้านภาพ   ต้องมีเคร่ืองจักร และอุปกรณ์

สร้างภาพพิเศษ ซ่ึงไม่สามารถ ท าได้ส าเร็จในตัวกล้อง  

เช่น เคร่ืองตัดต่อและ ล าดับภาพ เคร่ืองประกอบสร้าง

เทคนิคพิเศษ และภาพระบบดิจิทัล เป็นต้น 

 

A 3 
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ประเภทกิจการ 
 

เง่ือนไข สิทธิและ 

ประโยชน์ 

 5. บริการประสานงานภาพยนตร์จากต่างประเทศ ท่ีมาถ่ายท า

ในประเทศไทย โดยมีขอบข่ายการ ให้บริการครอบคลุมถึง

การติดต่อขออนุญาต จากทางราชการการติดต่อหา

สถานที่ถ่ายท า ภาพยนตร์ การติดต่อหาบุคลากร  และการ 

ติดต่อหาอุปกรณ์สร้างภาพยนตร์ 

6. บริการให้เช่าโรงถ่ายท าภาพยนตร์ และ รายการโทรทัศน์ท่ี

ได้มาตรฐาน 

 

 

7.9.1.2 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณี และ

เคร่ืองประดับ 

 

 
1. ต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า  100 ไร่ 

2. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมท่ี 

เก่ียวกับอัญมณีและเคร่ืองประดับไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

3. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการค้าขายอัญมณีและ 

เคร่ืองประดับ 

4. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

5. ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า รวมทั้ง 

ศูนย์ธุรกิจ 
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7.9.1.4 กิจการนิคมหรือ เขตอุตสาหกรรม ภาพยนตร์  

(Movie Town) 

 

ต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในเขต 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดังนี้ 

-  โรงถ่ายภาพยนตร์ และ/หรือรายการโทรทัศน์ ท่ีได้

มาตรฐานท้ังในและนอกสถานท่ี (Indoor Studio and 

Outdoor Studio) 

- บริการหลังการถ่ายท าส าหรับธุรกิจภาพยนตร์ ได้แก่ บริการ

ล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ บริการท าเทคนิคภาพพิเศษ

และภาพแอนิเมชัน ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และบริการห้อง

บันทึก เสียงส าหรับภาพยนตร์ 
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กองบรหิารการลงทนุ 5: Digital 
 

  

ประเภทกจิการ 
 

เงือ่นไข สทิธแิละ 
ประโยชน์ 

5.7 กจิการซอฟตแ์วร ์
5.7.1 กจิการพัฒนา   Embedded 

Software 
 

 

5.7.2 กจิการพัฒนา   Enterprise Software 
และ/หรือ  Digital Content 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.3 กจิการพัฒนาซอฟตแ์วรท์ีส่รา้ง 
มูลค่าเพิม่สูง (High Value- added 
Software) 

- พัฒนาและใหบ้รกิารซอฟตแ์วร ์ดา้น
วเิคราะหแ์ละเชือ่มโยง เพือ่บรหิาร
จัดการขอ้มลู  Big Data, Data 
Analyticsรวมถงึ Predictive Analytics 

- พัฒนาซอฟตแ์วร์ดา้นการ รักษาความ
ปลอดภัยของ ขอ้มูลสารสนเทศและ
ไซเบอร์ 

- พัฒนาซอฟตแ์วร์ทีใ่ชใ้นการ ควบคมุ 
และ/หรอืเชือ่มโยง อปุกรณ์ท◌ีใ่ช ้
เทคโนโลยขีัน้สงู รวมถงึ  Business 
Process Management 

1. ตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเงนิเดอืนบุคลากรดา้นการ พัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศไม่นอ้ยกว่า 
1,500,000 บาทต่อปี 

2. ตอ้งมกีระบวนการพัฒนาซอฟตแ์วรอ์ยา่งใด 
อยา่งหนึง่ตามทีสํ่านักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิ 
ดจิทัิลกําหนดหรอืเห็นชอบ 

3. โครงการลงทุนตัง้แต ่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป 
(ไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมุนเวยีน) 
ตอ้งดําเนนิการใหไ้ดรั้บใบรับรองมาตรฐาน 
จากสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทัิล 
หรอืใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
Capability Maturity Model Integration 
(CMMI) หรอืเทยีบเทา่ภายใน 2 ปี นับแตวั่น 
ครบเปิดดําเนนิการได ้หากไม่สามารถดําเนนิ 
การได ้ จะถูกเพกิถอนสทิธแิละประโยชน์จาก 
การยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล  1 ปี 

4. รายไดจ้ากการจําหน่ายหรอืการใหบ้รกิารอัน 
เป็นผลงานทีเ่กีย่วขอ้งกับซอฟตแ์วรท์◌ี่ไดรั้บ 
การสง่เสรมิโดยตรง ถอืเป็นรายไดท้◌ีไ่ดรั้บการ 
สง่เสรมิการลงทนุ 

 
A 1 

 
 
 

