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มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2557 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัด
พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการออกแบบทาง
วิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

มาตรการนี้ใช้กับ
1. กิจการท่ีด�าเนนิการอยูแ่ล้ว ไม่ว่าจะได้รบัส่งเสรมิหรอืไม่กต็าม หากไม่ได้รบัส่งเสรมิต้องเป็นประเภทกจิการ

ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน
2. โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้ได้ เมื่อระยะ

เวลาการยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลนัน้สิน้สดุลงแล้ว หรอืเป็นโครงการที่ไม่ได้รบัยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล

เงื่อนไข 
1. ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุน

ของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมขีนาดลงทนุไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 
โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

2. ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
2.1. เมือ่รวมกจิการทัง้หมดทัง้ที่ได้รบัการส่งเสรมิและไม่ได้รบัการส่งเสรมิแล้ว ผูข้อรบัการส่งเสรมิต้อง

มีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
2.2. ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

3. จะต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

ในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด�าเนินการอยู่เดิม
3. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

1.	มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน	การใช้พลังงานทดแทน	หรือการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
ผูย้ืน่ขอจะต้องเสนอแผนการลงทนุปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรเพือ่การประหยดัพลงังาน การน�าพลังงานทดแทนมาใช้ในกจิการ 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยด�าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้

1. จะต้องมีการลงทนุปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรไปสูเ่ทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพือ่ให้เกดิการใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วน
ที่ก�าหนด

2 จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อให้มีการน�าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนตามที่
ก�าหนด เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทั้งสิ้น
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3. จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของ
เสีย น�้าเสีย หรืออากาศตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ค�าชี้แจง (ตามค�าชี้แจงฉบับที่ 4/2557 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
1. จะต้องยื่น “ค�าขอรับการส่งเสริม” พร้อมกับ แบบประกอบค�าขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิ

และประโยชน์ตามนโยบายมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
ตามประกาศที่ 1/2557 (F PA PP 28)

2. ส�าหรบัโครงการทีข่อรบัการส่งเสริม ท่ีมีการลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท (ไม่รวมค่าทีดิ่นและทนุหมนุเวยีน) 
จะต้องจัดท�าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
• ผลการทดสอบและรับรองเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 

และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสถาบันหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น กรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นต้น หรือผลการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว

• แผนและวิธีการตรวจวัดผลการประหยัดพลังงาน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
3. จะต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมก่อนด�าเนินการลงทุนด้านเครื่องจักร
4. โครงการทีข่อรบัสทิธิและประโยชน์ตามมาตรการนีต้้องเป็นโครงการที่ไม่เคยได้รบัการส่งเสรมิตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2550, 2/2552, 4/2552 (ยกเว้นมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย) 3/2554, 6/2554 และ 1/2556 (ยกเว้นมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย)

5. จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการดังกล่าวดังต่อไปนี้
5.1 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ด้านการ
ประหยัด
พลังงาน

• การใช้พลังงานต้องลดลงตามสัดส่วนที่ก�าหนด
• มูลค่าของพลังงานที่ประหยัดได้ต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าภาษีเงินได้

นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้น

ด้านการน�า
พลังงานทดแทน
มาใช้ในกิจการ

• มีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนตามชนิดที่ก�าหนดเพื่อทดแทนการ
ใช้พลังงานฟอสซิล

ด้านผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

• ปริมาณการระบายสารมลพิษอากาศ หรือปริมาณการระบายน�้า ทิ้ง 
หรือปริมาณสารมลพิษในน�้าทิ้งลดลงตามความเหมาะสมในเชิง
เทคโนโลยีที่ใช้

ทั้งนี้ ก�าหนดให้ปีก่อนปีที่ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นปีฐาน โดยค�านวณสัดส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ด�าเนินการแล้ว 1 ปี และค�านวณที่ปริมาณการผลิตในปีซึ่งเป็นปีฐาน

5.2 ขอบข่ายของพลังงานทดแทน
5.2.1 ให้ก�าหนดชนิดของพลงังานทดแทนทีก่่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต�า่ ได้แก่ พลังงาน

หมุนเวียน
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5.2.2 ให้เป็นการใช้พลงังานทดแทนตามขอบข่ายทีก่�าหนดแทนการใช้พลังงานฟอสซลิ (ฟอสซลิ 
ได้แก่ น�้ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ) 

