
 หน้า   ๑๑ 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  ๖/๒๕๕๖ 

เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต ้
 

 

เพื่อให้การสนับสนุนให้มีการลงทุนมากขึ้นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ.  ๒๕๒๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริม 
การลงทุนไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ที่  ๓/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ข้อ ๒ จังหวัดชายแดนภาคใต้  หมายถึง  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  
จังหวัดสตูล  และ  ๔  อําเภอในจังหวัดสงขลา  ได้แก่  อําเภอจะนะ  อําเภอนาทวี  อําเภอสะบ้าย้อย  
และอําเภอเทพา 

ข้อ ๓ นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีทั่วไป 
  ๓.๑ กําหนดให้กิจการทุกประเภทในบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

ที่  ๑๐/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เป็นกิจการที่ให้ความสําคัญและเป็นประโยชน์ 
ต่อประเทศเป็นพิเศษ  โดยมีเงื่อนไขและสิทธิและประโยชน์  ดังนี้ 

  ๓.๒ สิทธิและประโยชน์   
   ๓.๒.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร   
   ๓.๒.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา  ๘  ปี  โดยไม่กําหนด

สัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล   
   ๓.๒.๓ ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน  

ในอัตราร้อยละ  ๕๐  ของอัตราปกติ  เป็นระยะเวลา  ๕  ปี  นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล 

   ๓.๒.๔ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา  ๓๕  (๒)  เป็นเวลา  ๑๕  ปี  
นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

   ๓.๒.๕ สิทธิและประโยชน์อ่ืนให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  ที่  ๑/๒๕๔๓  ลงวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

  ๓.๓ เงื่อนไขเพิ่มเติม 
   ๓.๓.๑ จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ไม่รวมค่าที่ดิน

และทุนหมุนเวียน) 
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   ๓.๓.๒ อนุญาตให้นําเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับ 
การส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน  ๑๐  ล้านบาท  และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า  ๑   
ใน  ๔  ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว 

ข้อ ๔ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ  สําหรับกรณี
ที่ผู้ประกอบการตามโครงการเดิมประสงค์ขอรับการส่งเสริมโครงการใหม่  ดังนี้ 

  ๔.๑ โครงการเดิม  หมายถึง  โครงการที่ดําเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริม
การลงทุนหรือไม่  โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่อ่ืนหรือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้  ทั้งนี้  ประเภทกิจการดังกล่าว
ต้องอยู่ในข่ายที่จะได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

  ๔.๒ โครงการใหม่  หมายถึง  โครงการลงทุนใหม่ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเป็นนิติบุคคลเดิมตามข้อ  ๔.๑  หรือนิติบุคคลใหม่ซ่ึงมีกลุ่มเจ้าของ
ผู้ประกอบการของโครงการเดิมถือหุ้นทั้งส้ิน 

  ๔.๓ ให้ผู้ประกอบการในโครงการเดิมที่มีการลงทุนในโครงการใหม่ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ในโครงการเดิมและโครงการใหม่  โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์และปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

   ๔.๓.๑ สิทธิและประโยชน์   
     โครงการเดิม 
     (๑) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา  ๓  ปี  สัดส่วนไม่เกิน

ร้อยละ  ๑๐๐  ของมูลค่าเงินลงทุน  โดยไม่รวมค่าที่ดินและ 
ทุนหมุนเวียน  ในโครงการใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(๒) สิทธิและประโยชน์ อ่ืนให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ที่  ๑/๒๕๔๓  ลงวันที่  ๑  
สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

     โครงการใหม่ 
     (๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร   
     (๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา  ๘  ปี  โดย 

ไม่กําหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล   
     (๓) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จาก 

การลงทุน  ในอัตราร้อยละ  ๕๐  ของอัตราปกติ  เป็นระยะเวลา  ๕  ปี  
นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

     (๔) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา  ๓๕  (๒)  เป็นเวลา  ๑๕  ปี  
นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

 (๕) สิทธิและประโยชน์อ่ืนให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  ที่  ๑/๒๕๔๓  ลงวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
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   ๔.๓.๒ เงื่อนไขเพิ่มเติม 
     (๑) จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ไม่รวม 

ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
(๒) อนุญาตให้นําเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับ

การส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน  ๑๐  ล้านบาท  และจะต้องลงทุน
เครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๔  ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว 

     (๓) จะต้องยื่นคําขอรับการส่งเสริมสําหรับโครงการเดิม  เม่ือโครงการใหม่
ติดตั้งเครื่องจักรเสร็จแล้วพร้อมจะเปิดดําเนินการ 

     (๔) จะต้องยื่นคําขอรับการส่งเสริมสําหรับโครงการใหม่ภายในวันที่  ๓๑  
ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  พร้อมหนังสือแจ้งยืนยันการลงทุนของ
โครงการเดิม 

ข้อ ๕ นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือกิจการเขตอุตสาหกรรม  และ
กิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตั้งในพื้นที่คลัสเตอร์  
(Cluster)  สําหรับรองรับการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

  ๕.๑ ให้ผู้ประกอบการกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือกิจการเขตอุตสาหกรรม  และโครงการ
ที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม  หรือตั้งในเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
หรอืตั้งในพื้นที่คลัสเตอร์  (Cluster)  สําหรับรองรับการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด  โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์และปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

   ๕.๑.๑ การลงทุนโครงการแรกได้รับสิทธิและประโยชน์  ดังนี้ 
     (๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร   
     (๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา  ๘  ปี  โดย 

ไม่กําหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล   
     (๓) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จาก 

การลงทุน  ในอัตราร้อยละ  ๕๐  ของอัตราปกติ  เป็นระยะเวลา  ๕  ปี  นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

     (๔) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา  ๓๕  (๒)  เป็นเวลา  ๑๕  ปี  
นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

     (๕) สิทธิและประโยชน์ อ่ืนให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ที่  ๑/๒๕๔๓  ลงวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

   ๕.๑.๒ เงื่อนไขเพิ่มเติม 
     (๑) จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ไม่รวม 

ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
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     (๒) อนุญาตให้นําเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน  ๑๐  ล้านบาท  และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๔  
ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว 

     (๓) จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมเป็นราย ๆ  ไป 

  ๕.๒ การลงทุนโครงการส่วนขยายในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ดําเนินการตาม
โครงการแรกยื่นขอขยายโครงการลงทุนภายใต้ชื่อนิติบุคคลเดิม  ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด   
ให้สามารถรวมโครงการแรกเข้ากับโครงการส่วนขยายเป็นโครงการเดียวกัน  โดยให้ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์และปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

   ๕.๒.๑ สิทธิและประโยชน์ 
     (๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร   
     (๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา  ๘  ปี  โดย 

ไม่กําหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล   
     (๓) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จาก 

การลงทุน  ในอัตราร้อยละ  ๕๐  ของอัตราปกติ  เป็นระยะเวลา  ๕  ปี  นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

     (๔) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา  ๓๕  (๒)  เป็นเวลา  ๑๕  ปี  
นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

     (๕) สิทธิและประโยชน์อ่ืนให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  ที่  ๑/๒๕๔๓  ลงวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

   ๕.๒.๒ เงื่อนไขเพิ่มเติม 
     (๑) โครงการขยายจะต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าทีด่ินและทนุหมุนเวยีน

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๒๕  ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนของโครงการแรก  และต้องมีขนาด
การลงทุนไม่น้อยกว่า  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

     (๒) อนุญาตให้นําเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน  ๑๐  ล้านบาท  และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๔  
ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว 

     (๓) จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมเป็นราย ๆ  ไป 

     (๔) จะต้องยื่นคําขอรับการส่งเสริม  และเริ่มมีรายได้ก่อนส้ินสุดระยะเวลา
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการแรก 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

     (๕) จะต้องเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมที่ได้ยื่นคําขอรับการส่งเสริมโครงการแรก  
ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

  ๕.๓ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะดําเนินการยกเลิกบัตรส่งเสริมฉบับแรก
และออกบัตรส่งเสริมฉบับใหม่  โดยรวมทั้งโครงการแรกและโครงการส่วนขยายเข้าด้วยกัน 

ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับอยู่เดิม
ตามประกาศอ่ืนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 


