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 การขอใหป้ระกาศเขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  

  การสง่เสรมิการลงทุนในกจิการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ 

 แนวทางปฏบิตัใิหม่เกี(ยวกบัการขอรบัใบอนุญาตทาํงานของผูแ้ทนนิตบิคุคลต่าง
ดา้ว   

 

การขอให้ประกาศเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในเขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวนัออก  

เมื(อวนัที( ./ มกราคม พ.ศ. 1231 สาํนักคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
(“สกพอ.”) ไดอ้อกประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
เรื�อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการขอใหป้ระกาศเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพเิศษ พ.ศ. 
2562 (“ประกาศฯ”) เพื�อประโยชน์ในการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การใช้เทคโนโลยี
ขั 9นสูง สร้างนวตักรรม และเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม รวมทั 9งพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั
กบัต่างประเทศในด้านต่าง  ๆในพื9นที�เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (“EEC”) โดยสามารถสรุป
เนื9อหาสําคัญของประกาศฯได้ดังต่อไปนี9 

 ผูมี้กรรมสิทธิ Bในที�ดินที�ตั 9งอยู่ในพื9นที� EEC หรือผูมี้สิทธิครอบครองที�มีหนังสือยนิยอมจาก
เจ้าของที�ดินในพื9นที� EEC รายหนึ�ง หรือหลายราย อาจขอ หรือร่วมกนัขอใหที้�ดินของตน 
เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (“SEZ”)ได้ โดยให้ยื�นคําขอ พร้อมด้วยเอกสาร และ
หลักฐานตามที�กําหนดในประกาศฯต่อสกพอ. เพื�อการตรวจสอบ และพจิารณาของสกพอ. 
และคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (“กพอ.”) ต่อไป 



 SEZ ตามประกาศฯ เป็น SEZ เพื�อกิจการอุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

o รปูแบบนิคมอุตสาหกรรม หมายถงึ พื9นที�นิคมอุตสาหกรรม หรือพื9นที�ที�อยู่ระหว่างการ
ขอร่วมดําเนินงานในการจัดตั9งนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื�อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ โดยจะต้องเป็น
พื9นที�ที�มีการพฒันาระบบสาธารณูปโภค สิ�งอํานวยความสะดวก และบรกิารที�จําเป็นต่อ
การประกอบการอุตสาหกรรม 

o รูปแบบการพัฒนาพื�นที� เพื�อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน
หมายถงึ พื9นที�อยู่ภายใต้การพฒันาเพื�อขาย หรือให้เช่าตามกฎหมายอื�นนอกเหนือจาก
พื9นที�นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื�อ
รองรบัอุตสาหกรรมเป้าหมายพเิศษด้านใดด้านหนึ�ง และกิจการที�เกี�ยวข้องเท่านั9น 

 เมื�อกพอ. เห็นชอบให้พื9นที�ใดเป็น SEZ แล้ว สกพอ. จะประกาศการจดัตั9ง SEZ ดังกล่าวใน
ราชกิจจานุเบกษา และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสกพอ. 

 บรรดาคําขอจัดตั9ง SEZ ที�อยู่ระหว่างการพจิารณาของกพอ. หรือสกพอ. ในวนัที�ประกาศฯ
ใช้บงัคับ ใหถ้อืว่าเป็นคําขอภายใต้ประกาศฯ ฉบบันี9โดยอนุโลม 

นอกจากนี9 ประกาศฯยงัอนุญาตให้มีการขอขยาย หรือเปลี�ยนแปลง SEZ ได้อีกด้วย 
 

 

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการพฒันาเมอืงอจัฉริยะ 

เมื(อวนัที( 1/ ธนัวาคม พ.ศ. 123. คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“คณะกรรมการ”) ได้
ออกประกาศคณะกรรมการ ที( ส.</123. เรื(อง การใหก้ารสง่เสรมิกจิการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ 
(“ประกาศฯ”) เพื(อเป็นการพฒันาและบรหิารโครงการพื@นที(เมอืงอจัฉรยิะ และเพื(อเป็นการ
ยกระดบันิคมอตุสาหกรรมหรอืเขตอตุสาหกรรมใหร้องรบัการบรกิารระบบอจัฉรยิะ  

ในการขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนภายใตก้จิการดงักล่าว ผูข้อรบัการสง่เสรมิการลงทนุ
จะตอ้งมคีณุสมบตัติามเงื(อนไขเฉพาะโครงการที(กาํหนดไวต้ามประกาศฯ ซึ(งสามารถสรปุได้
ดงันี@ 

กิจการนิคมหรือเขตอตุสาหกรรมอจัฉริยะ 

 ต้องมีผูถ้อืหุน้ซึ�งมีสญัชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ IJ ของทุนจดทะเบียน 

 ต้องจดัใหมี้บริการระบบอัจฉริยะครอบคลุมทั 9ง K ด้าน ได้แก่ Smart Mobility, Smart 
People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance, Smart Energy และ 
Smart Environment 

 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที�รบัผดิชอบก่อนยื�นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน 

 ต้องไม่ตั9งอยู่ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมุทรปราการ 

 ต้องมีที�ดินไม่น้อยกว่า I`` ไร่ 

 ที�ดินที�เป็นที�ตั 9งโรงงานต้องมีเนื9อที�ไม่น้อยกว่าร้อยละ a` และไม่เกินร้อยละ KI ของ
พื9นที�ทั 9งหมด ยกเว้นกรณีที�ดินทั 9งหมดเกิน J,``` ไร่ ให้กําหนดตามที�คณะกรรมการ
ใหค้วามเหน็ชอบ 

 



กิจการพฒันาพื$นที&เม ืองอจัฉริยะ 

 ต้องมีผูถ้อืหุน้ที�มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ IJ ของทุนจดทะเบียน 

 ต้องจดัใหมี้โครงสร้างพื9นฐานด้านการสื�อสารที�พร้อมรองรับระบบอัจฉริยะในด้านต่าง 
 ๆ

 ต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ Smart Environment และจัดให้มีบริการระบบ
อัจฉรยิะในด้านอื�น  ๆอย่างน้อย J ด้านจาก a ด้าน 

 ต้องจดัใหมี้ระบบจดัเก็บและบริหารข้อมูล โดยมีการเชื�อมโยงหรือการให้ใช้งานข้อมูล
ในการบริหารจัดการและให้บริการในพื9นที�เมืองอัจฉริยะ 

 ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที�รบัผดิชอบก่อนยื�นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน 

 ต้องกําหนดและดําเนินการตามเป้าหมายด้านต่าง  ๆที�สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
พฒันาพื9นที� 

 ต้องจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื9นที� และต้องเสนอ
แผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื9นที� 

กิจการพฒันาระบบเม ืองอจัฉริยะ 

 ต้องมีการพฒันา ติดตั9ง และให้บรกิารระบบเมืองอัจฉริยะอย่างน้อยหนึ�งด้าน ทั 9งนี9
ตามที�คณะกรรมการกําหนด 

 ต้องเป็นส่วนหนึ�งของโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที�ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหรือหน่วยงานที�รับผดิชอบ 

 กรณีที�ตั 9งอยู่ในพื9นที� EEC จะได้รบัการลดย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ I` 
ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา I ปี 

โครงการที(ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีเชน่ ยกเวน้ภาษเีงนิ
ไดนิ้ตบุิคคล (ระยะเวลา / ปีสาํหรบักจิการนิคมหรอืเขตอตุสาหกรรมอจัฉรยิะ และกจิการ
พฒันาพื@นที(เมอืงอจัฉรยิะ และ 2 ปีสาํหรบักจิการพฒันาระบบเมอืงอจัฉรยิะ) และสทิธิ
ประโยชน์ที(ไม่เกี(ยวกบัภาษ ีเชน่ อนุญาตใหนํ้าชา่งฝีมอืและผูช้าํนาญการเขา้มาทาํงานใน
กจิการที(ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ เป็นตน้  

ทั @งนี@ สามารถขอรบัการสง่เสรมิไดต้ั @งแต่วนัที( 1/ ธนัวาคม พ.ศ. 123. เป็นตน้ไป 
 

 

