
ข้อควรรู้กับมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

อุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
26 พฤษภาคม 2565
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ประเด็นการน าเสนอ

หลักเกณฑ์การพิจารณา02

แนวทางการขอรับการส่งเสริม
และการใช้สิทธิประโยชน์
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01 ภาพรวมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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ภาพรวมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

01
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การขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

HIGH
PROFIT

Save
Tax

ยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ขยายการลงทุน

จ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินโบนัส

Low 
Cost
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• เป็นมาตรการพิเศษเพ่ือให้สิทธิประโยชน์แก่   
โครงการที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับ      
การส่งเสริมการลงทุนมาก่อน

• ต้องเป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริม        
ในวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม

• กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม
สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคลต้องสิ้นสุด
หรือไม่เคยได้รับยกเว้น และต้องเปิดด าเนินการแล้ว

• ต้องเป็นการลงทุนที่เกิดขึ้นหลังยื่นค าขอ

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

เกษตรกรรมและผลิตจากการเกษตร

หมวด 1

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

หมวด 2

อุตสาหกรรมเบา

หมวด 3

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

หมวด 4

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมวด 5

เคมีภัณฑ์ พลาสติก แลกระดาษ

หมวด 6

กิจการบริการ และสาธารณูปโภค

หมวด 7

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หมวด 8
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สิทธิประโยชน์พื้นฐานส าหรับโครงการลงทุนใหม่/โครงการขยาย
A1: อุตสาหกรรมฐานความรู้ / กิจการท่ีลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สูง เน้น R&D ซึ่งส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถของประเทศในระยะยาว
A2: โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการท่ีใช้เทคโนโลยีสูง กิจการด้านสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ส าคัญท่ีมีลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มี
A3: กิจการใช้เทคโนโลยีสูงท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีฐานผลิตอยู่บ้างแล้ว
A4: กิจการท่ีมีระดับเทคโนโลยีไม่เท่า A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมสร้าง Value Chain
B1-B2: อุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส าคัญต่อ Value Chain

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากร
เครื่องจักร

ยกเว้นอากรวัตถุดิบ
ผลิตเพ่ือส่งออก Non-tax

A1 8 ปี (ไม่จ ากัดวงเงิน) + Merit   

A2 8 ปี + Merit   

A3 5 ปี + Merit   

A4 3 ปี + Merit   

B1 0 ปี + Merit (บางกิจการ)   

B2 - - - 
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ยื่นขอรับการส่งเสริมจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565

สามารถขอรับการส่งเสริมซ้ าในมาตรการย่อยเดียวกันได้ 

สิทธิประโยชน์ 
• ยกเว้นอากรน าเข้าเคร่ืองจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี (จากรายได้ของกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม) เป็นสัดส่วน 

50% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ (มาตรการท่ี 1 - 5 )
หรือ 100% ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ (มาตรการท่ี 2 กรณีใช้เคร่ืองจักรระบบ

อัตโนมัติท่ีมีการเช่ือมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ > 30% )
หรือ 100% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (มาตรการท่ี 6 โดย

แผนการปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจาก สวทช. ตามเกณฑ์ที่ก าหนด)

1 การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2 การปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร 

3 การวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม

4 การยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล

5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6 การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ : เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริม

กิจการกลุ่ม A 
(ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล)
*** สิทธิยกเว้น / ลดหย่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคลต้องสิ้นสุดลงก่อน 

กิจการกลุ่ม B 
(ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล)

โครงการอยู่ในบัญชีประเภทกิจการ
ที่ส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน

1กรณีที่

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ
อยู่เดิม

โครงการอยู่ในบัญชีประเภทกิจการ
ที่ส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน

2กรณีที่
โครงการท่ียังไม่เคยได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 

1) ค าขอรับการสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป 

(ส าหรับผู้ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสรมิการลงทุน

เพื่อปรับปรงุประสทิธิภาพการผลติ) (F PA PP 01-07)

2) แบบประกอบค าขอรับส่งเสรมิตามหลกัเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์

ของแต่ละมาตรการ

**** น ามายื่นที่กองส่งเสริมการลงทุน 1 – 4

ท่ีดูแลประเภทกิจการนั้น ๆ  
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หลักเกณฑ์การพิจารณา

02
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

11
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม ขอบข่าย • ใช้กับกิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม

- เป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
- กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดแล้ว หรือไม่เคยได้รับยกเว้น

• กรณีทั่วไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
• กรณี SMEs ลงทุน> 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนเหมุนเวียน)  

สิทธิและประโยชน์ • ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี (จากรายได้ของกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม ) เป็นสัดส่วน 50% ของ

เงินลงทุนในการปรับปรุงโดยไม่รวมค่าท่ีดิน/ทุนหมุนเวียน
• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ให้นับจากวันท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

เงื่อนไข • ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีออกบัตรส่งเสริม

• ต้องด าเนินการให้ได้ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด ได้แก่ การใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนท่ีก าหนด การน าพลังงาน
ทดแทนมาใช้ในกิจการตามความเหมาะสม การลดปริมาณอากาศเสีย น้ าเสีย หรือกากของเสียตามเกณฑ์ และ
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วนท่ีก าหนด

• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมต้องอยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมตามประเภทกิจการที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
และไม่ได้อยู่ใน Negative List ตามประกาศ สกท. 12
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ต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร 
เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือ

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

เพื่อลดการใช้พลังงาน

ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร
เพื่อน าพลังงานทดแทน

มาใช้ในกิจการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ของเสีย น้ าเสีย อากาศเสีย

ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

การเพ่ิมขอบข่ายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพ่ิมขอบข่าย

ต้องยื่นขอรับการส่งเสริม 
ภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ในวงเงิน

50% ของเงินลงทุนปรับปรุง

เงินลงทุน > 1 ล้านบาทต่อโครงการ 
SMEs > 500,000 บาทต่อโครงการ

ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและ
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

ท้ังนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ี 6 กันยายน 2564

13
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

14
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ขอบข่าย • ใช้กับกิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม
- เป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
- กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดแล้ว หรือไม่เคยได้รับยกเว้น

• กรณีทั่วไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
• กรณี SMEs ลงทุน > 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)

สิทธิและประโยชน์ • ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี (จากรายได้ของกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม ) เป็นสัดส่วน 50% ของ

เงินลงทุนในการปรับปรุงโดยไม่รวมค่าท่ีดิน/ทุนหมุนเวียน (กรณีใช้เคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติ
ในประเทศ > 30% จะให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ เป็นสัดส่วน 100%)

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ให้นับจากวันท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

เงื่อนไข • ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีออกบัตรส่งเสริม

• ต้องด าเนินการให้ได้ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด เช่น การลดลงของต้นทุนทางตรงต่อหน่วย การเพิ่มข้ึนของ Yield เป็นต้น

• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

โครงการท่ีขอรับการส่งเสริมต้องอยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมตามประเภทกิจการท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน และไม่ได้อยู่ใน Negative List ตามประกาศ สกท.

มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (1/4) 

หมายเหตุ รายละเอียดตามค าช้ีแจงส านักงาน https://www.boi.go.th/upload/content/c5_2565_628491a929c37.pdf
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ต้องเป็นประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมในขณะยื่น

เป็นการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติของกิจการที่ท าอยู่เดิม เพ่ือลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยการผลิต/บริการ และ
เพ่ิมอัตราการได้มา (Yield) โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

I. กรณีใช้ระบบ Automation
มีการน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต 

อาจจะน ามาใช้ในบางขั้นตอน เช่น Work Cell เป็นต้น 
หรือน ามาใช้ท้ังสายการผลิตก็ได้ 

Machine to Machine / Process to Process
(ไม่รวมกรณีน าเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้งานเป็นรายเครื่อง) 

II. กรณีไม่ใช้ระบบ Automation
การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของเครื่องจักร 

โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้น 
แต่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์

(Stand Alone Machine)

ต้องเป็นประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมในขณะยื่น
 กลุ่ม A ที่สิทธิยกเว้น/ลดหย่อน CIT สิ้นสุดแล้ว
 กลุ่ม B (ยกเว้นบางประเภท)
 ไม่ว่ากิจการเดิมจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม

 กลุ่ม A ที่สิทธิยกเว้น/ลดหย่อน CIT สิ้นสุดแล้ว
ไม่ว่ากิจการเดิมจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (2/4) 
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (3/4) 
กลุ่มผู้ใช้ (Demand Side)

อยู่ในประเภทกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ* กลุ่ม A

ปรับปรุงในสายการผลิต/บรกิารเดิม

Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี ไม่ใช้ Automation : ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี 

เช่ือมโยงอุตสาหกรรมในประเทศ
(ซื้อจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ)

ขยายวงเงินยกเว้นเป็น ไม่เกิน 100 % ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

ตัวอย่าง: โรงงานผลิตอาหาร ชิ้นส่วนยานพาหนะ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

น ามาใช้ท้ังสายการผลิต/บริการ หรือบางข้ันตอน 
(ไม่รวมการน ามาใช้เป็นรายเครื่อง)

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทุนในเครื่องจักร

* กรณีเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิม
สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดลงแล้ว
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (4/4)
กลุ่มผู้ใช้ (Demand Side)

อยู่ในประเภทกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ* กลุ่ม B

ปรับปรุงในสายการผลิต/บรกิารเดิม

Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี ไม่ใช้ Automation : ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

เช่ือมโยงอุตสาหกรรมในประเทศ
(ซื้อจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ)

ขยายวงเงินยกเว้นเป็น ไม่เกิน 100 % ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

ตัวอย่าง: โรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม 

น ามาใช้ท้ังสายการผลิต/บริการ หรือบางข้ันตอน 
(ไม่รวมการน ามาใช้เป็นรายเครื่อง) * กิจการท่ีไม่สามารถขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้

• ผลิต: รถยนต์ท่ัวไป รถจักรยานยนต์
• บริการ: กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ    

กิจการ Co-Working Space กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Center: IBC) กิจการสนับสนุนการค้าและ
การลงทุน (TISO) กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และ
ส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO)

18
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ตัวอย่างโครงการท่ีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้วยระบบ Automation (1/2)

19

เช่น 
• การลงทุนใหม่ในเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องชั่งอัตโนมัติ 

เครื่องบรรจุอัตโนมัติ เครื่องเย็บอัตโนมัติ เป็นต้น (Process to 
Process หรือ Machine to Machine)

• การลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีการเชื่อมโยงแบบ   
ไร้สายหรือผ่านสายสัญญาณ เช่น เครื่อง Spectrophotometer
ท่ีเชื่อมการท างานกับเครื่องเชื่อมเลเซอร์ เป็นต้น 

