
  
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  ๒๑/๒๕๖๕ 

เรื่อง   มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 
-----------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่  ๘/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์ 
การส่งเสริมการลงทุน  และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

 เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการลงทุนในพ้ืนที่โครงการเมืองต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังนี้ 

ข้อ ๑ พ้ืนที่โครงการเมืองต้นแบบ หมายถึง อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อ าเภอหนองจิก  
จังหวัดปัตตานี  อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และก าหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขต
ส่งเสริมการลงทุน  

ข้อ ๒ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ตามข้อ ๑ กรณีท่ัวไป 
๒.๑ ก าหนดให้กิจการทุกประเภทในบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

ที่  ๙/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ 
ต่อการพัฒนาประเทศ ที่มีโครงการลงทุนในพ้ืนที่เมืองต้นแบบเป็นกิจการที่มี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์
และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

๒.๒ สิทธิและประโยชน์ 
๒.๒.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
๒.๒.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี โดยไม่ก าหนดสัดส่วน 

 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
๒.๒.๓ ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนใน  

 อัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุด 
 ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

๒.๒.๔ ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่าย 
   ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ  



๒ 
 

๒.๒.๕ ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความ 
 สะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคา 
 ตามปกติ  

๒.๒.๖ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่ผลิต 
 เพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี 

๒.๒.๗ ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ ๙๐ ของอัตราปกติส าหรับวัตถุดิบหรือ 
  วัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี  

๒.๒.๘ สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 
๒.๓ เงื่อนไข 

๒.๓.๑ ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุน 
 หมุนเวียน 

๒.๓.๒ อนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการ 
 ส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่ 
 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว 

ข้อ ๓ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ตามข้อ ๑ กรณีพิเศษ ส าหรับกรณีที่ผู้ประกอบการตาม
โครงการเดิมประสงค์ขอรับการส่งเสริมโครงการใหม่ ดังนี้ 

๓.๑ โครงการเดิม หมายถึง โครงการที่ด าเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนหรือไม่ โดยจะตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนหรือในพ้ืนที่ โครงการเมืองต้นแบบก็ได้    
ทัง้นี้ ประเภทกิจการดังกล่าวต้องอยู่ในข่ายที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

๓.๒ โครงการใหม่  หมายถึง  โครงการลงทุนใหม่ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่
โครงการเมืองต้นแบบตามที่ก าหนด โดยเป็นนิติบุคคลเดิมตามข้อ ๓.๑ หรือนิติบุคคล
ใหม ่ซึ่งมีกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการของโครงการเดิมถือหุ้นทั้งสิ้น 

๓.๓ ให้ผู้ประกอบการในโครงการเดิมที่มีการลงทุนในโครงการใหม่ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ในโครงการเดิมและโครงการใหม่ โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

  ๓.๓.๑ สิทธิและประโยชน์ 
 โครงการเดิม 

(๑)  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๕ ปี สัดส่วนไม่เกิน 
 ร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
 ของโครงการใหม่ในพ้ืนที่โครงการเมืองต้นแบบตามที่ก าหนด 

(๒)  สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 
 



๓ 
 

 
 โครงการใหม่ 

(๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
(๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี โดยไม่ก าหนด

สัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(๓) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ

ลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(๔) ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการ          

(๕) ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่า
เสื่อมราคาตามปกติ  

(๖) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่
ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี 

(๗) ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ ๙๐ ของอัตราปกติส าหรับวัตถุดิบ
หรือวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศเป็น
ระยะเวลา ๑๐ ปี  

(๘) สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 

๓.๓.๒ เงื่อนไข 
 โครงการเดิม 

(๑) ต้องมีเงินลงทุนข้ันต่ าไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน โดยพิจารณาจากราคาทุนของอาคารและเครื่องจักร
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบซึ่งได้มาก่อนวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุนโครงการเดิม 

(๒) ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมส าหรับโครงการเดิม เมื่อโครงการใหม่
ติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จพร้อมเปิดด าเนินการ 

 โครงการใหม่ 
(๑) ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน

และทุนหมุนเวียน 



๔ 
 

(๒) อนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการ
ส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่ 
มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว 

(๓) ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี ๒๕๗๐ 
พร้อมหนังสือแจ้งยืนยันการลงทุนของโครงการเดิม  

