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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ส. 2/๒๕๖3
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกิจการที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ เพิ่มความในหมวด 7 ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกาหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

7.36 กิจการที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้มรี ายได้น้อย

1. ที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมต้องมีพื้นที่ ดังนี้
1.1 กรณีก่อสร้างอาคารชุด ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า
24 ตารางเมตร
1.2 กรณีก่อสร้างบ้านแถวหรือบ้านเดีย่ ว ต้องมีพื้นที่
ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร
2. ที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมต้องจาหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาเท่านัน้
และต้องจาหน่ายในราคาต่อหน่วย ดังนี้
2.1 กรณีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ต้องจาหน่าย
ในราคาหน่วยละไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน)
2.2 กรณีตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องจาหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกิน
1 ล้านบาท (รวมค่าทีด่ ิน)
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3. ต้ อ งมี ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๘๐
ของทีอ่ ยูอ่ าศัยทั้งโครงการ
4. ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกในโครงการ ได้แก่ ที่จอดรถ กล้องวงจรปิด
ทั้ งโครงการ เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ตลอด 24 ชั่ ว โมง
พนักงานทาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
ในสัดส่วนที่เหมาะสม
5. แผนผังและแบบแปลนอาคารต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
6. ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
7. ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อนยื่นคาขอรับ
การส่งเสริม
8. ไม่ต้องดาเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน
สากลอื่นที่เทียบเท่า
9. ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันทาการสุดท้ายของปี 2563

ข้อ 2 ให้ ป รั บ ปรุ งประเภทกิจ การที่ ได้รับ การส่ งเสริม โดยให้ ย กเลิ กความในประเภท
7.22.8 กิ จ การกระเช้ า ไฟฟ้ า และประเภท 7.23.1 กิ จ การโรงแรม ของบั ญ ชี ท้ า ยประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

7.22.8 กิจการกระเช้าไฟฟ้า
หรือรถรางไฟฟ้าเพื่อ
การท่องเที่ยว

1. ต้องมีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน)
2. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ มาตรฐานอื่ น ใด
ที่คณะกรรมการเห็นชอบ
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1. กรณี มี จ านวนห้ อ งพั ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 100 ห้ อ ง ต้ อ งมี เ งิ น ลงทุ น
ต่อห้อง (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท
๒. กรณีมีจานวนห้องพักน้อยกว่า 100 ห้อง ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
3. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
- กรณี ตั้ งสถานประกอบการในจังหวั ดกระบี่ กรุ งเทพมหานคร
กาญจนบุรี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครปฐม
นค ร ร า ชสี ม า นนทบุ รี ป ทุ ม ธา นี ป ร ะ จ วบ คี รี ขั น ธ์
พระนครศรี อยุ ธยา พั งงา เพชรบุ รี ภู เ ก็ ต ระยอง สงขลา
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี และสุราษฎร์ธานี
- กรณีตั้งสถานประกอบการในจังหวัดอื่น

B2

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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