5.3 การก�าหนดสัดส่วนที่ต้องด�าเนินงานในแต่ละด้าน
5.3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนที่ก�าหนด โดยก�าหนดให้มูลค่าพลังงานที่

ประหยัดได้ของโครงการต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น มี
แนวทางในการพิจารณา ดังนี้
(1) ระยะเวลาในการค�านวณมูลค่าพลังงานท่ีประหยัดได้ ให้ค�านวณมูลค่าพลังงานท่ี

ประหยัดได้ของโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี
(2) ระยะเวลาในการค�านวณมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น ให้ค�านวณ

ตามระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
5.3.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การน�าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับ

การใช้พลังงานทั้งสิ้น 
5.3.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การลดปริมาณ น�้าเสีย หรืออากาศเสีย ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดให้พิจารณาแต่ละ

กรณีตามความเหมาะสมในเชิงเทคโนโลยีที่ใช้ โดยไม่ก�าหนดสัดส่วนขั้นต�่า 
5.4 การก�าหนดหน่วยปริมาณ

5.4.1 อัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 
  ก�าหนดให้เป็นการลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ (LOADING) เพื่อพิจารณา ความ

เข้มข้นตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น และการ
ลดปริมาณอากาศเสีย

5.4.2 อัตราการระบายมลพิษทางน�้า
  ก�าหนดให้เป็นการลดอัตราการระบายมลพิษทางน�้า (LOADING) เพื่อพิจารณาความเข้ม

ข้นตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น BOD COD โลหะหนักแต่ละชนิด เป็นต้น และลดปริมาณ
น�้าเสีย

5.5 ขอบข่ายของการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
5.5.1 เครือ่งจักรทีจ่ะน�ามาปรบัเปลีย่น จะต้องเป็นเคร่ืองใหม่เท่านัน้ โดยจะขอรับการส่งเสริมเป็น

โครงการในภาพรวมของบรษัิทหรอืเฉพาะส่วนทีป่รบัเปลีย่นก็ได้ หากโครงการดงักล่าวเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก�าหนด

5.5.2 การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จะพิจารณาให้ในทั้ง 2 กรณี คือ 
(1) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในสายการผลิตโดยตรง เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเชื้อ

เพลงิของเตาหลอมในสายการผลติผลติภณัฑ์จากแก้ว หม้อต้มน�า้ส�าหรบัผลติไอน�า้
ซ่ึงใช้อบเส้นใยในสายการผลิตที่ต่อเนื่องกัน ตู้อบในสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป เป็นต้น

(2) การปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรสนบัสนนุ เช่น หม้อต้มน�า้ส�าหรบัผลติไอน�า้ เพือ่ใช้ป่ันไฟ
ฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ระบบบ�าบดัน�า้เสีย การตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์เพ่ือผลิตไฟฟ้า
ใช้เองในโรงงาน ทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น

5.6 คุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิประโยชน์
5.6.1 จะต้องไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีส�าหรับการด�าเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์ลักษณะ

เดียวกันจากหน่วยงานอื่น
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5.6.2 จะต้องเป็นผู้ด�าเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
ตามทีห่น่วยราชการก�าหนด โดยมค่ีาสารมลพษิไม่เกนิเกณฑ์ค่าควบคมุทีก่ฎหมายก�าหนด

2.	มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่ก�าหนด เช่น การน�าระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตที่
มีอยู่เดิม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น

ค�าชี้แจง (ตามค�าชี้แจงฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
1. จะต้องยื่น “ค�าขอรับการส่งเสริม” พร้อมกับ “แบบประกอบค�าขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิ

และประโยชน์ตามมาตรการส่งเสรมิการลงทนุเพือ่การปรับเปลีย่นเคร่ืองจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลิต” 
(F PA PP 30) 

2. จะต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมก่อนด�าเนินการลงทุนด้านเครื่องจักร โดยเครื่องจักรที่จะปรับเปลี่ยนนั้นต้อง
เป็นเครือ่งจกัรใหม่เท่านัน้ และทัง้นี้ให้รวมทัง้กรณทีีก่�าลงัผลติไม่เปลีย่นแปลง และกรณทีีก่�าลงัผลติเพิม่ขึน้
จากการปรับปรุงประสิทธิภาพ

