
       
 
 

 
 
 
 

ค ำชี้แจงส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
เรื่อง   กำรขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๑๐/๒๕๖๐ 

 ส ำหรับกิจกำรในกลุ่ม B ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ 
ที่มีกำรน ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตหรือกำรบริกำร  

--------------------------------------------------- 
 

เพ่ือสนับสนุนให้มีกำรใช้เครื่องจักรที่มีระบบที่ทันสมัย และมีกำรน ำระบบหุ่นยนต์มำใช้ในกำร
ผลิตส ำหรับกิจกำรในกลุ่ม B ตำมที่ก ำหนด ในข้อ ๒ ของประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๐  เรื่อง มำตรกำรให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น ส ำนักงำนจึงออกค ำชี้แจง
ดังต่อไปนี้   

๑. การขอรับการส่งเสริม 
๑.๑ โครงกำรที่จะขอรับสิทธิและประโยชน์ จะต้องเป็นกิจกำรในกลุ่ม B ที่อยู่ในข่ำยได้รับ         

กำรส่งเสริม ยกเว้นประเภทกิจกำรตำมข้อ ๒ ของประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ป. ๔/๒๕๖๐             
ลงวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๐     

๑.๒ ผู้ขอรับสิทธิและประโยชน์จะต้องยื่น “ค ำขอรับกำรส่งเสริม” พร้อมกับ “แบบประกอบ        
ค ำขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๑๐/๒๕๖๐ ส ำหรับกิจกำร           
ในกลุ่ม B ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ที่มีกำรน ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้
ในกำรผลิตหรือกำรบริกำร  (F PA PP 46)” เท่ำนั้น   และหำกประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตำม
คุณค่ำของโครงกำรเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จะต้องยื่น “แบบประกอบค ำขอรับสิทธิและประโยชน์
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (F PA PP 37)” เพ่ิมเติมด้วย ภำยในวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๓  

๑.๓ ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่น ำมำใช้ในกำรผลิตหรือกำรบริกำรนั้น ต้องเป็นเครื่องจักร
ใหม่เท่ำนั้น  

๑.๔ กำรน ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ จะต้องช่วยยกระดับกำรผลิตหรือบริกำร       
โดยผู้ขอรับสิทธิและประโยชน์จะต้องน ำเสนอแผนกำรด ำเนินกำรในกำรน ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ใน
โครงกำร   

๑.๕ กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิและประโยชน์ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำน        
ในสำระส ำคัญที่ได้รับควำมเห็นชอบแล้ว จะต้องยื่นขอแก้ไขโครงกำรเพ่ือให้ส ำนักงำนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน
น ำเข้ำเครื่องจักรจำกต่ำงประเทศหรือซื้อในประเทศ 

๑.๖ มูลค่ำเงินลงทุนที่ใช้ในกำรค ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้น ให้ค ำนวณจำก        
ค่ำเครื่องจักรเฉพำะส่วนที่เป็นกำรลงทุนน ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตหรือกำรบริกำร โดยหมำยถึง 
ค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตหรือกำรบริกำร แต่ไม่รวมกรณีน ำเครื่องจักร
อัตโนมัติมำใช้งำนเป็นรำยเครื่อง โดยให้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรตำมหลักกำรบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป เช่น ค่ำออกแบบทำงวิศวกรรม ค่ำขนส่ง ค่ำติดตั้ง ค่ำทดลองเครื่อง เป็นต้น แต่ไม่รวมค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักร ทั้งนี้ กรณีเช่ำเครื่องจักรให้รวมค่ำเช่ำที่มีสัญญำเช่ำมำกกว่ำ ๑ ปี  

 
 



 

๒ 
 

 
๒. ขอบข่ายการให้การส่งเสริม 

       กำรน ำเครื่องจักรระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตหรือกำรบริกำร จะต้องมกีำรติดตั้ง
เครื่องจักรระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์เพ่ือยกระดับกำรผลิตหรือกำรบริกำร  โดยจะต้องมีกำรน ำระบบอัตโนมัติเข้ำมำ
ช่วยในกำรท ำงำนทั้งหมดหรือบำงขั้นตอน เช่น  กำรใช้ Automated Production Cell เป็นต้น  

- กำรติดตั้งเครื่องจักรที่ช่วยในกำรควบคุมหรือกำรท ำงำนในบำงขั้นตอน เพ่ือให้สำมำรถ
ควบคุมกำรท ำงำนบำงประเภท เช่น ระบบขนย้ำยสินค้ำอัตโนมัติภำยในคลังสินค้ำ ระบบ
กำรบรรจุสินค้ำลงหีบห่อ ระบบกำรเตรียมวัตถุดิบ ระบบไซโลอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งจะมีผล
ท ำให้สำยกำรผลิตหรือบริกำรมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน  

- กำรติดตั้งระบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ควบคุมหรือท ำงำนในทุกขั้นตอน โดยเฉพำะ
ขั้นตอนที่ต้องอำศัยควำมละเอียดหรือคุณภำพงำนที่สูง หรือขั้นตอนที่ไม่เหมำะกับกำรใช้
แรงงำน  โดยจะให้คนงำนมีหน้ำที่ออกค ำสั่ง ดูแล รักษำระบบเครื่องเท่ำนั้น เช่น กำรติดตั้ง
หุ่นยนต์ท ำควำมสะอำดเตำเผำ ชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ (Autoloader) กำรติดเครื่อง X-ray 
ที่สำยกำรผลิต ระบบวำงแผนและควบคุมกำรผลิต (รวมทั้ง Hardware และ Software) 
เป็นต้น  

ทั้งนี้ จะไม่รวมกำรน ำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ำมำใช้เป็นรำยเครื่อง   

3. สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ  
3.1 ให้ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักร  
3.2 ให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี ้ 

(๑)  กรณีมีกำรใช้เครื่องจักรที่มีกำรเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิต
เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐ ของมูลค่ำเครื่องจักร
เฉพำะส่วนที่เป็นกำรลงทุนน ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตหรือ        
กำรบริกำร ให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลำ ๓ ปี เป็นสัดส่วน 
ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุน  โดยไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน 

(๒)  กรณีมีกำรใช้เครื่องจักรที่มีกำรเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องจักร
ระบบอัตโนมัติในประเทศ น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐ ของมูลค่ำเครื่องจักรเฉพำะส่วนที่เป็น
กำรลงทุนน ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตหรือกำรบริกำร ให้ได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลำ ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุน             
โดยไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน 

ทั้งนี้ วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำเครื่องจักรที่มีกำรเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิต
เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ ให้นับเฉพำะเงินลงทุน ตำมข้อ ๑.6 ที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยพิจำรณำจำก
แหล่งที่มำของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงกำรบริกำรที่เกี่ยวข้อง และหลักฐำนกำรจ่ำยเงินที่เกิดข้ึนในประเทศ  
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3.3 กรณีขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตำมคุณค่ำของโครงกำร สำมำรถขอรับกำรสิทธิ

และประโยชน์เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้เท่ำนั้น  ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกำศ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๕๗ และประกำศแก้ไขปรับปรุงสิทธิและ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง  

3.4 สิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ ให้ได้รับตำมหลักเกณฑ์ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริม 
กำรลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๕๗ 
 

  จึงขอชี้แจงมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
 
 
 

 
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

      15  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 


