
มีธุรกิจเดิมอยู่แล้ว
   เพิ่มการลงทุนในชายแดนใต้ ยิ่งคุ้ม

มาตรการส่งเสริมการลงทุน

มาตรการส่งเสริม
การลงทุนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

มาตรการ
ส่งเสริมโครงการ

เมืองต้นแบบ
มาตรการ

ส่งเสริมการลงทุน
เพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

พื้นที่ชายแดนใต้
สิทธิประโยชน์ที่มากยิ่งขึ้น
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2
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ยื่นคำขอภายใน 30 ธ.ค. 63



BOI มอบสิทธิพิเศษ
เฉพาะผู้ลงทุนในพื้นที่ที่กำหนด 
ตามมาตรการชายแดนใต้และเมืองต้นแบบ
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนในพื้นที่ชายแดนใต้
โดยโครงการเดิมที่ทำอยู่ทั้งในและนอกเขตการส่งเสริม 
จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ด้วย

กรณีการลงทุนของ
โครงการเดิม**

กรณีการลงทุนของ
โครงการใหม่*

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ชายแดนใต้
คือ จ.นราธิวาส1, จ.ปตตานี,

จ.ยะลา, จ.สตูล และ 4 อำเภอ
ในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ,

อ.นาทวี, อ.สะบายอย
และ อ.เทพา)

เมืองต้นแบบ
อ.หนองจิก จังหวัดปตตานี,

อ.เบตง จังหวัดยะลา, 
อ.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

“สามเหล่ียม ม่ันคง
ม่ังค่ัง ย่ังยืน”

เงื่อนไข
โครงการเดิม

โครงการใหม่
� เงินลงทุนข้ันต่ำ  > 500,000 บาท (ไมรวมท่ีดินและทุนหมุนเวียน)
� นำเคร่ืองจักรใชแลวในประเทศมาใชได (มูลคา < 10 ลานบาท)
� จะตองลงทุนเคร่ืองจักรใหม มีมูลคาไมนอยกวา 1 ใน 4 ของมูลคาเคร่ืองจักรใชแลว
� จะตองย่ืนขอรับการสงเสริมโครงการเดิม เม่ือโครงการใหมติดต้ังเคร่ืองจักรแลว

� เงินลงทุนข้ันต่ำ > 500,000 บาท (ไมรวมท่ีดินและทุนหมุนเวียน)
� นำเคร่ืองจักรใชแลวในประเทศมาใชได (มูลคา < 10 ลานบาท)
� จะตองลงทุนเคร่ืองจักรใหม มีมูลคาไมนอยกวา 1 ใน 4 ของมูลคาเคร่ืองจักรใชแลว

นิยาม
โครงการเดิม หมายถึึง

โครงการใหม่ หมายถึึง
� โครงการใหมที่ลงทุนโดยนิติบุคคลเดิม หรือนิติบุคคลใหม ซึ่งมีกลุมเจาของ
 โครงการเดิมถือหุนทั้งสิ้น

� เปนโครงการที่ดำเนินการอยูแลว ไมวาจะเคยไดรับการสงเสริมการลงทุน
 หรือไมก็ตาม แตตองเปนกิจการที่อยูในขายใหการสงเสริม
� สถานประกอบการไมจำเปนตองตั้งอยูในพื้นที่ชายแดนใต หรือโครงการ
 เมืองตนแบบ

การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดชายแดนใต้กระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนของเอกชน

สร้างรายได้ นำไปสู่การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

ใช้วัตถุดิบในพื้นที่

เพิ่มการจ้างงานในท้องถิ่น

ประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น฿
ตลาดอุตสาหกรรมฮาลาล

การแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าในท้องถิ่น

ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก

การค้าชายแดน

ตลาดกลาง
สินค้าเกษตร

เมืองต้นแบบ
กิจการทัั่วไป + 6 ประเภทพิเศษ

ชายแดนใต้
กิจการทัั่วไป

8 ปี

8 ปี

เมืองต้นแบบ

ชายแดนใต้

สิทธิประโยชน์

โครงการใหม่

รูปแบบการส่งเสริม

* โครงการใหมในพ้ืนท่ีชายแดนใต

** โครงการเดิม (ในหรือนอกพ้ืนท่ี
 ชายแดนใต) สามารถย่ืนขอรับ
 สงเสริม หากมีการลงทุนโครงการ
 ใหมในพ้ืนท่ีชายแดนใต

1 กรณี SEZ นราธิวาส ใหไดรับสิทธิตาม
 มาตรการชายแดนใตหรือเมืองตนแบบ

ยื่นขอเมื่อโครงการใหม 
พรอมเปดดำเนินการ

หมายเหตุ

● ผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว 

● ผลิตวัสดุกอสรางและคอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค

● ผลิตสิ่งปรุงแตงสำหรับประทินรางกาย 

● ผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสำหรับสินคาอุปโภค 

● ผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ

● กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ คลังสินคา

6 ประเภทพิเศษ โครงการใหมของเมืองตนแบบ

ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลไม่จำกัดวงเงิน

TAX





ยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร

เพิ่มอีก  5 ปีลดหย่อน

เพิ่มอีก  5 ปีลดหย่อน

ลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล 50%

TAX

5 ปี

10 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ
ที่ผลิตเพื่อส่งออก

TAX

5 ปี

10 ปี

ลดหย่อนอากรขาเข้า 90%
สําหรับวัตถุดิบที่นําเข้ามาผลิต

เพื่อจําหน่ายในประเทศ

TAX

15 ปี

20 ปี

หักค่าขนส่ง/ไฟฟ้า/
ประปา 2 เท่า





หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้าง
สิ่งอํานวยความสะดวก 
25% ของเงินลงทุน





อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือในโครงการฯ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ 
เช่นเดียวกับ
โครงการใหม่

เพิ่มอีก5 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลวงเงินตามเงิน

ลงทุนโครงการใหม่

TAX

เมืองต้นแบบ

เพิ่มอีก 3 ปีชายแดนใต้

สิทธิประโยชน์เช่นเดียว
กับโครงการใหม่

ชายแดนใต้

สิทธิประโยชน์เช่นเดียว
กับโครงการใหม่
เมืองต้นแบบ

ประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุนทั่วไป



(สงขลา และ นราธิวาส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 0 2553 8111  เว็บไซต: www.boi.go.th 
อีเมล: head@boi.go.th

● อนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้
● อนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก 25% ของเงินลงทุน
● อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ที่ได้รับการส่งเสริม
● อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน (มาตรา 24)
● อนุญาตให้นำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 25 และ 26)
● อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27)
● อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ (มาตรา 37)

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับทุกพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สิทธิประโยชน์
ด้านภาษี

● ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
● ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ
 สำหรับผลิตเพื่อการส่งออก

ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล (วงเงินยกเว้นภาษี 
ตามขนาดเงินลงทุน)

8  ปี +ลดหย่อนภาษีเงินได้
 นิติบุคคล 50% 
 ต่ออีก 5 ปี
● ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
● ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ
 สำหรับผลิตเพื่อการส่งออก

ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล (วงเงินยกเว้นภาษี 
ตามขนาดเงินลงทุน)

8  ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เพิ่มเติม +3 ป ี(แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี)

หรือ กรณีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

จะได้รับลดหย่อน

● ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
● ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับผลิตเพื่อการส่งออก

เพิ่มเติม 50% อีก 5 ปี

กิจการที่ให้ส่งเสริมเฉพาะใน SEZ
นราธิวาส / สงขลา

● ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ 
● ผลิตวัสดุก่อสร้างและคอนกรีตอัดแรง
 สำหรับงานสาธารณูปโภค
● ผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 
● ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
 สำหรับสินค้าอุปโภค 
● ผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
● กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
 อุตสาหกรรม และ/หรือ คลังสินค้า

4 ตำบล
ในอำเภอสะเดา
ของ สงขลา
ต.ปาดังเบซาร์
ต.สะเดา
ต.สำนักขาม
ต.สำนักแต้ว

5 ตำบล ใน 5 อำเภอ
ของ นราธิวาส

ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ

ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง

ต.ละหาร อ.ยี่งอ
ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส

ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก

กิจการสำหรับพื้นที่ SEZ สงขลา
ประเภทกิจการทั่วไปตามประกาศ 2/57

ประเภทกิจการเป้าหมายตาม ป.4/58

กิจการเป้าหมาย
SEZ สงขลา

นราธิวาส
สิทธิประโยชน์ให้ได้รับตามมาตรการชายแดนใต้

ประเภทกิจการทั่วไปตามประกาศ 2/57

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)


