
  
สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ..ผู้ประกอบการจะได้อะไร? 

เรวดี  แก้วมณี 
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.) 

 

 นับต้ังแต่รัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายขับเคลื่อนและดําเนินการในเรื่องการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน้ันถือได้ว่าเป็นสิ่งใหม่สําหรับประเทศไทยจึงทําให้
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ต่ืนตัวในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่
กําลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในไม่ช้าน้ี ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็คงอยากจะทราบว่าสิทธิประโยชน์/สิทธิ
พิเศษที่จะได้รับ หากสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอะไรบ้าง บทความน้ีมีคําตอบ 

 รูปแบบการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมหลักภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษนําร่อง 5 แห่ง 
   อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พัฒนาพื้นที่ให้สามารถรองรับการเป็นย่านการค้าระหว่างประเทศและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น โดยพัฒนาให้เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตในเมือง
เมี ยวดีและแนวระเ บียง เศรษฐ กิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ปรับปรุงกิจกรรม
บริเวณเขตพ้ืนที่ชายแดนบริเวณสะพาน
ข้ามแม่ นํ้าเมยแห่งที่ 1 ให้ เ ป็นเขต
การค้าปลอดภาษี พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เป็นตลาดการค้าชายแดนท่ีมี
ความทันสมัยและมีระบบการจัดการที่มี
มาตรฐาน 

   อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
พัฒนาพ้ืนที่เป็นย่านการค้าส่งและขนส่ง
ต่อ เ น่ืองหลาย รูปแบบ  ด้ วยความ
ได้เปรียบด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย
พัฒนาให้เป็นเขตประกอบการเสรี1 
บริเวณพ้ืนที่ตําบลบางทรายใหญ่ซึ่งเก่ียวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์ การอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ข้ามแดน สถานีขนส่งผู้โดยสารที่เช่ือมโยงการเดินทางทั้งในระดับเมืองและระดับภูมิภาค เขตพาณิชยกรรม ตลาด
กลางสินค้าเกษตร ปรับปรุงกิจกรรมบริเวณเขตพ้ืนที่เขตการค้าด้ังเดิมให้เป็นเขตการค้าปลอดภาษี ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ให้เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีความทันสมัยและมีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน  

   อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พัฒนาพ้ืนที่โดยการจัดหาพ้ืนที่ระหว่างด่านชายแดนทั้งสองแห่งเพ่ือเป็น
พ้ืนที่กิจกรรมหลัก และพัฒนาเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพในการเช่ือมโยง โดยพัฒนาให้
เป็นเขตประกอบการเสรี และกิจกรรมด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  การบริการด้านการขนส่งครบวงจร 
เช่ือมโยงกิจกรรมด้านการค้า การผลิตและการขนส่งสินค้า ไปยังประเทศมาเลเซีย 

   อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีแนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ โดยให้ความสําคัญกับการเป็นย่านค้าส่งระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับย่าน
                                                 
1 เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) คือ เขตพ้ืนที่ที่กําหนดไว้สําหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับ
การประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชนการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม หรือความจําเป็นอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยของท่ีนําเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและค่า ธรรมเนียม
เพ่ิมขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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การค้าปลีกที่มีศักยภาพสูงที่ตลาดโรงเกลือ โดยพัฒนาให้เป็นเขตประกอบการเสรี และศูนย์โลจิสติกส์ เพ่ือ
เช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตและอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษปอย
เปต โอเนียง และพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ต่อเน่ืองไปยังฐานการผลิตในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ของไทย ปรับปรุงกิจกรรมการค้าชายแดนตลาดโรงเกลือให้เป็นเขตการค้าปลอดภาษี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น
ตลาดการค้าชายแดนที่มีความทันสมัยและมีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน 

   อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบด่านชายแดนให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศูนย์การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เช่ือมโยงทางบก-ทะเล และการค้าชายแดนแบบปลอดภาษี โดยพัฒนาให้
เป็นเขตการค้าปลอดภาษี  ตลาดการค้าชายแดนท่ีมีความทันสมัยและมีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน และพ้ืนที่
อํานวยความสะดวกของการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและกัมพูชาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ 
ปรับปรุงและจัดสรรพ้ืนที่เลียบชายฝั่งทะเลสําหรับกิจกรรมท่องเที่ยว 

 
 สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand: BOI) ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพ้ืนที่
ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และรองรับ
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) โดยมีสาระสําคัญของการ
ให้สิทธิประโยชน์ จําแนกเป็น 2 กรณี ดังน้ี   

1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปที่ไม่ได้รับการส่งเสริม เนื่องจากไม่ใช่กิจการเป้าหมายสําหรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามที่คณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กําหนด ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับ
กรณีต้ังสถานประกอบการในพ้ืนที่ที่มีรายได้ต่อหัวตํ่าที่สุดของประเทศ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธ์ุ ชัยภูมิ 
นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร 
สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวลําภู อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ นอกจากน้ียังได้สิทธิประโยชน์จาก
มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกระทรวงการคลัง โดยลดหย่อนอัตราภาษี

เงินได้นิติบุคคลสําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จาก
ร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ เป็นเวลา 10 รอบ
ระยะเวลาบัญชีต่อเน่ืองกัน โดยมีเง่ือนไขว่ากิจการน้ันจะต้อง
จดแจ้งการขอใ ช้สิท ธิการ เ ป็นบ ริษัทหรือ ห้าง หุ้นส่ วน  
นิติบุคคล ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อน หรือในปี 
พ.ศ. 2560 ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยส่งเสริมการลงทุน ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
สําหรับธุรกิจขนาดกลางหรือ SMEs และจัดทําบัญชีแยก
รายการสําหรับกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและ
กิจการที่ ไม่ ไ ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่ ง ปัจจุ บันมติ 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอเรียบร้อยแล้ว  
 สําหรับมาตรการทางการเงินในส่วนของเงินกู้ ตามมติที่ประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/2557 ได้กําหนดให้
ภาครัฐดําเนินมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าผ่านธนาคารออมสิน และการค้ําประกันทั้งจํานวน ผ่านบรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยให้ บยส. เข้าไปค้ําประกันการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินต่างๆ แบบ



-3- 
 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมค้ําประกัน 2 ปี ซึ่งรัฐจะเป็นผู้ออกให้ โดยมีดอกเบ้ียผ่อนปรน รายละ 1-20 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบันกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

2) กรณีเปน็กิจการเป้าหมายท่ีได้รับการสง่เสริมสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามที ่กนพ. กําหนด ให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุด ด้วยการ "ยกเว้น" ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ 
50% เพ่ิมอีก 5 ปี เฉพาะกลุม่อุตสาหกรรมที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายตามเง่ือนไขของประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ตามยุทธศาสตร์ใหม่ปี 2558 สว่นอุตสาหกรรมใดที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายดังกล่าวสามารถไปใช้สิทธิ
ทางภาษีจากกระทรวงการคลังแทนตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 

กรณีเป็นกิจการท่ัวไปท่ี BOI ให้การส่งเสริม กรณีเป็นกิจการเป้าหมาย  
ตามท่ี กนพ. กําหนด 

1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมเป็นเวลา 3 ปี 
แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี 

1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 
8 ปี 

2. กรณีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 
ปีอยู่แล้ว (กลุ่ม A1 A2) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 50 เพ่ิมเติมอีก 5 ปี 

2. ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อย
ละ 50 เพ่ิมเติมอีก 5 ปี 

3. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ในการคํานวณภาษี เป็นเวลา 10 ปี 
4. ให้หักค่าติดต้ังหรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ในการคํานวณภาษี 
5. ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเคร่ืองจักร 
6. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นสาหรับส่วนท่ีผลิตเพ่ือการสง่ออกเปน็ระยะเวลา 5 ปี 
7. ให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม ตามที่ BOI จะกําหนด 
8. สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใช่ภาษีอากร (ซ่ึงจะกําหนดในภายหลัง) 