• การติดตั้งแขนกล และ/หรือ Loader ร่วมกับเครื่องจักร        
(ท่ีมีอยู่เดิมหรือลงทุนใหม่) ในสายการผลิต โดยมี Programmable 
Logic Control : PLC และ/หรือโปรแกรมในการควบคุมการ
ท างาน

• การติดตั้งระบบแขนกลอัตโนมัติ และ/หรือ Automatic
Loader ร่วมกับเครื่องจักร (ท่ีมีอยู่เดิม หรือลงทุนใหม่)

เคร่ืองช่ังอัตโนมัติ

19
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เช่น

• การติดตั้งระบบขนส่งอัตโนมัติ Automatic Guided Vehicle (AGV) ท่ีมี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการท างานร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่นๆ

• การติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ท่ีมีการเชื่อมโยงแบบไร้สายหรือผ่านสายสัญญาณ

โดยมีการท างานร่วมกับเครื่องจักร (ท่ีมีอยู่เดิม หรือลงทุนใหม)่ 

เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการผลิต

• การติดตั้งระบบ Internet of Things : IoT เพื่อช่วยในการท างาน

โดยจะต้องมีท างานร่วมกันระหว่าง Sensor และ Software รวมท้ังเชื่อมโยง

กับการท างานของระบบอัตโนมัติ เช่น การน า Data Visualization มาใช้

ร่วมกับระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
20

ตัวอย่างโครงการท่ีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้วยระบบ Automation (2/2)
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มผู้ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (กรณีลงทุนใหม่)

ขอบข่าย

สิทธิและประโยชน์

ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนระบบ

อัตโนมัติ (กรณีใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ > 30% 
จะให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ เป็นสัดส่วน 100%) 

• โครงการลงทุนใหม่ในสายการผลิต/บริการ
• อยู่ในประเภทกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ (กลุ่ม B) ยกเว้น

ประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้ฯ    ตามที่ส านักงานก าหนด
• กรณีทั่วไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
• กรณี SMEs ลงทุน > 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

โครงการท่ีขอรับการส่งเสริมต้องไม่ได้อยู่ใน              
Negative List ตามประกาศ สกท. 

21

หมายเหตุ รายละเอียดตามค าชี้แจงส านักงาน https://www.boi.go.th/upload/content/c7_2565_628492e61fe32.pdf

https://www.boi.go.th/upload/content/c7_2565_628492e61fe32.pdf
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

22
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มาตรการที่ 3 ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม
ขอบข่าย • ใช้กับกิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม

- เป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
- กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดแล้ว หรือไม่เคยได้รับยกเว้น

• กรณีทั่วไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
• กรณี SMEs ลงทุน> 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนเหมุนเวียน)  

สิทธิและประโยชน์ • ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี (จากรายได้ของกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม ) เป็นสัดส่วน 50% ของ

เงินลงทุนในการปรับปรุงโดยไม่รวมค่าท่ีดิน/ทุนหมุนเวียน
• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ให้นับจากวันท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

เงื่อนไข • ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีออกบัตรส่งเสริม

• จะต้องเสนอแผนการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันท่ียื่นขอรับการส่งเสริม      

(ในกรณี SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันท่ียื่นขอรับการส่งเสริม)

• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมต้องอยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมตามประเภทกิจการที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
และไม่ได้อยู่ใน Negative List ตามประกาศ สกท. 23



24

(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

24
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ขอบข่าย • ใช้กับกิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม
- เป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
- กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดแล้ว หรือไม่เคยได้รับยกเว้น

• กรณีทั่วไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
• กรณี SMEs ลงทุน> 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนเหมุนเวียน)  

สิทธิและประโยชน์ • ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี (จากรายได้ของกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม ) เป็นสัดส่วน 50% ของ

เงินลงทุนในการปรับปรุงโดยไม่รวมค่าท่ีดิน/ทุนหมุนเวียน
• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ให้นับจากวันท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

เงื่อนไข • ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีออกบัตรส่งเสริม

• จะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล 
เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GOOD AGRICULTURE PRACTICES: GAP) มาตรฐานการ
รับรองป่าไม้ตามแนวทางขององค์การพิทักษ์ป่าไม้ (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL: FSC) มาตรฐาน 
PEFCS (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEME) มาตรฐานระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่า
ไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061 SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT SYSTEM (SFM)) เป็นต้น

• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565 25

มาตรการที่ 4 ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

26
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ขอบข่ายการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล

Digitalization

Automation & Digitalization Digitalization
การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Automation System 
Integration

• Data 
Analysis

• Optimization
• Connected 

Network

ตวัอย่าง
Enterprise Resource 

Planning (ERP)
API/Web Service
for Government 

E-Payment

* ไมร่วม คจ. อตัโนมติัแบบ Stand Alone AI/Machine Learning Data Analytic (Big Data)

27
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (1/3)

สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล

เงื่อนไข • ใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม
- เป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (กิจการกลุ่ม A) ยกเว้น                 

บางประเภทกิจการ (เช่น กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ กิจการ Cloud Service และ กิจการ Data Center 
เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่แล้วโดยสภาพ)

- กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดแล้ว 
• ลงทุนขั้นต่ า 
 กรณีทั่วไป ลงทุน ≥ 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
 กรณี SMEs ลงทุน ≥ 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
คุณสมบัติ SMEs: รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี และมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น > 51%

กิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิมท่ีมีการน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในองค์กรโดยไม่มีการลงทุนด้านเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ ดังนี้

28หมายเหตุ รายละเอียดตามค าชี้แจงส านักงาน https://www.boi.go.th/upload/content/c1_2565_61ee2049bbe2f.pdf
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1. การน าซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ มาเชื่อมโยงภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
(Integrated) และเชื่อมโยงภายนอกองค์กร (Connected) บางส่วน หรือ มีการเชื่อมโยง
ทั้งภายในและภายนอก โดยต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 3 ฟังก์ชั่น มาใช้บริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการ 

2. การประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) Machine Learning 
การน า Big Data มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 

ต้องเสนอแผนการลงทุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับการท างานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังน้ี

3. การน าซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
ของบริษัทกับระบบออนไลน์ของภาครัฐ เช่น เชื่อมโยงกับระบบ National e-Payment เป็นต้น

เงื่อนไข (ต่อ)

กรณี 1. และ 3. ต้องเป็นซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงโดย
ผู้ประกอบการในไทยซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนับเงินลงทุน                 
ส่วนที่มาจากต่างประเทศเป็นเงินลงทุนเพียงกึ่งหนึ่ง

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (2/3)

29
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เงื่อนไข (ต่อ)

• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

• ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

• ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้นับรวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย แต่หากเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศให้นับเงินลงทุนกึง่หนึง่

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (3/3)

30

กรณีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรพร้อมกับการลงทุนด้านเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร ให้ใช้หลักการเดียวกันกับ
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการนับค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ 
Cloud หรือ Data Center ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นมูลค่าเงินลงทุนในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย

มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ี 21 ธันวาคม 2563
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ตารางสรุปการนับมูลค่าเงินลงทุนในการปรับปรุงเพื่อก าหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

รูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย นับเต็มจ านวน นับก่ึงหนึ่ง
- กรณีการน าซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศมาใช้ใน

ระ ดับที่ มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย งภ าย ในอ งค์ กร อ ย่ า ง เ ป็ นร ะบบ 
(INTEGRATED) และเชื่อมโยงภายนอกองค์กร (CONNECTED) 
บางส่วน หรือมีการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก

- กรณีการน าซอฟต์แวร์โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบของบริษัทกับระบบออนไลน์ของ
ภาครัฐ เช่น เชื่อมโยงกับระบบ NATIONAL E-PAYMENT เป็นต้น 
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

1. เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ ที่พัฒนา/ปรับปรุง

- ผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ผู้ประกอบการในต่างประเทศ 

2. ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ CLOUD หรือ DATA CENTER
- ท่ีต้ังในประเทศไทย 

- ท่ีต้ังในต่างประเทศ 

- กรณีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE หรือ AI) MACHINE LEARNING การน า BIG 
DATA มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (DATA ANALYTICS)

1. เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายใน
- การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE หรือ AI) 
- MACHINE LEARNING 
- การน า BIG DATA มาใช้ 
- การวิเคราะห์ข้อมูล (DATA ANALYTICS)



2. ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ CLOUD หรือ DATA CENTER
- ท่ีต้ังในประเทศไทย 

- ท่ีต้ังในต่างประเทศ 

หมายเหตุ : มูลค่าวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล = ร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุงฯ ตามแนวทางในตารางข้างต้น
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
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สวทช. ได้พัฒนา “ดัชนีชี้วัดความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย (Thailand i4.0 Index)” ขึ้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท าให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุง
เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเป็นระบบ 

โดยจะเน้นการลงทุนในเครื่องจักรและอปุกรณ์ 
(Operation Technology: OT) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: IT)
เพื่อพัฒนาไปสู่ Smart Factory

กลไกในการขับเคลื่อนการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0



•ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
•ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน

ในการปรับปรุงเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

สิทธิและประโยชน์

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(Robot & Automation)

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digitalization)

การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด
(Smart Operation)สิทธิและประโยชน์

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุน 

ในการปรับปรุง
 ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน

ในการปรับปรุง (กรณีใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่มีการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ > 30%)

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(Robot & Automation)

มาตรการสนับสนุนการลงทุนระบบอัตโนมัติและการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
< INDUSTRY 4.0 INDUSTRY 4.0
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เงื่อนไข

สิทธิและประโยชน์
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ 

ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

• ต้องเสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อยกระดบัสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และต้อง
ด าเนินการตามแผนท่ีได้รับอนุมัติ

• ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจกัรเพือ่ยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในด้านต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติและการเชือ่มต่อระหว่างอปุกรณ์ 
(Automation and Network Technology) การวิเคราะห์ข้อมลูและการปฏิบัติการท่ีชาญฉลาด (Smart Operation) หรือ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหาร
จัดการในกระบวนการผลิต (Digital Technology in Production Process)  เป็นต้น ในสายการผลิตหรือการให้บริการท่ีมีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

• ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีออกบัตรส่งเสริม 
• ต้องย่ืนขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565 35

การลงทุนเพ่ือยกระดับกิจการเดิมให้ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ)
“มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0”

(มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2564)

• ใช้กับกิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม
- เป็นประเภทกิจการท่ีอยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในวันที่ย่ืนขอรับการส่งเสริม
- กรณีโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมอยู่เดมิ สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯต้องส้ินสุดแล้ว หรือไม่เคยได้รับยกเว้น