3. โครงการทีข่อรบัสทิธิและประโยชน์ตามมาตรการนีต้้องเป็นโครงการที่ไม่เคยได้รบัการส่งเสรมิตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2550 2/2552 และ 4/2552 (ยกเว้นมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย) 3/2554 6/2554 และ 1/2556 (ยกเว้นมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย)

4. กิจการที่ขอรับการส่งเสริมจะต้องอยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมในปัจจุบัน และเป็นกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับ
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

5. จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการดังกล่าวต่อไปนี้
5.1 ขอบข่ายการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การพิจารณาประเด็นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรควบคู่กับการ

ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ดังนี้
5.1.1 การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
  จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การ

ติดต้ังหุ่นยนต์ ชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ (Autoloader) เป็นต้น โดยจะรวมอุปกรณ์เสริม
หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ในส่วนสนับสนุนได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เช่น ระบบไซโล
อัตโนมัติ เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึง
(1) การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตดี

ขึ้น เช่น การติดเครื่อง X-ray ที่สายการผลิตเหล็กแผ่น เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
คุณภาพผิวเหล็กแผ่นได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามคุณภาพที่ต้องการ

(2) ระบบการบรหิารจดัการและสนบัสนนุการผลิต เฉพาะในอตุสาหกรรมการผลิต เช่น 
ระบบวางแผนและควบคุมการผลิต (รวมทั้ง Hardware และ Software) ระบบการ
บริหารคลังสินค้า Handling Equipment ระบบการเตรียมวัตถุดิบ ระบบการบรรจุ
หบีห่อ เป็นต้น ตวัอย่างเช่น การติดตัง้ระบบขนย้ายสินค้าอตัโนมตัภิายในคลังสินค้า 
การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการบรรจุสินค้าลงหีบห่อ ทั้งนี้ กรณีการปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการจะต้องเป็นการปรับปรุงท่ีมีผลท�าให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น แต่ไม่รวมกรณีกิจการบริการ เช่น การให้บริการคลังสินค้า เป็นต้น
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(3) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรต้องอยู่ในส่วนที่เป็นงบลงทุน ไม่รวมถึงการปรับเปล่ียน
อุปกรณ์/อะไหล่/วัสดุสิ้นเปลืองในส่วนงบท�าการ และไม่รวมกรณีการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรหรือเปลี่ยนอะไหล่เนื่องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร

5.1.2 การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
(1) จะต้องมีการน�าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
(2) กรณทีีเ่ป็นการใช้เครือ่งรุ่นใหม่ของเทคโนโลยีการผลิตลักษณะเดมิ/สายการผลิตเดมิ

ทีมี่เคร่ืองจกัรอตัโนมตัอิยูแ่ล้ว ผลการด�าเนนิการจะต้องเป็นไปตามตวัชีว้ดั-ทีก่�าหนด
(3) กรณปีรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพของผลติภณัฑ์ทีผ่ลติอยูเ่ดมิจะต้อง

เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
5.2 ตัวชี้วัดส�าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ตัวชี้วัด

การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในสายการผลิต 
เช่น การติดตั้งหุ่นยนต์ ชุดป้อนวัตถุดิบ
อัตโนมัติ หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 
ท�าให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้น

• ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต
• อัตราการได้มา (Yield)
• ตัวชี้วัดผลผลิตภาพแรงงานเชิงมูลค่าเพิ่ม
• ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรจะต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดที่แสดงถึงขีดความสามารถในการผลิตหรือ
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่ดีขึ้น โดยก�าหนดตัวชี้วัดดังนี้
5.2.1 ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต
5.2.2 อัตราการได้มา (Yeild) เช่น จากการลดส่วนสูญเสีย การลดเวลาที่ใช้ต่อหน่วยการผลิต 

(Cycle Time) เป็นต้น
5.2.3 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตเชิงมูลค่าและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของ

เครื่องจักร ได้แก่
(1) ตวัช้ีวดัผลผลติภาพแรงงานเชงิมลูค่าเพิม่ (Amount of Processing per Employee)
(2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Efficiency of Machinery 

Investment Ratio)
(3) ตัวชี้วัดประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร (Overall Equipment Effectiveness 