  

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 10 เมษายน 2558 
 
กิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 13 กลุ่มกิจการ ดังน้ี  

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง  8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
2. เซรามิกส์       9. การผลิตพลาสติก  
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเคร่ืองหนัง   10. การผลิตยา  
4. อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือน     11. กิจการโลจิสติกส์  
5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ    12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม  
6. การผลิตเคร่ืองมือแพทย์     13. กิจการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และช้ินส่วน  
 

สําหรับกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัด
ตาก ครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่มกิจการ จังหวัดมุกดาหาร ครอบคลุม 5 กิจการ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กิจการโลจิสติกส์ นิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม และกิจการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา ครอบคลุม 6 กิจการ ได้แก่ อุตสาหกรรม
การเกษตร ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องเรือน กิจการโลจิสติกส์ นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จังหวัดสระแก้ว 
ครอบคลุม 12 กิจการ โดยยกเว้นกิจการเซรามิกส์ และจังหวัดตราด ครอบคลุม 4 กิจการ ได้แก่ อุตสาหกรรม
การเกษตร ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง กิจการโลจิสติกส์ นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
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นอกจากน้ี ยังมีสิทธิประโยชน์
ที่ ไ ด้ รั บจากกรมศุ ลกากร  กรณีที่
ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะต้ัง 
เขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์
บน2 ซึ่งจะมีการให้สิทธิประโยชน์ 
ได้แก่ ยกเว้นอากรนําเข้าเคร่ืองจักร 
ยกเว้นอากรนําเข้าวัตถุดิบที่นํามาผลิต
เพ่ือส่งออก ยกเว้นอากรขาออก ยกเว้น
อากรการกําจัดหรือทําลายวัสดุ ยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) สําหรับวัตถุดิบที่
นํ า เข้ ามาผลิต เ พ่ือส่ งออก  ยกเ ว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) สําหรับสินค้านําเข้า-ส่งออก และกําหนดระยะเวลาเก็บสินค้า ยกเว้นในส่วนของคลังสินค้า
ทัณฑ์บน กําหนดให้ไม่เกิน 2 ปี 
 

 บทสรุป 
    เมื่อทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว หากผู้ประกอบการมีความ
สนใจที่จะเข้าไปลงทุน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One 
Stop Investment Center: OSOS) ของ BOI หรือศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 จังหวัด นอกจากน้ี ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกิจการของตนเอง 
อาทิ การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) การสร้างมูลค่า (Value Added) และคุณค่า (Value Creation) ให้กับ
สินค้าและบริการ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และการหาช่องทางขยายตลาด เป็นต้น อันเป็น
การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมโอกาสในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการให้ประสบผลสําเร็จและกิจการมีการ
เติบโตอย่างย่ังยืน สําหรับการเตรียมการเพ่ือรองรับการเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกระทรวงอุตสาหกรรมน้ัน 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษาจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 พ้ืนที่
นําร่องตามนโยบายรัฐบาล ในปี 2558 และอยู่ระหว่างแก้ไขพระราชบัญญัติของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
ตลอดจนจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากน้ี สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ระหว่าง
การศึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท้ัง 5 แห่ง เพ่ือให้กระทรวง
อุตสาหกรรมมีแผนปฏิบัติการเชิงรุกสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
, 20 มกราคม 2558 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เอกสารประกอบการบรรยาย 
เรื่อง การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย, 10 เมษายน 2558 

 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2557  
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทนุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, สืบค้นเมื่อ
30 เมษายน 2558 

                                                 
2 เขตปลอดอากร (Free Zone) คือ พ้ืนที่ที่กําหนดไว้สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยของท่ีนําเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
  คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) คือ เขตพ้ืนที่ที่ภาคเอกชนยื่นขอจัดต้ังจากกรมศุลกากรเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า คลังสินค้า 
เพ่ือประกอบการเก็บ แปรรูป จัดแสดง หรือซ่อมแซมสินค้าที่มีการนําเข้าส่งออกระหว่างประเทศ 


