
 
 
 
 
 

ฉบบัท่ี 31/2564                                วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

การขยายระยะเวลามาตรการส าหรับเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
_________________________________ 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่  เม่ือวนัท่ี 9  กุมภาพนัธ์  
2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ การขยายระยะเวลามาตรการส าหรับเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ โดยขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม มาตรการดา้นการเงิน มาตรการดา้นประกนัภยั ท่ีมีอยู่
เดิม ต่อไปอีก 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสร้าง 
ความต่อเน่ืองในการสนบัสนุนการลงทุน การจา้งงาน และการคา้ท่ีส าคญัในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้นัจะเป็นการสร้าง
รายไดแ้ละอาชีพท่ีมัน่คงใหแ้ก่ประชาชนรวมถึงผูป้ระกอบการในเขตพื้นท่ีดงักล่าว อนัเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในทอ้งท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตส้รุป ดงัน้ี 

1. มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพือ่สนับสนุนการประกอบธุรกจิ 
1.1 มาตรการลดอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหแ้ก่ผูมี้เงินไดท่ี้มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่

ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจโดยสามารถเลือกน าเงินไดต้ามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร  
เสียภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 0.1 ของเงินไดพ้ึงประเมิน โดยไม่ตอ้งน าเงินไดด้งักล่าวไปรวมค านวณกบัเงินไดอ่ื้น 
ส าหรับเงินไดท่ี้เกิดข้ึนในปี 2564 ถึงปี 2566 

1.2 มาตรการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใหแ้ก่ผูมี้เงินไดท่ี้มีสถานประกอบกิจการตั้งอยูใ่น 
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจและมีรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการผลิตสินคา้หรือการขายสินคา้ หรือการใหบ้ริการในเขต
ดงักล่าวจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 3 ของก าไรสุทธิ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี        
1 มกราคม 2564 ถึงรอบระยะเวลาบญัชีปี 2566 ท่ีส้ินสุดภายในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  

1.3 มาตรการลดอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ท่ีจ่าย ส าหรับรายรับจากการขาย
อสังหาริมทรัพยท่ี์ตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจโดยจดัเก็บในอตัราร้อยละ 0.1 ของเงินได ้ส าหรับเงินไดท่ี้เกิดข้ึน
ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2566 

1.4 มาตรการลดอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะ ส าหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ตั้งอยูใ่น 
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจเหลือร้อยละ 0.1 ส าหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทางการคา้หรือก าไร 
ส าหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2566 
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1.5 มาตรการลดหยอ่นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
และตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุดใหเ้รียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย ์
ร้อยละ 0.01 ส าหรับการโอนอสังหาริมทรัพยโ์ดยการขาย แลกเปล่ียน ให ้และการโอนโดยทางมรดกใหแ้ก่ทายาท 
หรือการจ านองอสังหาริมทรัพยท่ี์ตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2566  

2. มาตรการทางภาษีเพือ่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน
และผู้ประกอบการในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ ก าหนดใหบุ้คคลธรรมดา และบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึง
มีสถานประกอบกิจการตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหกัค่าใชจ่้ายและรายจ่ายค่าซ้ือและค่าติดตั้ง
ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ณ สถานประกอบกิจการท่ีตั้งอยูใ่นเขตดงักล่าว ไดเ้ป็นจ านวน 2 เท่า ของค่าใชจ่้าย
และรายจ่ายดงักล่าว ส าหรับค่าใชจ่้ายและรายจ่ายตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2566  

3. มาตรการภาษีเพือ่ส่งเสริมการลงทุน 
3.1 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในทรัพยสิ์นของกิจการในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจก าหนดให้

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ซ่ึงมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหกัรายจ่าย 
การลงทุนหรือการต่อเติม เปล่ียนแปลง ขยายออก หรือท าใหดี้ข้ึนซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตสินคา้  
หรือการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการในเขตดงักล่าว แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิมไดเ้ป็นจ านวน 2 เท่า  
ของรายจ่ายดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  

3.2 มาตรการยกเวน้ภาษีเงินไดเ้พื่อส่งเสริมผูป้ระกอบการรายใหม่ ( New Start-up)  
ท่ีประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลา
บญัชี ส าหรับบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2566  