(OEE))
(4) ตัวชี้วัดอัตราการใช้เครื่องจักร (Equipment Operating Ratio (EOR))
(5) ตัวชี้วัดการประเมินอายุการใช้งานของชิ้นส่วน, อุปกรณ์ และเคร่ืองจักร (Mean 

Time between Failures (MTBF))
(6) ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพของการผลิตได้จริงเปรียบเทยีบกบัความสามารถในการผลิตที่

ควรท�าได้ (Actual Production Rate as a Percentage of the Maximum Capable 
Production Rate)

6. ในการน�าเสนอแผนการด�าเนินการจะต้องมีการน�าเสนอข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุง ซึ่งเป็นไปตามตัว
ชี้วัดที่ก�าหนดและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
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3.	มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้กิจการที่ด�าเนินการอยู่แล้ว ท้ังกิจการได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมหรือไม่ได้รับการส่งเสริมมีการ
ลงทุนเพื่อวิจัยพัฒนา และหรือการออกแบบทางวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยกิจการที่ขอรับการส่งเสริมจะต้อง
เป็นกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริม  

สิทธิประโยชน์ หากมีเงินลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี  
นับจากวันที่มีรายได้ภาย หลังได้รับบัตรส่งเสริม โดยวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 50 
ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ค�าชี้แจง (เพิ่มเติมตามค�าชี้แจง ลงวันที่ 7 เมษายน 2559)
1. กิจการที่ขอรับการส่งเสริมจะต้องอยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมในปัจจุบัน และเป็นกิจการที่ต้องไม่มีเงื่อนไข

ก�าหนดให้ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้
2. ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์จะต้องยื่น “ค�าขอรับการส่งเสริม” พร้อมกับ “แบบประกอบค�าขอรับสิทธิประโยชน์

ตามมาตรการส่งเสรมิการลงทนุ เพือ่การวจิยัพฒันา และออกแบบทางวศิวกรรมเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2557  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3. จะต้องเสนอแผนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
4. จะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 

ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ในกรณีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ 
ยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม

5. การพิจารณาเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยพัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ จะพิจารณาเปรียบเทียบกับยอดขายเฉพาะโครงการที่ขอรับการส่งเสริมเท่านั้น

6. การนับมูลค่าเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่จะน�ามาค�านวณการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการ
นี ้จะนบัเฉพาะรายการเงนิลงทนุหรอืค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้นบัตัง้แต่วนัยืน่แบบประกอบค�าขอรับสิทธปิระโยชน์
ตามมาตรการส่งเสรมิการลงทนุ เพือ่การวจัิยพฒันา และออกแบบทางวศิวกรรมเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

7. กรณจีะเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขแผนการด�าเนนิงานที่ได้รับความเหน็ชอบแล้วในสาระส�าคญั ต้องยืน่ขอแก้ไข
โครงการเพื่อให้ส�านักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด�าเนินการต่อไป

ลักษณะของการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนา	และออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
1. การลงทนุวจัิยพัฒนา เช่น การลงทนุเพือ่ให้มกีารพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ให้มคีณุสมบติัหรอืการใช้งานท่ีดขีึน้

กว่าเดิม หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบรุ่นใหม่ เป็นต้น
2. การลงทนุเพือ่การออกแบบทางวศิวกรรมเพือ่ปรับปรุงประสิทธภิาพ เช่น การออกแบบกระบวนการผลิตให้

มีประสิทธิภาพดีขึ้น หรือการลดของเสียจากการผลิต เป็นต้น
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ประเภทเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายการขอรับสิทธิและประโยชน์  
1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.1.  กรณีการวิจัยและพัฒนาที่ด�าเนินการเองหรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ ได้แก่  การวิจัยอุตสาหกรรม 
ขั้นพื้นฐาน การวิจัยเชิงประยุกต์ การพัฒนาเชิงทดลอง การออกแบบทางวิศวกรรม และการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1)  การด�าเนินงานเชิงปฏิบัติการ เชิงทฤษฎี หรือการด�าเนินงานใดๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือค้นหา

ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อความก้าวหน้าจากความรู้เดิมที่มีอยู่
(2)  การค้นคว้าหาการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้พื้นฐาน
(3)  การคิดค้นสูตรหรือการออกแบบทางวิศวกรรม และการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

ประยุกต์ใช้ประโยชน์
(4)  การทดสอบเพื่อค้นหาหรือประเมินทางเลือกต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ และกระบวนการใหม่
(5)  การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง และการทดสอบ 

