TAK SEZ

Nakhon phanom SEZ

Kanchanaburi SEZ

กรมธนารักษ์ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมภิ าค
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1

(ร่าง) กรอบระยะเวลาการดาเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก นครพนม และกาญจนบุรี
ขั้นตอน

การดาเนินการ

ระยะเวลา

รายละเอียดการดาเนินการ

1

ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

9 ม.ค.61-9 กพ.61

-ประชาสัมพันธ์การลงทุน
- แถลงข่าวเปิดตัวการลงทุน 9 ม.ค.61

2

ขายเอกสารการลงทุนและแผนผังพัฒนาพื้นที่/
ประชาสัมพันธ์การลงทุน

ขายเอกสารการลงทุน
15 ม.ค. – 9 ก.พ.61

3

ชี้แจงการลงทุน / พาดูสถานที่

ภายใน 15 วัน นับแต่
วันปิดขายเอกสารการ
ลงทุน

-ตาก วันที่ 15 ก.พ.61
-นครพนม วันที่ 20 ก.พ. 61
-กาญจนบุรี วันที่ 23 ก.พ. 61

4

จัดทาข้อเสนอโครงการลงทุน /ศึกษาความเป็นไปได้
โครงการ (Feasibility)

90 วัน นับแต่ปิดการ
ขายเอกสารการลงทุน

-ยื่นเสนอการลงทุน 15 พ.ค.61

5

คณะทางานสรรหาร คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนฯ พิจารณา ภายใน 30 วัน นับแต่
คัดเลือก และนาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา วันปิดรับใบเสนอการ
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ลงทุน

-เสนอ กนพ.ภายใน 14 มิ.ย. 61

ข้อมูลพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก นครพนม และกาญจนบุรี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

ตั้งอยู่ตำบลสำยลวด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตำก

ตั้งอยู่ตำบลอำจสำมำรถ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม

ตั้งอยู่ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอเมืองกำญจนบุรี
จังหวัดกำญจนบุรี

เนื้อที่ประมำณ 1,055-2-81 ไร่

เนื้อที่ประมำณ 1,363-2-17.10 ไร่

เนื้อที่ประมำณ 2,979-0-72 ไร่

-ค่ำเช่ำ 36,000 บำท/ไร่/ปี
-ค่ำธรรมเนียมกำรจัดให้เช่ำ
250,000 บำทต่อไร่/50ปี
-ปรับปรุงค่ำเช่ำร้อยละ 15 ทุก 5 ปี
-ค่ำธรรมเนียมฯ ยกเว้นชำระ ปีที่ 1-5
ผ่อนชำระปีที่ 6-10 อัตรำดอกเบี้ย
ตำมตลำด

-ค่ำเช่ำ 8,400 บำท/ไร่/ปี
-ค่ำธรรมเนียมกำรจัดให้เช่ำ 140,000 บำทต่อไร่/50ปี
-ปรับปรุงค่ำเช่ำร้อยละ 9 ทุก 3 ปี
-ค่ำธรรมเนียมฯ ยกเว้นชำระ ปีที่ 1-5
ผ่อนชำระปีที่ 6-10 อัตรำดอกเบี้ยตำมตลำด

-ค่ำเช่ำ 1,200 บำท/ไร่/ปี
-ค่ำธรรมเนียมกำรจัดให้เช่ำ 20,000 บำทต่อไร่/50ปี
-ปรับปรุงค่ำเช่ำร้อยละ 9 ทุก 3 ปี
-ค่ำธรรมเนียมฯ ยกเว้นชำระ ปีที่ 1-5
ผ่อนชำระปีที่ 6-10 อัตรำดอกเบี้ยตำมตลำด

หลักเกณฑ์การลงทุนและสิทธิประโยชน์
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก นครพนม กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้ลงทุน
-เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย
-ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท
-กรณีกิจกำรร่วมค้ำ (joint Venture) เป็นกำรร่วมธุรกิจ
ของธุรกิจมีมูลค่ำทุนจดทะเบียนรวมกันไม่ต่ำกว่ำ 50
ล้ำนบำท โดยกรณีผู้เสนอกำรลงทุนต้องกำรเสนอใน
รูปแบบกิจกำรร่วมค้ำจะต้องยื่นเอกสำรและหลักฐำน
แสดงควำมจำนงเป็นกิจกำรร่วมค้ำแนบมำด้วย
-ผลงำนที่ประสบควำมสำเร็จย้อนหลัง 3 ปี นับจำกวัน
ยื่นซองเสนอกำรลงทุน หรือประสบกำรณ์ในลักษณะ
กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์อย่ำงใด อย่ำงหนึ่ง ที่เข้ำ
ร่วมธุรกิจก็ได้ พร้อมกับเอกสำรแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ต่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย อย่ ำ งน้ อ ยต้ อ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินย้อนหลังไม่เกิน
3 ปี (ตำมรอบระยะเวลำบัญชี) นับจำกวันยื่นซองเสนอ
กำรลงทุน ที่ผ่ำนกำรตรวจรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
ในครำวเดียวกัน

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ประกอบด้วย 3 ส่วน
1) แผนกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน
-แผนกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ที่ ข อลงทุ น และ
แนวคิดในกำรจัดทำแผนแม่บทเบื้องต้น
(Conceptual Master Plan) ประกอบด้วย
กำรจั ด ท ำผั ง พั ฒ นำพื้ น ที่ สอดคล้ อ งกั บ
ผั งเมื อง ชุ มชน ท้ องถิ่ น และแผนแม่ บทใน
ระดับจังหวัด ทั้งนี้ เป็นไปตำมหลักกำรสิทธิ
ม นุ ษ ย ช น ใ น ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ข อ ง
สหประชำชำติ
-กำรจัดทำโครงสร้ำงพื้นฐำนภำยในโครงกำร
รวมถึงกำรจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบกำร SMEs
-จุดเด่นภำยในโครงกำร/นวัตกรรมเชื่อมโยง
กับไทยแลนด์ 4.0
2) รู ป แบบจ ำลองเชิ ง ธุ ร กิ จ /ระยะเวลำ
ด ำเนิ นกำร และศึ กษำควำมเป็ นไปได้ ในเชิ ง
กำรเงิน
3) เสนอผลประโยชน์ตอบแทนกำรเช่ำ
(ค่ ำ ธรรมเนี ย มฯขั้ น ต่ ำที่ ท ำงรำชกำร
กำหนด)

สิทธิประโยชน์ในพื้นที่ลงทุน
-กนพ.ได้มีกำรประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 17 พฤศจิ ก ำยน 2560
เห็นชอบมำตรกำรเร่ งรัดกำรลงทุนในพื้นที่
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้สิทธิประโยชน์
ยกเว้นค่ำเช่ำที่ดินรำชพัสดุเป็นเวลำ 2 ปี
โดยกำหนดระยะเวลำสิ้ นสุ ดกำรให้ สิ ทธิ ฯ
ภำยในปี 2563
ทั้งนี้ จะต้องมีกำรลงทุนจริง (ปรับปรุง
พื้ นที่ พั ฒนำที่ ดิ น/ก่ อสร้ ำงอำคำร/จั ดซื้ อ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10
ของเงิ น ลงทุ น (ไม่ ร วมค่ ำ ที่ ดิ น และทุ น
หมุนเวียน) ในปีที่ 1 หรือปีที่ 2 ของรอบปีที่
จัดทำสัญญำเช่ำ นับแต่วันที่จัดทำสัญญำเช่ำ
โดยผู้ได้รับสิทธิพัฒนำจะต้องมำทำสัญญำ
เช่ำภำยในระยะเวลำที่ทำงรำชกำรกำหนด
-สิทธิประโยชน์ ตำมมำตรกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุ น ของบี โ อไอ ใน 13 กลุ่ ม กิ จ กำร
เป้ำหมำยและประกำศเพิ่มเติม
-สิทธิประโยชน์ภำษีของกรมสรรพำกร
(กรณีที่ไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จำกบีโอไอ)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุน

ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

กนพ.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุนโดยการให้สทิ ธิ
ประโยชน์ยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ตาก นครพนม กาญจนบุรี มุกดาหาร และหนองคาย
โดยกาหนดระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์สิ้นสุด
ภายในปี 2563
ตามมติที่ประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

การยื่นเสนอโครงการลงทุน

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3

Land use and Masterplanning
Business Model / Milestone / Feasibility
ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า
(ค่าธรรมเนียมฯขั้นต่า) ตามที่ทางราชการกาหนด

ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2
รายละเอียดตาม TOR

ส่วนที่ 3
แข่งขัน
ค่าธรรมเนียมฯ

คุณสมบัติของ
ผู้ลงทุนจะต้องถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่กาหนด

องค์ประกอบยื่นซองเสนอการลงทุน

คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

สืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

www.boi.go.th

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
กรณีกิจการตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ที่ 2/2557 เรื่อง
นโยบายและหลักเกณฑ์การ
ส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่
3 ธันวาคม 2557

กรณีกิจการเป้าหมายตามที่
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาหนด

กรณีกิจการทั่วไปตามบัญชีประเภทของบีโอไอ
-ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน 8 ปี
-หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
8 ปีอยู่แล้ว ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
เพิ่มอีก 5 ปี

กรณีกิจการเป้าหมาย
(13 กลุ่มอุตสาหกรรม)
-ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
(จากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100)
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
เพิ่มอีก 5 ปี

เหมือนกัน
-หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี
-หักค่ าติ ดตั้ งหรือก่อสร้ างสิ่งอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของเงิ นลงทุ น
นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
-ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
-ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
-อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
-สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การถือครองที่ดิน การนาช่างฝีมืองต่าง
ด้าวมาทางาน เป็นต้น+
เงื่อนไขพิเศษสาหรับ SMEs ไทย
1.กาหนดเงินลงทุนขั้นต่าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
2. อนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มี มู ลค่าไม่ เกิน 10 ล้านบาท โดยจะ
คานวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ โดยใช้มูลค่าตามบัญชีและต้องลงทุนใหม่ ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครกงาร

นิยาม SMEs ไทย
-ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
-เมื่อรวมทั้งกิจการทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ
หรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ปัจ จุ บันคณะกรรมการนโยบายเขต
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ได้ ก าหนด
กิ จ การ เ ป้ า ห ม ายในเ ขตพั ฒ น า
เศรษฐกิจพิเศษ
โดยในแต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะมี กิ จ การ
เป้ า หมายแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ
ศั ก ยภ าพ ข้ อ จ ากั ด และ ความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดย
จัดกลุ่มประเภทกิจการเป้าหมายได้
เป็น 13 กลุ่มอุตสาหกรรม
62 ประเภทกิจการ
ได้มีการกิจการเพิ่มเติมอีก 10 ประเภท
กิ จ การเป้ า หมาย ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที่
12-16/2558 ลงวันที่ 10 มกราคม
2559
หมายเหตุ : ยื่นคาขอรับสิทธิการลงทุนภายในปี 2561

มาตรการของกรมสรรพากร

สามารถขอรับสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้
มาตรการของ
กรมสรรพากร
กระทรวงการคลังได้

มาตรการของกระทรวงการคลัง
จะให้สิทธิลดหย่อนอัตราภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือ
ร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบ
ระยะเวลาบัญชี
สาหรับกิจการที่จัดตั้งใหม่ หรือ
การขยายอาคารถาวรที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ สาหรับรายได้ที่
เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าเพื่อ
ทดแทนการนาเข้า หรือเพื่อการ
ส่งออกเป็นหลัก และการผลิต
สินค้าที่มีแนวโน้มจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน หรือ
รายได้ที่เกิดจากการให้บริการและ
มีการใช้บริการนั้นในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

Special Economic Zone

สอบถามข้อมูลรายละเอียดการประมูลสรรหาผู้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1
โทร 02 298 5391 , 0 2 278 3483

