ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๑๘ /๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
----------------------------------อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารลงทุ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาศั ย อ านาจ
ตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ มการลงทุน
พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนจึงออกประกาศหลักเกณฑ์การให้ การส่ งเสริมการลงทุน ตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
ข้อ ๑ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสตูล และ ๔ อาเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย
และกาหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน
ข้อ ๒ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ตามข้อ ๑ กรณีทั่วไป
๒.๑ ก าหนดให้ กิ จ การทุ ก ประเภทในบั ญ ชี ท้ า ยประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การลงทุ น ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๕๗ เรื่ อ ง นโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ที่มีโครงการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจการที่ มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็น
พิเศษ โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
๒.๒ สิทธิและประโยชน์
๒.๒.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
๒.๒.๒ ให้ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี โดยไม่กาหนด
สัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
๒.๒.๓ ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน
ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
๒.๒.๔ ให้ ได้รับอนุญาตหั กค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
๒.๒.๕ ให้ ได้รับอนุญาตให้ หั กเงินลงทุ นในการติดตั้งหรื อก่ อสร้ างสิ่ งอ านวยความ
สะดวกร้ อยละ ๒๕ ของเงิ นลงทุ น นอกเหนื อไปจากการหั กค่ าเสื่ อมราคา
ตามปกติ

๒
๒.๒.๖ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นสาหรับส่วนที่ผลิต
เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี
๒.๒.๗ ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ ๙๐ ของอัตราปกติสาหรับวัตถุดิบหรือ
วัสดุจาเป็นที่ต้องนาเข้ามาผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา ๕ ปี
๒.๒.๘ สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
๒.๓ เงื่อนไข
๒.๓.๑ ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน)
๒.๓.๒ อนุ ญาตให้ น าเครื่ องจั กรใช้ แล้ วในประเทศมาใช้ ในโครงการที่ ขอรั บ การ
ส่ งเสริมได้มีมูลค่าไม่ เกิน ๑๐ ล้ านบาท และจะต้องลงทุ นเครื่ องจั กรใหม่
มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว
๒.๓.๓ ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมภายในวันทาการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕
ข้อ ๓ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ ตามข้อ ๑ กรณีพิเศษ สาหรับกรณีที่ผู้ประกอบการ
ตามโครงการเดิมประสงค์ขอรับการส่งเสริมโครงการใหม่ ดังนี้
๓.๑ โครงการเดิม หมายถึง โครงการที่ดาเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนหรือไม่ โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่อื่นหรือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ ทั้งนี้ ประเภทกิจการดังกล่าวต้องอยู่
ในข่ายที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน
๓.๒ โครงการใหม่ หมายถึง โครงการลงทุนใหม่ที่ขอรับการส่ งเสริมการลงทุนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นนิติบุคคลเดิมตามข้อ ๓.๑ หรือนิติบุคคลใหม่ซึ่งมีกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการของ
โครงการเดิมถือหุ้นทั้งสิ้น
๓.๓ ให้ผู้ประกอบการในโครงการเดิมที่มีการลงทุนในโครงการใหม่ได้รับสิทธิและประโยชน์
ในโครงการเดิมและโครงการใหม่ โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
๓.๓.๑ สิทธิและประโยชน์
โครงการเดิม
(๑) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี สัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ของโครงการใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๒) สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
โครงการใหม่
(๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
(๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี โดยไม่กาหนด
สัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