• กรณีทั่วไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)  /  กรณี SMEs ลงทุน > 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 

ขอบข่าย



36ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

ขอบข่าย • โครงการลงทุนใหม่ทีม่ีการลงทนุเครือ่งจักรเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในสายการผลิต/บริการ 

• อยู่ในประเภทกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินไดฯ้ (กลุ่ม B) ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบาย
เฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้ฯ ตามที่ส านักงานก าหนด

สิทธิและประโยชน์ • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนโดยไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

• สิทธิและประโยชน์อื่นๆ ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

เงื่อนไข • ต้องเสนอแผนการลงทุนเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และต้องด าเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
• ต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในด้านต่างๆ เช่น 

ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Automation and Network Technology) การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) หรือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
บริหารจัดการในกระบวนการผลิต (Digital Technology in Production Process)  เป็นต้น

36

โครงการลงทุนใหม่ในกลุ่ม B (ประเภทกิจการที่ปกติไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ)
ที่เข้าข่ายอุตสาหกรรม 4.0

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2564)
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 เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ ที่ต้องท างานร่วมกับเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ เพื่อการสั่งงานและควบคุมการท างาน ตลอดจนการสนับสนุนระบบการผลิตให้นับเงนิลงทุน
หรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน

 เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร 
• กรณีพัฒนาหรือปรับปรุงโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ไดร้ับการรับรองฯ 

ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน
• กรณีที่ไม่ได้รับการรับรองฯ หรือน าเข้าจากต่างประเทศ ให้นับเงินลงทุน/หรือค่าใช้จ่ายกึ่งหน่ึง

 ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center
• กรณี Cloud หรือ Data Center ในประเทศไทย ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 
• กรณี Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่ง

 เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้ปญัญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) 
Machine Learning การน า Big Data มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน

การนับมูลค่าเงินลงทุนด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
• ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เต็มจ านวน
• ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบ

สารสนเทศ และการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ดังต่อไปน้ี

37
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สรุปประเภทกิจการท่ีสามารถขอส่งเสริมตามมาตรการปรับปรงุประสิทธภิาพ
กลุ่ม A กลุ่ม B

1. การประหยัดพลังงาน/การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานทดแทน

 

(ยกเว้นบางกิจการ)

2.  การปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- การใช้เคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์  

(ยกเว้นบางกิจการ)

- การปรับเปล่ียนเทคโนโลยีใหม่
- ระบบดิจิทัล









3. การวิจัย พัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรม  

(ยกเว้นบางกิจการ)

4. การยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล  

5. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(ยกเว้นกิจการกลุ่ม Software)


6. การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0  
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ประเภทกิจการกลุ่ม B ที่ไม่เข้าข่ายให้การส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
7.2 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)
7.9.2.6 กิจการ Co-Working Space
7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC)
7.37 กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ช้ินส่วนและส่วนประกอบระหว่างประเทศ (International Procurement Office: IPO)

2.  ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (การน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต)
4.6      กิจการผลิตรถยนต์ท่ัวไป
4.12    กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นท่ีมีความจุกระบอกสูบต่ ากว่า 248 ซีซี) 
5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
7.2 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)
7.9.2.6 กิจการ Co-Working Space
7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC)
7.37 กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ช้ินส่วนและส่วนประกอบระหว่างประเทศ (International Procurement Office: IPO)

อ้างอิงตามประกาศ สกท. ที่ ป.1/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 

1.  ด้านการประหยัดพลังงาน การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน และด้านการวิจัยและพัฒนา
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ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

1.23     กิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมยัใหม่
4.11.6   กิจการระบบปฏิบตัิการเกี่ยวกับอวกาศ
4.22.2 ระบบจ าลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง
5.7       กิจการซอฟต์แวร์
5.9       กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL SERVICES)
5.10     กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์
7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต DATA CENTER
7.9.3     กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
7.10      กิจการ CLOUD SERVICE
7.31      กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ
7.32 กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ
7.33      กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ
8.1.4     กิจการ DIGITAL TECHNOLOGY

อ้างอิงตามประกาศ สกท. ที่ ป.1/2565 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565
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แนวทางการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
และการใช้สิทธิประโยชน์ BOI

03
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งานวิเคราะห์โครงการ
การขอรับการส่งเสริม

งานสิทธิและประโยชน์
ด้านเคร่ืองจักร

งานติดตามและประเมินผลการลงทุน
(การขอใช้สิทธิภาษี/ตรวจเปดิด าเนินการ)

อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์                    
(เช่น ยา เครื่องมือแพทย์และบรกิารทางการแพทย์)

กองส่งเสริมการลงทุน 1

อุตสาหกรรมการผลิตทีใ่ช้เทคโนโลยีข้ันสูง เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อากาศยาน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์             
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

กองส่งเสริมการลงทุน 2

กองส่งเสริมการลงทุน 4
อุตสาหกรรมดิจทิัล สร้างสรรค์ และบริการทีม่ีมลูค่าสงู

อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
เช่น อุตสาหกรรมเหลก็ ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคพื้นฐาน

กองส่งเสริมการลงทุน 3

รับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการลงทุนท่ีอยู่ใน
ความดูแลของกองส่งเสริมการลงทุน 
1 และ 2

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1

รับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการลงทุนท่ีอยู่ใน
ความดูแลของกองส่งเสริมการลงทุน 
3 และ 4