3.3 มาตรการส่งเสริมใหบุ้คลากรผูมี้ความสามารถสูงนอกเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจไปท างาน 
ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจก าหนดใหผู้มี้เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงมี
คุณสมบติัตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ส าหรับเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีไดรั้บเน่ืองจากการจา้งแรงงานของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ซ่ึงมีสถานประกอบกิจการในเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินได ้โดยไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณกบัเงินไดพ้ึงประเมินอ่ืน ๆ ใน
การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2566  

3.4 มาตรการส่งเสริมการลงทุนร่วมกนัระหวา่งกิจการท่ีมีศกัยภาพนอกเขตพฒันาพิเศษเฉพาะ
กิจกบักิจการท่ีจดัตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีไม่มีสถานประกอบ
กิจการอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหกัรายจ่ายเป็นจ านวน 2 เท่าของรายจ่ายท่ีไดจ่้ายจริง ส าหรับรายจ่าย 
ดงัน้ี 
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(1) เงินลงทุนในหุน้หรือการเป็นหุน้ส่วนซ่ึงเป็นการเพิ่มทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วน 
นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ โดยไม่รวมถึงหุน้บุริมสิทธิและบริษทั 
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นตอ้งน าเงินลงทุนไปใชใ้นการประกอบกิจการในเขตดงักล่าวเท่านั้น  

(2) เงินลงทุนเพื่อจดัตั้งบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ซ่ึงมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่
ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ และบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนนั้นตอ้งน าเงินลงทุนไปใชใ้นการ
ประกอบกิจการในเขตดงักล่าวเท่านั้น  

ทั้งน้ี ส าหรับการลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  

4. มาตรการด้านการเงิน  
4.1 มาตรการพกัช าระหน้ีลูกคา้ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องธนาคารเพื่อการเกษตร  

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย ธ.ก.ส. ขยายระยะเวลาพกัช าระหน้ีลูกคา้ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในส่วน
ของเงินตน้ท่ีไม่เกิน 200 ,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  

4.2 โครงการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ขยายวงเงินสินเช่ือเป็น 8 ,000 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก  
และขยายระยะเวลาด าเนินโครงการออกไปถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565  

5. มาตรการด้านประกนัภัย 
5.1 โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากภยัก่อการร้ายในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้โดยชดเชยส่วนต่างค่าเบ้ียประกนัภยัในอตัราร้อยละ 0.3 – 3 ส าหรับการประกนัภยัทรัพยสิ์นคุม้ครอง
ภยัก่อการร้าย และชดเชยค่าเบ้ียประกนัภยัในอตัราร้อยละ 50 ส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุของพนกังาน 
ท่ีสถานประกอบการท าประกนัภยัใหร้ะยะเวลาด าเนินงาน : ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

5.2 โครงการเมืองตน้แบบ “สามเหล่ียมมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” โดยชดเชยค่าเบ้ียประกนัภยัในอตัรา
ร้อยละ 50 ส าหรับการประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น และการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 
ใหผู้ป้ระกอบการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั กล่าวเพิ่มเติมวา่ มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม มาตรการดา้นการเงิน  
และมาตรการดา้นประกนัภยั จะตอ้งมีการตราพระราชกฤษฎีกาการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและการด าเนินการ 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคาดวา่จะมีผลบงัคบัใชใ้นเร็วๆ น้ี โดยกระทรวงการคลงัจะประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบต่อไป  

 
____________________________________________ 

 
 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม: 
ส านกันโยบายภาษี ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3512 3525 



มาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต?
มีผลบังคับใช+ ต้ังแต0ป2 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

มาตรการภาษีและค-าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ลดอัตราภาษีเงินได+นิติบุคคล 
สำหรับกำไรจากการผลิตหรือขายสินค5าหรือการให5บริการในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จากกรณีปกติร5อยละ 20 ของกำไรสุทธิ 

คงเหลือร)อยละ 3 ของกำไรสุทธิ 

ลดอัตราภาษีเงินได+บุคคลธรรมดา
ให5แกIผู5มีเงินได5 สำหรับเงินได5พึงตามมาตรา 40 (7) และ 40 (8) 