ชิ้นงานต้นแบบ หุ่นจ�าลอง และชุดพัฒนา
(6)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)
(7)  การสร้างกระบวนการผลิตน�าร่อง และโรงงานผลิตน�าร่อง (Pilot Plant)
(8)  กจิกรรมทางเทคโนโลยเีพือ่เปลีย่นแปลงแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภณัฑ์ใหม่หรือกระบวนการ

ผลิตใหม่ที่สืบเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือการสร้างกระบวนการผลิตน�าร่อง
(9)  งานวิศวกรรมและงานตดิตัง้เครือ่งจกัรทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์หรอื

กระบวนการผลติใหม่ทีส่บืเนือ่งจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ต้นแบบหรือการสร้างกระบวนการผลิต
น�าร่อง

(10) การออกแบบทางวิศวกรรมหรือการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
หรอืกระบวนการผลติใหม่ทีส่บืเนือ่งจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ต้นแบบหรือการสร้างกระบวนการ
ผลิตน�าร่อง

(11) การน�าความรู้ที่มีอยู่แล้วมาสร้างวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบและ
บริการใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

(12) กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และด้านบริการที่เป็นการก่อให้เกิดสินค้าหรือบริการใหม่ 
หรือมีการปรับปรุงอย่างมากในด้านคุณลักษณะและการน�าไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงหมายรวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิค อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้

1.2 รายการเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ค่าจ้างหรือเงินเดือน 
- ค่าจ้างหรือเงินเดือนของนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ช่างเทคนิค  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

นักวชิาการเฉพาะสาขาท่ีเกีย่วข้องประจ�าโครงการ และบคุลากรอ่ืนทีจ้่างเพือ่ให้ปฏบิตังิานตาม
โครงการวิจัยและพัฒนาท่ีเสนอ  รวมถงึค่าจ้างหรอืเงนิเดือนของผูท้ีม่คีณุวฒุหิรอืความรูต้�า่กว่า 
แต่ได้รับการฝึกฝนเพ่ือให้ปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและพัฒนา 
ที่เสนอ
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา หรือใช้บริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่ใช่การสาธิตเครื่อง
มือหรืออุปกรณ์ เพื่อด�าเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนา

 
 ทั้งนี้ ค่าจ้างหรือเงินเดือนให้รวมถึงสวัสดิการตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
(2) ค่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้จดัหาเครือ่งมอืหรืออปุกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เฉพาะการด�าเนนิงานตามโครงการ

วิจัยและพัฒนาที่ไม่ใช่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ด�าเนินงานเป็นประจ�าปกติ  
- ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซม ค่าสอบเทียบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส�าหรับโครงการวิจัยและพัฒนา 

และค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจากงานด้านวิศวกรรม เช่น การดัดแปลงเครื่องมือหรืออุปกรณ์  
เพื่อน�ามาใช้ในการทดลองหรือทดสอบ เป็นต้น

(3) ค่าก่อสร้าง ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัย
(4) ค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างหรือชิ้นงาน
(5) ค่าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นส�าหรับการวิจัยและพัฒนา 
(6) ค่าฝึกอบรมหรอืการสมัมนาส�าหรับบคุลากรไทยทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัโครงการวจิยัและพฒันา 

เฉพาะท่ีเป็นการส่งไปฝึกอบรมหรือสัมมนาภายนอกหน่วยงานของผู้ท�าการวิจัยและพัฒนา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งค่าเดินทาง (กรณีโดยสารเครื่องบิน ให้นับเฉพาะค่าตั๋ว
โดยสารในการเดนิทางจริงโดยชัน้ประหยดั) เพือ่เข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการสัมมนานัน้ๆ ทัง้นี้ 
ไม่รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหาร และค่าที่พัก ของบุคลากรในการฝึกอบรมหรือการสัมมนา