A 3 ไม่
กําหนด วงเงนิ 

ยกเวน้ภาษี 
เงนิได ้นติิ

บุคคล 
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ประเภทกจิการ 
 

เงือ่นไข สทิธแิละ 
ประโยชน์ 

5.8 กจิการพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์ ไม่สามารถขอรับสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิตาม คุณค่าของ
โครงการได ้

B 2 

5.9 กจิการใหบ้รกิารเทคโนโลยดีจิทัิล  (Digital 
Services) 
- บรกิารระบบซอฟตแ์วรฐ์าน 

(Software Platform) 
- บรกิารบรหิารจัดการทางดา้นดจิทัิล 

(Managed Service) 
- บรกิารออกแบบระบบสถาปัตยกรรม 

ทางดา้นดจิทัิล (Digital Architecture 
Design Service) 

-  บรกิารทางดา้นดจิทัิล  เชน่ FinTech, 
DigiTech, MedTech, AgriTech 
เป็นตน้ 

1. ตอ้งมกีารจา้งบุคลากรทางดา้นเทคโนโลย ี ดจิทัิล  
(Digital Specialist) และตอ้งมเีงนิ ลงทุน (ไม่รวมค่า
ทีด่นิและทนุหมุนเวยีน) ไมน่อ้ยกว่า 1 ลา้นบาท 

2. ตอ้งมกีระบวนการใหบ้รกิารดา้นดจิทัิลตามที ่
คณะกรรมการเห็นชอบ 

3. โครงการลงทุนตัง้แต ่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป (ไม่รวมค่า
ทีด่นิและทนุหมุนเวยีน) ตอ้ง ดําเนนิการใหไ้ดรั้บ
ใบรับรองมาตรฐาน ISO 
20000 หรอืมาตรฐานอืน่ตามความเห็นชอบ ของ
กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ภายใน 2 ปี 
นับแต่วันครบเปิดดําเนนิการ หากไม่สามารถดําเนนิการ
ได ้จะถูกเพกิถอน สทิธแิละประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงนิ
ได ้นติบุิคคล 1 ปี 

4. รายไดท้ีเ่กดิจากการจําหน่ายหรอืรายไดท้ีเ่กดิ จากการ
ใหบ้รกิารดา้นดจิทัิลทีไ่ดรั้บการสง่ เสรมิโดยตรง ถอืเป็น
รายไดท้◌ีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ การลงทุน 

5. ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงดจิทัิล เพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม กอ่นขอรับการสง่เสรมิ 

A 3 

7.10  กจิการ  Cloud Service 1. ตอ้งตัง้อยู่ใน  Data Center ทีไ่ดรั้บมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 ดา้น  Data Center ไม่นอ้ย กวา่ 2 ศูนยท์ีอ่ยูใ่น
ประเทศ 
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ประเภทกจิการ 
 

เงือ่นไข สทิธแิละ 
ประโยชน์ 

8.1.4 กจิการพัฒนา   Digital Technology 1. จะตอ้งมขัีน้ตอนการพัฒนาเทคโนโลย ีเป้าหมายทีใ่ชเ้ป็น
ฐานในกระบวนการผลิตหรือ ใหบ้ริการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ตามที ่คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ 

2. จะตอ้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี   โดยร่วม มือกับ
สถาบันการศึกษาหรือสถา บันวิจัย  ตามรูปแบบที่
คณะกรรมการกําหนด  เช่น Technology Research 
Consortium เป็นตน้ 

3. หากตัง้อยู่ในเขตวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีไ่ดรั้บการ
สง่เสรมิ หรอืไดรั้บความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ให ้
ไดรั้บการลดหย่อนภาษี เงนิไดน้ิตบิุคคลสําหรับกําไรสทุธิ
ทีไ่ดจ้ากการ ลงทุนในอัตรารอ้ยละ 50 ของอัตราปกต ิ
เป็น ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันทีกํ่าหนดระยะเวลา การ
ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลสิน้สุดลง 

4. สามารถขอรับสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิ ตามคณุคา่ของ
โครงการ  (Merit-based Incentives) ได ้ โดยไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงนิได ้นติบิคุคลรวมแลว้ไมเ่กนิ  13 ปี 

5. จะไดรั้บสทิธแิละประโยชน์ยกเวน้อากรขาเขา้ สําหรับของ
ที่นําเขา้มาเพื่อใชใ้นการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการ
ทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยกเวน้ ภาษี 
เงนิได ้นติิ

บุคคล 
10 ปี มา
กําหนด 
วงเงนิ 
ภาษี 

7.1.6 กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทัิล 
         7.1.6.1 กจิการบรกิารวงจรสือ่ สัญญาณความเร็วสงู

ระหวา่งประเทศภาค พืน้น้ํา 

 ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตการบรกิารวงจรสื่อสัญญาณ ความเร็วสูง
ระหว่างประเทศจากสํานักงานคณะ กรรมการกจิการกระจายเสยีง  
กจิการโทรทัศน์ และ กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ กอ่นยืน่คํา
ขอรับการ สง่เสรมิ 