ท่ีได5จากการผลิตหรือขายสินค5า หรือการให5บริการ

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

ให)เสียภาษีในอัตราร)อยละ 0.1 ของยอดเงินได)พึงประเมิน

ลดอัตราภาษีเงินได+หัก ณ ท่ีจ0าย 
สำหรับเงินได5จากการขายอสังหาริมทรัพยTคงเหลือร)อยละ 0.1 
แล5วได5รับยกเว5นไมIต5องนำเงินดังกลIาวมารวมคำนวณเพ่ือเสีย

ภาษีเงินได5ตามมาตรา 48 (1) (2) และ (4)

ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
จากการขายอสังหาริมทรัพยTท่ีเปXนการค5าหรือหากำไร

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ จากร5อยละ 3 

คงเหลือร)อยละ 0.1 

ลดหย%อนค%าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ให)เรียกเก็บร)อยละ 0.01 สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพยT

โดยการขาย แลกเปลี่ยน ให5 และการโอนโดยทางมรดกให5แกI

ทายาท หรือการจำนองอสังหาริมทรัพยTท่ีตั้งอยูIในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจ

มาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยCสินของประชาชนและผูGประกอบการ

บุคคลธรรมดาและบริษัท/ห<างหุ<นส%วนนิติบุคคล

หักค%าใช<จ%ายและรายจ%าย
ค%าซ้ือและติดตั้ง CCTV ได< 2 เท%า 

มาตรการภาษีเพ่ือส-งเสริมการลงทุน

บริษัท/ห+างหุ+นส0วนนิติบุคคล
หักรายจ0ายการลงทุนในทรัพยVสิน ได+ 2 เท0า

สำหรับทรัพยTสินท่ีเก่ียวเน่ืองกับการผลิตสินค5าหรือการขายสินค5า

หรือการให5บริการในเขตดังกลIาว แตIไมIใชIการซIอมแซม

บุคคลธรรมดาผู<มีความสามารถสูงนอกเขต 
เข5ามาทำงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได5บุคคลธรรมดา  

ในอัตราร)อยละ 3 ของเงินได)พึงประเมิน 

ยกเว+นภาษีเงินได+นิติบุคคลให+ Start-up
5 รอบระยะเวลาบัญชี  เฉพาะท่ีประกอบกิจการในอุตสาหกรรม

เป_าหมาย และตั้งอยูIในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

บริษัท/ห<างหุ<นส%วนนิติบุคคลท่ีอยู%นอกเขต

สามารถหักรายจ%ายเงินร%วมลงทุน ได< 2 เท%า
สำหรับ (1) เงินลงทุนในหุ5น/การเปXนหุ5นสIวน ซ่ึงเปXนการเพ่ิมทุน 

และ (2) เงินลงทุนเพ่ือจัดตั้งบริษัทหรือห5างหุ5นสIวนนิติบุคคล 

มาตรการดGานการเงิน

พักชำระหน้ีลูกค<า

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต<
ของ ธ.ก.ส. เปUนเวลา 3 ปV

ในสIวนของเงินต5นท่ีไมIเกิน 200,000 บาท

สินเช่ือท่ีอยู%อาศัยในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต<ของ ธอส. 
ขยายวงเงินสินเชื่อเปXน 8,000 ล5านบาท 

คิดอัตราดอกเบี้ยร5อยละ 3.25 ตIอปd 

ในชIวง 5 ปdแรก 

มาตรการด+านประกันภัย

ชดเชยส%วนต%างค%าเบี้ยประกันภัยในอัตราร<อยละ 0.3 – 3 
สำหรับการประกันภัยทรัพยTสินคุ5มครองภัยกIอการร5าย 

ชดเชยค%าเบี้ยประกันภัยในอัตราร<อยละ 50 
สำหรับกรมธรรมTประกันภัยอุบัติเหตุของพนักงาน

ชดเชยค%าเบี้ยประกันภัยในอัตราร<อยละ 50 
สำหรับการประกันอัคคีภัย การประกันภัยความเสี่ยง

ภัยทรัพยTสิน และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

โครงการเมืองต5นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

* มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 9 ก.พ. 2564


