
  
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที ่  ๙ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง   นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

-----------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยส่งเสริม        
ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  อันจะน าไป             
สู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖  มาตรา ๑๘  และมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริม
การลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ดังนี้ 

ข้อ ๑  มาตรการนี้ใช้บังคับกับโครงการลงทุนในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี  อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  และอ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 

ข้อ ๒  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ตามข้อ ๑ กรณีท่ัวไป 
๒.๑ ก าหนดให้กิจการทุกประเภทในบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริม          

การลงทุนที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน                
ที่มีโครงการลงทุนในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ เป็นกิจการที่ ให้ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ              
โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

๒.๒ สิทธิและประโยชน์  

๒.๒.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
๒.๒.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี โดยไม่ก าหนด

สัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
๒.๒.๓  ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่

ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี 
๒.๒.๔  ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ ๙๐ ของอัตราปกติส าหรับวัตถุดิบ

หรือวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศเป็น
ระยะเวลา ๑๐ ปี  
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๒.๒.๕  ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

๒.๒.๖  ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการ          

๒.๒.๗  ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อม
ราคาตามปกติ  

๒.๒.๘ อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดย
ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด 

๒.๒.๙ สิทธิและประโยชน์ทีม่ิใช่ภาษีอากร 

๒.๓ เงื่อนไข 
๒.๓.๑  ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท   

(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
๒.๓.๒  อนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการ

ส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มี
มูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว 

    ๒.๓.๓  จะต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ข้อ ๓  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ตามข้อ ๑ กรณีพิเศษ ส าหรับกรณีที่ผู้ประกอบการ
ตามโครงการเดิมประสงค์ขอรับการส่งเสริมโครงการใหม่ ดังนี้ 

๓.๑ โครงการเดิม หมายถึง โครงการที่ด าเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนหรือไม่  โดยจะตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนหรือในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอดังกล่าวก็ได้  ทั้งนี้ ประเภทกิจการดังกล่าวต้องอยู่ใน
ข่ายที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

๓.๒ โครงการใหม่  หมายถึง  โครงการลงทุนใหม่ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน
พ้ืนที่ ๓ อ าเภอโดยเป็นนิติบุคคลเดิมตามข้อ ๓.๑ หรือนิติบุคคลใหม่ซึ่งมีกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการของ
โครงการเดิมถือหุ้นทั้งสิ้น 

๓.๓ ให้ผู้ประกอบการในโครงการเดิมที่มีการลงทุนในโครงการใหม่ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ในโครงการเดิมและโครงการใหม่ โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 
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๓.๓.๑ สิทธิและประโยชน์ 
          โครงการเดิม 

(๑) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๕ ปี สัดส่วนไม่เกิน        
ร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ของโครงการใหม่ในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ  

(๒) สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 

โครงการใหม่ 

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

สัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(๓) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่

ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี 
(๔) ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ ๙๐ ของอัตราปกติส าหรับวัตถุดิบ

หรือวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศเป็น
ระยะเวลา ๑๐ ปี  

(๕) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

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

(๗) ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่า
เสื่อมราคาตามปกติ  

(๘) อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดย
ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด 

(๙) สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 

๓.๓.๒ เงื่อนไข 
(๑) ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
(๒) อนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการ

ส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่ 
มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว 
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(๓) จะต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมส าหรับโครงการเดิม เมื่อโครงการใหม่
ติดตั้งเครื่องจักรแล้วพร้อมจะเปิดด าเนินการ 

(๔) จะต้องยื่นค าขอรับการส่ งเสริมส าหรับโครงการใหม่ภายในวันที่           
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมหนังสือแจ้งยืนยันการลงทุนของ 
โครงการเดิม 

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมเติมประเภทกิจการ ๑.๒๒, ๒.๑๗, ๖.๑๕, ๖.๑๖, ๖.๑๗ และ ๗.๒๔  ในหมวด ๑, ๒, ๖ 
และ ๗ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่  ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน  โดยก าหนดประเภทและเงื่อนไข ดังนี้            

หมวด ๑ เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๑.๒๒  กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม 
อาหารสัตว์ 

๑. ต้องตั้งสถานประกอบการในอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  และอ าเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส 

๒. ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่          
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด ๒ แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๒.๑๗ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับ
งานสาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิต
กระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และการ
ผลิตกระเบื้องปูพ้ืนหรือผนัง) 

๑. ต้องตั้งสถานประกอบการในอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  และอ าเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส 

๒. ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่          
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด ๖ เคมีภัณฑ์  พลาสติก  และกระดาษ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๖.๑๕ กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทิน 
        ร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน  
        (ยกเว้นเครื่องส าอาง) 

๖.๑๖ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ 
        สินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

๖.๑๗ กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือ 
        กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ 

๑. ต้องตั้งสถานประกอบการในอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  และอ าเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส 

๒. ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่                   
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๗.๒๔ กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงาน 
        อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 

๑. ต้องตั้งสถานประกอบการในอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  และอ าเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส 

๒. ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่                   
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๒๙   สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙       
  
 

     พลเอก   ประยุทธ์ จันทร์โอชา    
  ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 