๓
(๓) ให้ ได้ รั บลดหย่ อนภาษี เงิ นได้ นิ ติ บุ คคลส าหรั บก าไรสุ ทธิ ที่ ได้ จากการ
ลงทุน ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(๔) ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการ
(๕) ให้ ได้ รั บอนุ ญาตให้ หั กเงิ นลงทุ นในการติ ดตั้ งหรื อก่ อสร้ างสิ่ งอ านวย
ความสะดวกร้ อยละ ๒๕ ของเงิ นลงทุ น นอกเหนื อไปจากการหั กค่ า
เสื่อมราคาตามปกติ
(๖) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นสาหรับส่วนที่
ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี
(๗) ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ ๙๐ ของอัตราปกติสาหรับวัตถุดิบ
หรื อ วั ส ดุ จ าเป็ น ที่ ต้ อ งน าเข้ า มาผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ยในประเทศเป็ น
ระยะเวลา ๕ ปี
(๘) สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
๓.๓.๒ เงื่อนไข
โครงการเดิม
(๑) ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) โดยพิจารณาจากราคาทุนของอาคารและเครื่องจั กร
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้มาก่อนวันที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนโครงการเดิม
(๒) ต้องยื่นคาขอรับการส่ งเสริมส าหรับโครงการเดิม เมื่อโครงการใหม่
ติดตั้งเครื่องจักรแล้วพร้อมจะเปิดดาเนินการ
โครงการใหม่
(๑) ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน)
(๒) อนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการ
ส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่
มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว
(๓) ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมสาหรับโครงการใหม่ภายในวันทาการสุดท้าย
ของปี ๒๕๖๕ พร้อมหนังสือแจ้งยืนยันการลงทุนของโครงการเดิม

๔
ข้อ ๔ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือกิจการเขตอุตสาหกรรม และ
กิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๔.๑ การลงทุนโครงการแรก ให้ผู้ประกอบการกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือกิจการเขต
อุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับสิทธิและประโยชน์และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
๔.๑.๑ สิทธิและประโยชน์
(๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
(๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี โดยไม่กาหนด
สัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(๓) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน
ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(๔) ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการ
(๕) ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอานวยความ
สะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคา
ตามปกติ
(๖) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นสาหรับส่วนที่
ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี
(๗) ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ ๙๐ ของอัตราปกติสาหรับวัตถุดิบ
หรื อ วั ส ดุ จ าเป็ น ที่ ต้ อ งน าเข้ า มาผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ยในประเทศเป็ น
ระยะเวลา ๕ ปี
(๘) สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
๔.๑.๒ เงื่อนไข
(๑) ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน)
(๒) อนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการ
ส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มี
มูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว

๕
๔.๒ การลงทุนโครงการส่วนขยาย ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ดาเนินการตามโครงการแรก
ยื่นขอขยายโครงการลงทุนภายใต้ชื่อนิติบุคคลเดิมตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด ให้สามารถรวมโครงการแรกเข้า
กับโครงการส่วนขยายเป็นโครงการเดียวกัน โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
๔.๒.๑ สิทธิและประโยชน์
(๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
(๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปีโดยไม่กาหนด
สัดส่วนยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(๓) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน
ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(๔) ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการ
(๕) ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอานวยความ
สะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคา
ตามปกติ
(๖) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นสาหรับส่วนที่
ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี
(๗) ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ ๙๐ ของอัตราปกติสาหรับวัตถุดิบหรือ
วัสดุจาเป็นที่ต้องนาเข้ามาผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา ๕ ปี
(๘) สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
๔.๒.๒ เงื่อนไข
(๑) โครงการส่วนขยายจะต้องมีเงินลงทุนขั้นต่าไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนของ
โครงการแรก และต้องมีเงินลงทุนขั้นต่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) อนุญาตให้ นาเครื่ องจั กรใช้ แล้ วในประเทศมาใช้ ในโครงการที่ ขอรั บการ
ส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มี
มูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว
(๓) ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริม และเริ่มมีรายได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลายกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการแรก
(๔) ต้ องเป็ นผู้ ได้ รั บการส่ งเสริ มที่ ได้ ยื่ นค าขอรั บการส่ งเสริ มโครงการแรก
ภายในวันทาการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕

๖
๔.๓ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะดาเนินการยกเลิกบัตรส่งเสริมฉบับแรก
และออกบัตรส่งเสริมฉบับใหม่ โดยรวมทั้งโครงการแรกและโครงการส่วนขยายเข้าด้วยกัน
ข้อ ๕ กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับประเภทกิจการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
หมวด ๑ เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
ประเภทกิจการ
๑.๕.๒ กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น้า
(ยกเว้นกุ้ง)

เงื่อนไข
ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบ
ระบายอากาศเพื่อท้าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่
เหมาะสมตลอดเวลา มีระบบการให้น้าและอาหารอัตโนมัติ
มีมาตรการและระบบป้องกันพาหะน้าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบ
เซ็นเซอร์การตรวจนับจ้านวนสัตว์ และระบบป้องกันและลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
๑.๖ กิจการฆ่าและช้าแหละสัตว์
ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น มีระบบท้าให้สัตว์สลบ
ราวแขวนสัตว์ ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ การตรวจสอบคุณภาพ
เนื้อสัตว์ และการตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น
๑.๘ กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษา ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่องคัดแยกสี การอบ
พืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้
ไอน้้าฆ่าไข่แมลงวันผลไม้ การเคลือบผิว เป็นต้น
๑.๑๗ กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร
๑. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะกระบวนการผสม หรือท้า
เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food
ให้เจือจางเท่านั้น
Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร
๒. ส้าหรับโครงการที่มีกระบวนการหมัก ต้องใช้หัวเชื้อที่ผ่าน
(Food Ingredient) โดยใช้
การศึกษาวิจัยมาแล้ว
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้น
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
๑.๒๒ กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม ๑. ต้ องได้ รั บรองมาตรฐานสากล เช่ น HACCP, GMP เป็ นต้ น
อาหารสัตว์
ภายในระยะเวลาครบเปิดด้าเนินการที่ระบุในบัตรส่งเสริม
๒. ต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
หมวด ๒ แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
ประเภทกิจการ
๒.๑๗ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส้าหรับ
งานสาธารณูปโภค

เงื่อนไข

๗
หมวด ๓ อุตสาหกรรมเบา
ประเภทกิจการ
๓.๑.๑ กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ หรือ
เส้นใยประดิษฐ์
๓.๑.๒ กิจการผลิตด้ายหรือผ้า
๓.๑.๔ กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบ
การแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ
๓.๓ กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม
๓.๖ กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน
๓.๑๑ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน

เงื่อนไข
เฉพาะการผลิตเส้นใยรีไซเคิล ต้องใช้เศษวัสดุของเสียที่
เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น

หมวด ๔ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
ประเภทกิจการ
๔.๔ กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์
หรืออุปกรณ์
๔.๑๒ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มี
ความจุกระบอกสูบต่้ากว่า ๒๔๘ ซีซ)ี

เงื่อนไข

๑. ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและพ่นสี
๒. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และการใช้ชิ้นส่วน
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

หมวด ๕ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทกิจการ
๕.๑ กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
๕.๒.๓ กิจการผลิต Compressor และ/หรือ
Motor ส้าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เงื่อนไข

หมวด ๖ เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
ประเภทกิจการ
เงื่อนไข
๖.๗.๑ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
ต้องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติกมากกว่า ๒ ชั้นขึ้นไป
หลายชั้น (Multilayer Plastics Packaging)
๖.๑๕ กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส้าหรับประทิน
ร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน
เครื่องส้าอาง เป็นต้น

๘
ประเภทกิจการ
๖.๑๖ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับ
สิ น ค้าอุป โภค เช่น บรรจุ ภัณฑ์พลาสติ ก
เป็นต้น
๖.๑๗ กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือ
กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ เป็นต้น

เงื่อนไข

หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ประเภทกิจการ
๗.๔.๒ กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย
(International Distribution
Center: IDC)

เงื่อนไข
๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช้าระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
๒. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
๓. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ ล้านบาท
๔. ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศตั้งแต่ ๑ ประเทศขึ้นไป

๗.๒๔ กิจการพัฒนาอาคารสาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