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2

งานของกองส่งเสริมการลงทุน 1-4 และกองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1-2
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ยื่นขอรับการส่งเสริมจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565

สามารถขอรับการส่งเสริมซ้ าในมาตรการย่อยเดียวกันได้ 

1 การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2 การปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร 

3 การวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม

4 การยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล

5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6 การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 

1) ค าขอรับการสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป 

(ส าหรับผู้ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสรมิการลงทุน

เพื่อปรับปรงุประสทิธิภาพการผลติ) (F PA PP 01-07)

2) แบบประกอบค าขอรับส่งเสรมิตามหลกัเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์

ของแต่ละมาตรการ
**** น ามายื่นที่กองส่งเสริมการลงทุน 1 – 4

ท่ีดูแลประเภทกิจการนั้น ๆ  
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ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน ระยะเวลา และข้ันตอนการด าเนินงาน

รายละเอียดแผนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ/Digitalization/การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 พร้อม                                        
- ข้ันตอนการผลิต/บริการของโครงการท่ีขอรับการส่งเสริม  

- แผนภูมิ เช่น Plant Layout และ/หรือแบบ (Drawing) ระบุส่วนท่ีใช้ 

แหล่งที่มาของเทคโนโลยี                                                                                 
เช่น รายละเอียดเทคโนโลยี  การออกแบบ ผู้ออกแบบ 

รายละเอียดเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์                                       

โดยระบุจ านวน มูลค่า และแหล่งผลิต 

กรณี Digitalization ระบุ
• การด าเนินการของผู้ผลิต/SI ระบบอัตโนมัติ หรือ ซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง (Customized S/W) ในประเทศไทย
• Feature/Function และรูปแบบการใช้งาน S/W เช่น On-promise SAAS/On Cloud เป็นต้น

พิจารณาอนุมัติโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

46
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มาตรการที่ 1 ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน                    
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การประหยัดพลังงานฯ
ค าขอรับการส่งเสริมทั่วไป 

(F PA PP 01-07)
แบบประกอบค าขอฯ

(F PA PP 28-04)



48ทั้งนี้ ก าหนดให้ปีก่อนปีที่ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นปีฐาน และค านวณสัดส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว 1 ปี
โดยค านวณที่ปริมาณการผลิตและ/หรือขนาดของกิจการส าหรับการบริการเดียวกับปีฐาน

การด าเนินการ ตัวชี้วัดตามประกาศ ตัวชี้วัดที่ก าหนด
1. ด้านการประหยัดพลังงาน • การใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนที่

ก าหนด
• มูลค่าของพลังงานที่ประหยัดได้ของโครงการต้อง

ไม่น้อยกว่ามูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น

2. ด้านการใช้พลังงานทดแทน • การน าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ
ตามความเหมาะสม

• มีการเปลี่ยนเป็นใช้พลังงานทดแทนตามชนิดที่ก าหนด เพื่อ
ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล (ฟอสซิล ได้แก่ น้ ามัน ถ่าน
หิน ก๊าซธรรมชาติ)

3. ด้านการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

3.1 การลดปริมาณอากาศเสีย หรือน้ าเสีย
หรือกากของเสียตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

• อัตราการระบายมลพิษทางอากาศหรือทางน้ า หรือปริมาณ
กากของเสียลดลง ตามความเหมาะสมในเชิงเทคโนโลยีที่ใช้

3.2 การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามสัดส่วนที่ก าหนด

• การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดให้พิจารณาแต่ละกรณีตามความเหมาะสมในเชิง
เทคโนโลยีที่ใช้โดยไม่ก าหนดสัดส่วนขั้นต่ า 
ทั้งนี้ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะต้องเป็น

ชนิดและปริมาณที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ให้การรับรอง
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รายละเอียดตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด 3.1 การลดปริมาณอากาศเสีย  หรือน้ าเสีย หรือกากของเสียตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ทั้งน้ี ในกรณีการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ขอรับสิทธิและประโยชน์จะต้องเปน็ผู้ด าเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งก าหนด โดยมีค่าสารมลพิษไม่เกินเกณฑ์ค่าควบคุมที่กฎหมายก าหนด
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

57
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มาตรการท่ี 2 ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และการน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์

ตัวช้ีวัด

ทุกโครงการ จะต้องน าเสนอข้อมูลตัวชี้วัดก่อนและหลังการปรับปรุง ได้แก่ 
• ต้นทุนการผลิต/บริการต่อหน่วย 
• อัตราการได้มา (YIELD)
ให้น าเสนอตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง โดยเลือกข้อใดข้อหนึ่งหรือ
หลายข้อ ดังนี้
• ตัวชี้วัดผลผลิตภาพแรงงานเชิงมูลค่าเพิ่ม (AMOUNT OF PROCESSING PER EMPLOYEE)
• ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

(EFFICIENCY OF MACHINERY INVESTMENT RATIO)
• ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของเครื่องจักร 

(OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE))
• ตัวชี้วัดอัตราการใช้เครื่องจักร (EQUIPMENT OPERATING RATIO (EOR))
• ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการผลิตได้จริงเปรียบเทียบกับความสามารถในการผลิตท่ีควรท าได้ 

(ACTUAL PRODUCTION RATE AS A PERCENTAGE OF THE MAXIMUM CAPABLE 
PRODUCTION RATE)  

การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในสายการผลิต เช่น การติดตั้งหุ่นยนต์ ชุดป้อน
วัตถุดิบอัตโนมัติ หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ท าให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้น 
หรือการน าระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการยื่นค าขอฯ
ค าขอรับการส่งเสริมทั่วไป 

(F PA PP 01-07)
แบบประกอบค าขอฯ

(F PA PP 30-04)
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
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มาตรการที่ 3 ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม

หลักเกณฑ์/ตัวช้ีวัด
• จะต้องเสนอแผนการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม  ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม         
ในกรณีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMES) ต้องลงทุนด้านวิจัยและ

พัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจาก
วันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม

การวิจัยฯ
ค าขอรับการส่งเสริมทั่วไป 

(F PA PP 01-07)
แบบประกอบค าขอฯ

(F PA PP 38-02)

ขอบข่าย
เพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพ
• การลงทุนวิจัยและพัฒนา เช่น การลงทุนเพื่อให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณสมบัติหรือการใช้

งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบรุ่นใหม่ เป็นต้น
• การลงทุนเพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบ

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือการลดของเสียจากการผลิต เป็นต้น
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
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มาตรการที่ 4 ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล

หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด
จะต้องมกีารลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่
มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GOOD AGRICULTURE PRACTICES: GAP) มาตรฐานการ
รับรองป่าไม้ตามแนวทางขององค์การพิทักษ์ป่าไม้ (FOREST STEWARDSHIP 
COUNCIL: FSC) มาตรฐาน PEFCS (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT 
OF FOREST CERTIFICATION SCHEME) มาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบ
การจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061 SUSTAINABLE FOREST 
MANAGEMENT SYSTEM (SFM)) เป็นต้น

มาตรฐานเพ่ือความย่ังยืน
ในระดับสากล 
 ค าขอรับการส่งเสริมทั่วไป 

(F PA PP 01-07)
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
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1. การน าซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ มาเชื่อมโยงภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
(Integrated) และเชื่อมโยงภายนอกองค์กร (Connected) บางส่วน หรือ มีการเชื่อมโยง
ทั้งภายในและภายนอก โดยต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 3 ฟังก์ชั่น มาใช้บริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการ 

2. การประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) Machine Learning 
การน า Big Data มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 

ต้องเสนอแผนการลงทุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับการท างานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

3. การน าซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
ของบริษัทกับระบบออนไลน์ของภาครัฐ เช่น เชื่อมโยงกับระบบ National e-Payment เป็นต้น

กรณี 1. และ 3. ต้องเป็นซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงโดย
ผู้ประกอบการในไทยซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนับเงินลงทุน                 
ส่วนที่มาจากต่างประเทศเป็นเงินลงทุนเพียงกึ่งหนึ่ง

69

มาตรการที่ 5 ด้านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ค าขอรับการส่งเสริมทั่วไป 

(F PA PP 01-07)
แบบประกอบค าขอฯ

(F PA PP 54-00)
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
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1. ประกาศ กกท. ท่ี 4/2564 เร่ือง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

https://www.boi.go.th/upload/content/4_2564_605ae357dc179.pdf

2. ประกาศที่ ป.1/2565 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เร่ือง ประเภทกิจการท่ีไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี 4/2564

https://www.boi.go.th/upload/content/por1_2565_61ee1f85cb6a4.pdf

3 . ค าชี้แจง สกท. ลงวันท่ี 20 มกราคม 2565 เร่ือง  การขอรับการส่งเสริมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจทัิล

https://www.boi.go.th/upload/content/c1_2565_61ee2049bbe2f.pdf

4. แบบประกอบค าขอรับการส่งเสริมตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทัล

https://www.boi.go.th/upload/content/F%20PA%20PP%2054%20e-Form_61fa378c59df1.pdf

5. รายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ท่ีขึ้นทะเบียน กับ DEPA 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-
1vQpl8C8uQVQJPen6mti2Q4H8Y_umx1z5_M70msWkXY5qiyAvUGgu6Pdd8I1Hbw2jaf-rFKHxJgyV36h/pubhtml?

6. รายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ท่ีให้บริการ ERP โครงการ ITAP ของ สวทช.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q_EkgL_FWnLiQVUNmjE-5kvbCJjFqYGPBfDXkUW2FQw/edit#gid=0

เอกสารเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

https://www.boi.go.th/upload/content/4_2564_605ae357dc179.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/por1_2565_61ee1f85cb6a4.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/c1_2565_61ee2049bbe2f.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/F PA PP 54 e-Form_61fa378c59df1.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQpl8C8uQVQJPen6mti2Q4H8Y_umx1z5_M70msWkXY5qiyAvUGgu6Pdd8I1Hbw2jaf-rFKHxJgyV36h/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q_EkgL_FWnLiQVUNmjE-5kvbCJjFqYGPBfDXkUW2FQw/edit#gid=0
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แนวทางการลงทุนโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

วันครบเปิดด าเนินการ:
(ขยายเวลาได้คร้ังเดียว 1 ปี)
เพ่ือด าเนินการตามตัวช้ีวัด

วันครบก าหนดระยะเวลา
น าเข้าเคร่ืองจักร/เปิดด าเนินการ:

36 เดือน นับแต่วันออกบัตรฯยื่นค าขอฯ ออกบัตรฯอนุมัติ แจ้งมติ

ลงทุนครบถ้วนตามโครงการ 
(ติดต้ังเครื่องจักรตามแผนที่เสนอไว้)