แนวทางปฏิบตัิใหม่เกี&ยวกบัการขอรบัใบอนุญาตทาํงานของผ ูแ้ทน
นิติบคุคลต่างด ้าว 

เมื(อวนัที( G มถินุายน 123H ไดม้กีารออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิ
ของคนต่างดา้ว พ.ศ. 12J1 (“พรบ. ต่างดา้ว”) กาํหนดธรุกจิบรกิารที(ไม่ตอ้งขออนุญาตใน
การประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว (ฉบบัที( K) พ.ศ. 123H ซึ(งกาํหนดใหส้าํนักงานผูแ้ทนและ
สาํนักงานภมูภิาคของนิตบิุคคลต่างประเทศที(จดัตั @งขึ@นหลงัวนัที( G มถินุายน 123H ไมต่อ้งขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว จากกรมพฒันาธรุกจิการคา้อกีต่อไป แต่ตอ้งแจง้
สถานที(เกบ็รกัษาบญัชขีองนิตบุิคคลต่างประเทศที(ประกอบกจิการในประเทศไทย กบักรม



พฒันาธุรกจิการคา้แทน และจะไดร้บัหนงัสอืแสดงเลขทะเบยีนนิตบิคุคล จากกรมพฒันา
ธรุกจิการคา้ แทนใบอนุญาตประกอบธรุกจิ  

ต่อมา ไดม้กีารแกไ้ขพระราชกาํหนดการบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว (ฉบบัที( 1) 
พ.ศ. 123. (“พรก.ฯ”) มผีลบงัคบัใชต้ั @งแต่วนัที( 1/ มนีาคม 123. กาํหนดว่า พรก.ฯ นี@จะไม่
ใชบ้งัคบักบัผูแ้ทนของนิตบิุคคลต่างดา้วที&ได้รบัใบอนุญาตประกอบธรุกิจตามพรบ. ต่าง
ดา้ว สง่ผลให ้ผูแ้ทนของนิตบิคุคลต่างดา้วดงักล่าวไม่ตอ้งขอใบอนุญาตทาํงาน เบื@องตน้
กรมการจดัหางานไดว้างแนวทางปฏบิตัใิหผู้จ้ดัการสาํนกังานผูแ้ทน และสาํนักงานภมูภิาค
ทั @งหมดไดร้บัการยกเวน้และไม่ตอ้งขอใบอนุญาตทาํงาน ไม่วา่สาํนกังานผูแ้ทน และ
สาํนักงานภมูภิาคนั @น จะไดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิตามพรบ. ต่างดา้วหรอืไม่ 

อยา่งไรกต็ามเมื(อวนัที( 1K มกราคม 1231 กรมการจดัหางานไดม้กีารแกไ้ขเปลี(ยนแปลง
หลกัเกณฑด์งักลา่ว จากเดมิที(ไดย้กเวน้ใหผู้แ้ทนจากสาํนักงานผูแ้ทนและสาํนักงานภมูภิาค
ของนิตบิุคคลต่างประเทศ ยกเวน้ไม่ตอ้งมใีบอนุญาตทาํงาน ไม่วา่สาํนักงานผูแ้ทนและ
สาํนักงานภมูภิาคของนิตบิุคคลต่างประเทศนั @นจะมใีบอนุญาตประกอบธรุกิจของคนต่าง
ด้าว ตาม พรบ. ต่างดา้วหรอืไม่กต็าม แนวทางปฏบิตัใิหม่ไดก้าํหนดใหผู้จ้ดัการสาํนักงาน
ผูแ้ทนและสาํนักงานภมูภิาคที(จดัตั @งขึ@นหลงัวนัที( G มถินุายน 123H และไม่มใีบอนุญาต
ประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว จะตอ้งขอใบอนุญาตทาํงาน เพื(อที(จะทาํงานในประเทศไทยได้
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายต่อไป แนวทางปฏบิตัใิหม่นี@ใหใ้ชบ้งัคบักบัคนต่างดา้วที(ยงัไม่ได้
ขอใบอนุญาตทาํงานตามแนวทางปฏบิตัเิดมิ โดยจะตอ้งดาํเนินการขอใบอนุญาตทาํงาน 
เพื(อที(จะทาํงานในประเทศไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายต่อไป  
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