ข้อ ๔ ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับประเภทกิจการในพ้ืนที่ โครงการเมืองต้นแบบ  
ตามบัญชีประเภทกิจการที่ผ่อนผันเงื่อนไขในกรณีตั้งในพ้ืนที่โครงการเมืองต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
  

     พลเอก      ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

                  (ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
         นายกรัฐมนตรี 
                                   ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  



๕ 
 

บัญชีประเภทกิจการที่ผ่อนผันเงื่อนไขในกรณีตั้งในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

หมวด ๑ อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ  

ประเภท เงื่อนไข 
๑.๑.๒ กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น โรงเรือนระบบปิด ระบบระบาย

อากาศ ระบบการให้น้ าและอาหารอัตโนมัติ ระบบป้องกันพาหะ
น าโรคเข้าสู่ฟาร์ม และระบบป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๑.๑.๓ กิจการฆ่าและช าแหละสัตว์ ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย เช่น ระบบท าให้สัตว์สลบ  
ราวแขวนสัตว์ ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ และการตรวจสอบ 
สิ่งปลอมปน เป็นต้น    

๑.๒.๔.๑ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง 
 ธรรมชาติ 

ต้องมีปริมาณการใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕๑ ของปริมาณการใช้วัตถุดิบในโครงการ 

๑.๒.๕ กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม 
วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) 
สิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) 
หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary 
Supplement) ที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

ไม่ให้ส่งเสริมการผลิตน้ าตาลทราย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

๑.๒.๖.๔ กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ 
(Medical Food)      

๑. ไม่ให้ส่งเสริมการผลิตน้ าตาลทราย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๒. ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนอาหารทางการแพทย์จากส านักงาน 

 คณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานอ่ืนที่เทียบเท่า  
 ก่อนวันครบเปิดด าเนินการ  

๑.๔.๔.๒ กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็น 
 และขนส่งห้องเย็น กรณีอ่ืนๆ  

 

๑.๔.๕  กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร 
 

๑. ต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่ 
๒. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจการ และบริการเกี่ยวกับสินค้า 

 เกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยต้องจัด 
 ให้มีพ้ืนที่ส าหรับแสดง หรือซื้อขายสินค้าเกษตร ศูนย์ประมูล 
 สินค้า ห้องเย็น และคลังสินค้า 

๓. ต้องมีการให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และตรวจสารพิษ 
 ตกค้าง 



๖ 
 

หมวด ๒ อุตสาหกรรมการแพทย์ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๒.๒.๒.๒ กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 
 

๑. ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบ าบัดและฟ้ืนฟู
สุขภาพ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 

๒. ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบต่อเนื่อง และมี
การพักค้างคืนส าหรับผู้มาใช้บริการ 

หมวด ๓ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและยานยนต์ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๓.๗ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มี 

 ความจุกระบอกสูบต่ ากว่า ๒๔๘ ซีซี) 
๑. ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและพ่นสี  ไม่ว่าจะ

ด าเนินการเองหรือโดยผู้ผลิตรายอื่น 
๒. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และการใช้ชิ้นส่วน และ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

หมวด ๔ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๔.๒.๗.๕  กิจการผลิต External Hard Disk   

 Drive และอุปกรณ์หน่วยความจ า 
 อ่ืนๆ เช่น Flash Drive เป็นต้น 

 

หมวด ๕ อุตสาหกรรมโลหะและวัสดุ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๕.๒.๒.๓ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  ต้องมีขั้นตอนการข้ึนรูป เผา และ/หรือ การอบ 
๕.๒.๕ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการ 

  ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับ 
  งานสาธารณูปโภค 

 

๕.๔.๑๕ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับ 
  งานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม  
  (Fabrication Industry) 

 

 

 



๗ 
 

หมวด ๖ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๖.๔.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ 

  สินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์ 
  พลาสติก เป็นต้น 

 

๖.๖.๗ กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือ 
 กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ เป็นต้น 

 

หมวด ๗ สาธารณูปโภค 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๗.๒.๔ กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 
 

หมวด ๑๐ บริการที่มีมูลค่าสูง 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๑๐.๑๑.๒ กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง 

  ประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย  
  (International Distribution  
  Center: IDC) 

๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 
๒. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ที่ทันสมัย 
๓. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 

๑๐๐ ล้านบาท 
๔. ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๑ ประเทศ และ

สัดส่วนรายได้จากค่าบริหารจัดการสินค้าที่ลูกค้าน าไปกระจาย
ในต่างประเทศมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายได้ท้ังหมด 

 