A 2 

  7.9.2.2 กจิการนคิมหรอื เขตอตุสาหกรรม ซอฟตแ์วร ์ 
(Software Park) 

 

1. ตอ้งมรีะบบสือ่สารหลักแบบใยแกว้ความเร็ว สูงท่ัวทัง้
เขตอุตสาหกรรม 

2. ตอ้งมรีะบบโทรคมนาคมหลักทีม่กีารวางสาย สือ่สารแบบ
ความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรม ไปยังศูนยก์ลางสือ่สาร
โทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ 

3. ตอ้งมรีะบบไฟฟ้าสํารองจ่ายแบบต่อเน่ือง 
4. ตอ้งมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่  5,000 ตารางเมตร 
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7.9.2.3 กจิการนคิมหรอืเขต Data Center 1. ตอ้งจัดใหม้บีรกิาร  เชน่ บรกิารรับฝากวาง คอมพวิเตอรแ์ม่
ข่าย (Server Co-location) บรกิารดแูลระบบ (Managed 
Service) บรกิาร Backup เครื่อง  Server ของลูกคา้   บรกิาร 
Disaster Recovery Services (DRS) เป็นตน้ 

2. ตอ้งมพีืน้ทีสํ่าหรับใหบ้รกิาร  Data Center 
ไมน่อ้ยกว่า 3,000 ตารางเมตร 

3. ตอ้งมรีะบบโทรคมนาคมหลักทีม่กีารวางสาย 
สือ่สารแบบความเร็วสงูไปยังศูนยก์ลางสือ่สาร 
โทรคมนาคมทัง้ในประเทศ และระหวา่ง 
ประเทศอยา่งนอ้ย 4 วงจร ทัง้น้ี ตอ้งเป็น 
วงจรในประเทศทีม่คีวามเร็วไม่นอ้ยกว่า  10 
Gbps. อย่างนอ้ย  3 วงจร  และมคีวามเร็วรวม 
ของทกุวงจรไม่นอ้ยกว่า 60 Gbps 

4. ตอ้งสามารถใหบ้รกิารไดใ้นขณะทีม่กีารซอ่ม 
บํารุงหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ต่างๆ 

         ในระบบ (Concurrently Maintainable) 
5. ตอ้งมรีะบบ  Engine Generator ทีเ่ป็น Continuous Rating 

ทีร่องรับปรมิาณการใช ้ไฟทัง้หมดของ Data Center 
พรอ้มระบบ สํารองกรณี Engine Generator ตัวหนึง่ตัวใด 
ชํารุดหรอืหยดุทํางาน 

6. ตอ้งมอีุปกรณ์หรอืระบบสํารองในอปุกรณ์ UPS, IT Cooling 
และ UPS Cooling โดย ตอ้งทํางานในทันททีีอ่ปุกรณ์หลัก
หยดุทํางาน และไม่กระทบต่อการใหบ้รกิาร 

7. ตอ้งมเีสน้ทางสํารองในระบบสง่จ่ายไฟฟ้าทีไ่ม ่ขึน้ตอ่กนั   
(Independent Distribution Paths) 

8. ตอ้งมรีะบบป้องกันความเสีย่งทีเ่กดิจากความ เสยีหาย
กรณีทีอุ่ปกรณ์ตัวหนึง่ตัวใดชํารุด หรอื หยุดทํางาน 

9. ตอ้งมรีะบบปรับอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสูง พรอ้มระบบ
สํารอง 

10. ตอ้งมรีะบบป้องกันอัคคภัียท่ัวพืน้ที ่
11.  ตอ้งมรีะบบรักษาความปลอดภัยตลอด  24 ช่ัวโมง 
12.  ตอ้งไดรั้บมาตรฐาน  ISO/IEC 27001 ดา้น Data Center 
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7.9.2.4 ศูนยบ่์มเพาะดา้น นวัตกรรม  (Innovation Incubation 
Center) 

1. ตอ้งมรีะบบสือ่สารหลักแบบใยแกว้ความเร็ว สงู (FTTX) 
2. ตอ้งมรีะบบไฟฟ้าสํารองจ่ายแบบต่อเน่ือง 
3. ตอ้งมผูีเ้ชีย่วชาญดา้นการใหคํ้าปรกึษาการ 

ดําเนนิธุรกจิ  (Mentor) 
4. ตอ้งมแีผนการสรา้งระบบนเิวศ  (Ecosystem) 

หรอืการสรา้งชมุชนเทคโนโลย ี
5. ตอ้งมพีืน้ทีใ่หบ้รกิารไมน่อ้ยกวา่   300 ตาราง 

เมตร 
6. ตอ้งจัดใหม้กีารฝึกอบรมทางดา้นเทคนคิหรอื 

ทีเ่กีย่วกับการพัฒนาเทคโนโลยตีามทีค่ณะ 
         กรรมการใหค้วามเห็นชอบ 
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