(7) ค่าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology Training) ที่ต่อเนื่องจากการ
วิจัยพัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ที่ต้องเป็นการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต่อเนื่องจากการวิจัยพัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุง
ประสทิธภิาพในกจิการทีข่อรบัสิทธแิละประโยชน์เพิม่เตมิ ซึง่มิใช่การฝึกอบรมเพือ่ให้สามารถ
ปฏิบัติงานประจ�าได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่บุคลากรไทย โดย
ความรู้ที่ได้นั้นต้องใหม่ภายใต้สภาวะเฉพาะของการด�าเนินงานของผู้ขอรับสิทธิและประโยชน์
เพิม่เตมิ และน�าผลการฝึกอบรมเทคโนโลยขีัน้สงู  น�าไปใช้เพือ่ปฏบิตังิานต่อไป โดยค่าใช้จา่ย
ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยขีัน้สงูได้แก่ ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิส�าหรบัการฝึกอบรมบคุลากร
ไทย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมภายในบริษัทหรือส่งไปฝึกอบรมภายนอกบริษัททั้งในและ 
ต่างประเทศ รวมทั้งค่าเดินทาง (กรณีโดยสารเคร่ืองบินให้นับเฉพาะค่าต๋ัวโดยสารในการ 
เดินทางจริงโดยชั้นประหยัด) เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมน้ัน ท้ังนี้ ไม่รวมถึงค่าเบี้ยเล้ียง 
/ค่าอาหาร และค่าที่พักของบุคลากรในการฝึกอบรม

(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผูอ่ื้นท�าการวิจยัและพฒันาในประเทศ ทัง้นี ้ผูรั้บท�าการวจัิยและพัฒนาต้อง
เป็นผู้มีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามประกาศกระทรวง
การคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ เรื่อง รายชื่อผู้รับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

(9) ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา
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(10) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการย่ืนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ
ของผลงานวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมรายปีเพื่อต่อ 
อายุความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

(11) ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาตามโครงการ และไม่สามารถระบุ 
ลงในหมวดค่าใช้จ่ายข้างต้นได้ ดังนี้

- ค่าจัดหาข้อมูลเพื่อการวิจัย เช่น ค่าสืบค้นสิทธิบัตร ค่าสมาชิกวารสารงานวิจัย ฐานข้อมูล 
งานวิจัย เป็นต้น

- ค่าตอบแทนวิชาชีพอิสระ (กรณีให้ค�าปรึกษาหรือการลงนามรับรองแบบพิมพ์เขียว ให้แนบ
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลนั้น)

- ค่าใบอนุญาตใช้สิทธิซอฟต์แวร์
- ค่าฟังก์ชั่นส่วนเพิ่ม (Premium Support) ของซอฟต์แวร์
- ค่าจ้างแรงงานภายนอกในการทดลอง การทดสอบภาคสนาม การเก็บตัวอย่าง และการ 

เก็บข้อมูลการทดลอง
- ค่าจ้างท�าการวิจัยเชิงการตลาดและเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการด�าเนินโครงการวิจัย

และพัฒนา
- ค่าเช่าแปลงทดสอบ โรงเรือนทดสอบ และห้องทดสอบ
(๑๒) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากสถาบัน

การศึกษาหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ด้านการวิจัยและพัฒนา 
 การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค การวิเคราะห์ทดสอบระบบมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยี  
เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของภาคเอกชน เช่น โครงการ Talent Mobility เป็นต้น หรอื 
โครงการอื่นๆ ตามที่ส�านักงานให้ความเห็นชอบ

1.3 กรณีการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศหรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพกับองค์กรในต่างประเทศ
(1) จะต้องอยู่ภายในขอบเขตของการวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพตามข้อ 1.1 โดยจะต้องมีส่วนที่ด�าเนินการในประเทศด้วยตามที่ส�านักงาน 
เห็นชอบ

(2) รายการเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ขอรับสิทธิและประโยชน์ จะต้องเป็นไปตามข้อ 1.2 ท้ังน้ี  
จะนับเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผู้ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น  

(3) ต้องมีบุคลากรไทยปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมใน 
ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนบุคลากรทั้งหมดในโครงการดังกล่าว
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2. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในสาย
การผลิตหรือการบริการ หมายความถึง ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากสัญญาอนุญาตให้สิทธิและประโยชน์ใน
เทคโนโลยี หรือสัญญาที่จัดท�าขึ้นเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�าหรับผลงานวิจัยและพัฒนาของบุคคล
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ที่ได้รับการ
รับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า 
เครื่องหมายการค้า การคุ้มครองพันธุ์พืช สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น เพื่อน�าไปปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาท่ีได้รับ
สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล




