
 
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที่  ๙ /๒๕60 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

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

  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2557 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

 ข้อ ๒ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการประหยัดพลังงาน  การใช้พลังงานทดแทน หรือการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

       ๒.๑ มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม 
หากไม่ได้รับส่งเสริมต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นขอรับการส่งเสริม 
     ๒.๒ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้
มาตรการนี้ได้ เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็นโครงการที่
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์       
ตามท่ีส านักงานก าหนด 
     ๒.๓ ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดการลงทุน           
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
     ๒.๔ ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
      ๒.๔.๑ เมื่อรวมกิจการทั้งหมดท้ังที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว  
          ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุนไม่รวม 
    ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 
      ๒.๔.๒ ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ 
         ของทุนจดทะเบียน 
 ๒.๕ จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือการประหยัดพลังงาน  การน า
พลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้   
  

๒.๕.1 จะต้องมี.... 
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       ๒.๕.๑ จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้เกิด 
      การใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนที่ก าหนด 
  ๒.๕.๒ จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพ่ือให้มีการน าพลังงานทดแทน 
      มาใช้ในกิจการในสัดส่วนตามที่ก าหนดเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทั้งสิ้น 
     ๒.๕.๓ จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
     ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของเสีย น้ าเสีย หรืออากาศตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
     ๒.๖ สิทธิและประโยชน์ มีดังนี ้
                     ๒.๖.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
                     ๒.๖.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50  
      ของเงินลงทุน  โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง  ทั้งนี ้
            ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 

         ๒.๖.๓ ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับ 
     บัตรส่งเสริม 

  ๒.๗ จะต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ ๓0 ธันวาคม ๒๕๖3 และ
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันทีส่ านักงานออกบัตรส่งเสริม 

  ๒.๘ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุนแก่โครงการที่ด าเนินการอยู่เดิมในทุกขนาดการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้ 

 ข้อ ๓ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

         ๓.๑ มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม 
หากไม่ได้รับส่งเสริมต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน 
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นขอรับการส่งเสริม 
      ๓.๒ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้
มาตรการนี้ได ้ เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็นโครงการที่
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์
ตามท่ีส านักงานก าหนด 
        ๓.๓ ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดการลงทุน             
ไมน่้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
        ๓.๔ ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
     ๓.๔.๑  เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว          

ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุนไม่รวม             
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

     ๓.๔.๒  ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ 
         ของทุนจดทะเบียน 
        ๓.๕ จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น การน า
ระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตที่มีอยู่เดิมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

 
  3.6 สิทธิและประโยชน์.... 
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         ๓.๖  สิทธิและประโยชน์ มีดังนี้  
                      ๓.๖.๑  ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
       ๓.๖.๒  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 
      ของเงินลงทุน  โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง   ทั้งนี ้
            ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 

                                ทั้งนี้ กรณีการใช้เครื่องจักรที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการปรับเปลี่ยน            
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน  โดยไม่รวมค่าที่ดินและ          
ทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง 

           ๓.๖.๓  ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับ 
     บัตรส่งเสริม 

         ๓.๗ จะต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖3 และ
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันทีส่ านักงานออกบัตรส่งเสริม 

         ๓.๘ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริม       
การลงทุนแก่โครงการที่ด าเนินการอยู่เดิมในทุกขนาดการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้ 

 ข้อ ๔ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

         ๔.๑ มาตรการนี้ใช้บังคับกับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม 
หากไม่ได้รับส่งเสริมต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นขอรับการส่งเสริม 
     ๔.๒ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้
มาตรการนี้ได้ เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็นโครงการที่
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์          
ตามทีส่ านักงานก าหนด 
     ๔.๓ ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดการลงทุน    
ไมน่้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
     ๔.๔ ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
            ๔.๔.๑  เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว         

ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุนไม่รวม           
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

      ๔.๔.๒  ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑  
     ของทุนจดทะเบียน 
    ๔.๕ จะต้องเสนอแผนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

๔.6 จะต้องมี.... 
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                    ๔.๖ จะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ในกรณีเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๐.๕  ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม 
                     ๔.๗ สิทธิและประโยชน์  
                   ๔.๗.๑  ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
                    ๔.๗.๒  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปีเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ 

ของเงินลงทุน  โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้        
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 

          ๔.๗.๓  ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับ
บัตรส่งเสริม 

   ๔.๘ จะต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖3 และ
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันทีส่ านักงานออกบัตรส่งเสริม 

  ๔.๙ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุนแก่โครงการที่ด าเนินการอยู่เดิมในทุกขนาดการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้ 

 ข้อ ๕ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐานระดับสากล 

๕.1 มาตรการนี้ใช้บังคับกับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม 
หากไม่ได้รับส่งเสริมต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นขอรับการส่งเสริม 

๕.2 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้
มาตรการนี้ได้ เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว  หรือเป็นโครงการที่    
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์       
ตามท่ีส านักงานก าหนด 

๕.3 ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดการลงทุน       
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท  โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

๕.4 ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๕.4.1  เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว          
ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุนไม่รวม          
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

๕.4.2  ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ของทุนจดทะเบียน 

 
 

๕.5 จะต้องมี... 
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๕.5  จะต้องเสนอแผนการลงทุนเพ่ือการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐาน
ระดับสากล เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) มาตรฐานการ
รับรองป่าไม้ตามแนวทางขององค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council: FSC)  มาตรฐาน PEFCs 
(Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme) มาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน 
( ISO 14061 Sustainable Forest Management System (SFM)) หรือ มาตรฐานสากลอ่ืนที่ เทียบเท่า            
และจะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด าเนินการตามแผนดังกล่าว  โดยต้องได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
ภายใน ๓ ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม  

๕.6 สิทธิและประโยชน์  
๕.6.1  ให้ได้รับยกเว้นอากรเข้าส าหรับเครื่องจักร 
๕.6.2 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วน           

ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน  โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการ
ปรับปรุง ทั้งนี้  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการ 
ที่ด าเนินการอยู่เดิม 

๕.6.3  ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับ
บัตรส่งเสริม 

๕.7 จะต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่  3๐ ธันวาคม  2563 
๕.8 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริม

การลงทุนแก่โครงการที่ด าเนินการอยู่เดิมในทุกขนาดการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑5  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕60  เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่   ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

   พลเอก   ประยุทธ์  จันทร์โอชา                  
                               ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 