พร้อมให้ท าการตรวจสอบ
เพื่อออกใบอนุญาตเปิดด าเนินการ

>> เริ่มนับระยะเวลาการใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
นับจากวันถัดไปหลังออกบัตรส่งเสริม

เริ่มลงทุนตามโครงการ 
(ซ้ือ/น าเข้าเครื่องจักร)
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หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรณีปรับปรุง
ในสายการผลิต/บริการเดิม

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ นับจากวันที่มีรายไดภ้ายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

• ต้องลงทุนปรับปรุงเคร่ืองจักรก่อนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

• กรณีได้ขยายเวลาเปิดด าเนินการ เป็นการขยายเวลาให้ด าเนินการได้ตามตัวช้ีวัด 

แต่ไม่เป็นการขยายเวลานับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

กรณีลงทุนใหม่

ในสายการผลิต/บริการ

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ นับจากวันท่ีมีรายได้คร้ังแรกจากโครงการนี้

• ต้องลงทุนตามโครงการก่อนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

• นับ CAP วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตั้งแต่วันท่ียื่นขอรับการส่งเสริมถึงวันท่ีครบก าหนด 3 ปี นับแต่วันท่ีออกบัตรส่งเสริม

• กรณีได้ขยายเวลาเปิดด าเนินการ เป็นการขยายเวลาให้ด าเนินการ รวมถึงการนับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

• นับ CAP วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตั้งแต่วันท่ียื่นขอรับการส่งเสริมถึงวันท่ีครบก าหนด 3 ปี นับแต่วันท่ีออกบัตรส่งเสริม
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1. ค าชี้แจงเรื่อง การขอรับการส่งเสริมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม

https://www.boi.go.th/upload/content/c4_2565_628490d709d1e.pdf

2.  ค าชี้แจงเรื่อง การขอรับการส่งเสริมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

https://www.boi.go.th/upload/content/c5_2565_628491a929c37.pdf

3. ค าชี้แจงเรื่อง การขอรับการส่งเสริมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน 

การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

https://www.boi.go.th/upload/content/c6_2565_6284926d07cd3.pdf

4. ค าชี้แจงเรื่อง มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับกิจการในกลุ่ม B ที่มีการน าระบบอัตโนมัติหรอืหุ่นยนต์มาใช้

https://www.boi.go.th/upload/content/c7_2565_628492e61fe32.pdf

5. ค าชี้แจงเรื่อง  แนวทางการค านวณเงินลงทุนเพื่อก าหนดมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะไดร้ับยกเว้น

ส าหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานทดแทน

https://www.boi.go.th/upload/content/c3_2565_6262076496129.pdf

ค าชี้แจงตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ตามประกาศ กกท. ที่ 1/2564 และ 2/2564
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1. ประกาศ กกท. ที่ 1/2564 เรื่อง  มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพ 
https://www.boi.go.th/upload/content/1_2564_600500a585976.pdf

2. ประกาศ กกท. ที่ 2/2564 เรื่อง  มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเตมิส าหรบักิจการในกลุ่ม B 
ที่มีการน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้
https://www.boi.go.th/upload/content/2_2564_6005016822878.pdf 

3. ประกาศ กกท. ที่ 4/2564 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล
https://www.boi.go.th/upload/content/4_2564_605ae357dc179.pdf

4. ประกาศ กกท. ที่ 23/2564  เรื่อง การปรับปรุงมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพ (การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)  
https://www.boi.go.th/upload/content/23_2564_619b35c74882f.pdf

5. ประกาศ กกท. ที่ 25/2564  เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
https://www.boi.go.th/upload/content/25_2564_61bff836335ef.pdf

6. ประกาศ กกท. ที่ 26/2564 เรื่อง มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับกิจการในกลุ่ม B 
ที่ลงทุนใหม่ในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
https://www.boi.go.th/upload/content/26_2564_61bff91167923.pdf

ประกาศที่เกี่ยวข้องตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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การสืบค้นข้อมูล : www.boi.go.th
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บริการออนไลน์
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02 553 8211อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ 
และอุตสาหกรรมเบา

กองส่งเสริมการลงทุน 1

อุตสาหกรรมการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

กองส่งเสริมการลงทุน 2

02 553 8212

อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคพื้นฐาน

กองส่งเสริมการลงทุน 3

02 553 8213

02 553 8214
กองส่งเสริมการลงทุน 4

อุตสาหกรรมบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง และอุตสาหกรรมดิจิทัล



82

www.boi.go.th

02 553 8203เฉพาะงานตรวจสอบ งานการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
งานติดตามผลการลงทุนและงานแก้ไขโครงการจากการตรวจเปิด
ด าเนินการของกองส่งเสริมการลงทุน 1 และ 2

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1 

เฉพาะงานตรวจสอบ งานการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
งานติดตามผลการลงทุนและงานแก้ไขโครงการจากการตรวจเปิด
ด าเนินการของกองส่งเสริมการลงทุน 3 และ 4

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2 02 553 8140

กลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ช านาญการต่างประเทศ  
02 209 1161 – 1167
visawork@boi.go.th

02 553 8111 กด 3 
ติดต่อ BOI Clinicศูนย์บริการลงทุน
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ช่องทางการติดต่อ :  

For More Information

66 (0) 2553 8111

head@boi.go.th

@boinews

BOI NEWS

booking.boi.go.th
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