
     
   
 

 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที่ ๑๕/๒๕๖๕ 
เรื่อง  มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry) 

 

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๘/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การ
ส่งเสริมการลงทุน 

เพ่ือกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาและปฏิรูป อุตสาหกรรมไทยสู่ อุตสาหกรรม ๔.๐ อย่างยั่งยืน 
ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการให้เร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะและยั่งยืน อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน จึงออกประกาศ ดังนี้   

ข้อ ๑ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพส าหรับโครงการที่ด าเนินการอยู่แล้ว  
                ๑) มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม      

โดยต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริ มการลงทุนในขณะที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริม ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามที่ส านักงานก าหนด 

   ๒) โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้
มาตรการนี้ได้ เมื่อสิทธิและประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็น
โครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ๓) ต้องมีเงินลงทุนในการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและ 
ทุนหมุนเวียน 

๑.๑ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ 
เงื่อนไข 
๑) จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

เช่น การน าระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิตหรือการให้บริการที่มี
อยู่เดิม เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น 

๒) ให้นับมูลค่าเงินลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 
๒.๑) ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เต็มจ านวน 
๒.๒) ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้

ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ และการเช่า/ใช้บริการ 
Cloud หรือ Data Center ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ให้นับเงินการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนส าหรับรายการ ดังนี้ 
- เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบ

สารสนเทศที่ต้องท างานร่วมกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพ่ือการสั่งงาน
และควบคุมการท างาน ตลอดจนการสนับสนุนระบบการผลิต  

- เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence หรือ AI) Machine Learning การน า Big Data มาใช้หรือ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 

- เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบ
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการองค์กร เฉพาะส่วนที่ พัฒนาหรือ
ปรับปรุงโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในประเทศไทย 
(๒)  ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่งส าหรับรายการ ดังนี้ 

- เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรื อระบบ
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการองค์กร เฉพาะส่วนที่ พัฒนาหรือ
ปรับปรุงโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยผู้ประกอบการในต่างประเทศ 

- ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศ 
สิทธิและประโยชน์  
๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุน

โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษี 
เงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม  

 ทั้ งนี้  กรณี การใช้ เครื่องจักรที่ มี การเชื่ อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรม 
การผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่า
เครื่องจักรที่มีการปรับเปลี่ยน ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปี เป็นสัดส่วน 
ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง 

๓) ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับ 
บัตรส่งเสริม และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันออก 
บัตรส่งเสริม 
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๑.๒ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เงื่อนไข 
๑) จะต้องเสนอแผนการลงทุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับการท างานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการตามเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด ในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังนี้ 
๑.๑) การน าซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ มาใช้ในการเชื่อมโยงภายใน

องค์กรอย่างเป็นระบบ (Integrated) และเชื่อมโยงภายนอกองค์กร (Connected) 
บางส่วน หรือมีการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก โดยต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูล
อย่างน้อย ๓ ฟังก์ชัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการ 

๑.๒) การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) Machine  
 Learning การน า Big Data มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)   

๑.๓) การน าซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล 
 ระหว่างระบบของบริษัทกับระบบออนไลน์ของภาครัฐ เช่น เชื่อมโยงกับระบบ  
 National E-payment เป็นต้น  ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ  

๒) ส าหรับกรณี ๑.๑) และ ๑.๓) จะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ 
โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศที่พัฒนาหรือปรับปรุง โดยผู้ประกอบการในประเทศ
ไทยซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓) ให้นับมูลค่าเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
๓.๑)  ให้นับเงินการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนส าหรับรายการ ดังนี้ 

(๑)  เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบ 
สารสนเทศตามข้อ ๑.๑) และ ๑.๓) เฉพาะส่วนที่พัฒนาหรือปรับปรุง  
โดยผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๒)  เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial  
Intelligence หรือ AI) Machine Learning การน า Big Data มาใช้หรือ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ตามข้อ ๑.๒) 

(๓)   ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในประเทศไทย 
๓.๒) ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่งส าหรับรายการ ดังนี้ 

(๑) เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบ 
สารสนเทศตามข้อ ๑.๑) และ ๑.๓) เฉพาะส่วนที่ พัฒนาหรือปรับปรุง 
โดยผู้ประกอบการ ในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ประกอบการในต่างประเทศ 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศ 
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สิทธิและประโยชน์  
๑) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุน  

โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม  

๒) ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม 
และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริม 

 
๑.๓ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 

เงื่อนไข 
๑) ต้องเสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และต้อง
ด าเนินการตามแผนทีไ่ด้รับอนุมัติ 

๒) ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในด้านต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ และการเชื่ อมต่อระหว่างอุปกรณ์ 
(Automation and Network Technology) การวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่
ชาญฉลาด (Smart Operation) หรือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการใน
กระบวนการผลิตและการบริหารองค์กร (Digital Technology in Production and 
Enterprise Processes) เป็นต้น ในสายการผลิตหรือการให้บริการที่มีอยู่ เดิมเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

๓) ให้นับมูลค่าเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 
๔.๐ เฉพาะมูลค่าเงินลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านระบบ
อัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Automation and Network Technology) 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) และด้าน
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการในกระบวนการผลิตและการบริหารองค์กร 
(Digital Technology in Production and Enterprise Processes) เท่านั้น 
๓.๑) ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เต็มจ านวน 
๓.๒) ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ 

โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ และการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้นับเงินการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนส าหรับรายการ ดังนี้ 

- เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบ
สารสนเทศ ที่ต้องท างานร่วมกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เพ่ือการสั่งงาน
และควบคุมการท างาน ตลอดจนการสนับสนุนระบบการผลิต  
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- เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence หรือ AI) Machine Learning การน า Big Data มาใช้หรือการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)  

- เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบ
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการองค์กร เฉพาะส่วนที่ พัฒนาหรือ
ปรับปรุง โดยผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในประเทศไทย 
(๒) ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่งส าหรับรายการ ดังนี้ 

- เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการองค์กร เฉพาะส่วนที่ พัฒนาหรือปรับปรุงโดย
ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ ไม่ ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือโดยผู้ประกอบการในต่างประเทศ 

- ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศ 
สิทธิและประโยชน์  
๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุน   

โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม  

๓) ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตร
ส่งเสริม และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริม 

 
๑.๔ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือ

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เงื่อนไข 

จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือการประหยัดพลังงาน  
การน าพลังงานทดแทนมาใช้ ในกิจการ หรือการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 
โดยด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้เกิด 
การใช้พลังงานลดลงตามเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 

๒) ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพ่ือให้มีการน าพลังงานทดแทนมาใช้
ในกิจการในสัดส่วนตามเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด  เมื่อเทียบกับการใช้
พลังงานทั้งสิ้น 
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๓) ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่า

จะเป็นการลดปริมาณของเสีย น้ าเสีย หรืออากาศ ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
ก าหนด 

๔) ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
โดยจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

สิทธิและประโยชน์  
๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุน  

โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 

๓) ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม
และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริม 

 
๑.๕ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับ

สากล 
เงื่อนไข 

จะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐาน
เพ่ือความยั่งยืนในระดับสากล เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agriculture Practices: GAP) มาตรฐานการรับรองป่าไม้ตามแนวทางขององค์การ
พิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council: FSC) มาตรฐาน PEFCs (Program for 
the Endorsement of Forest Certification Scheme) มาตรฐานระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการ
จัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061 Sustainable Forest Management System 
(SFM)) เป็นต้น   
สิทธิและประโยชน์  
๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุน  

โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง  ทั้งนี้  ให้ได้รับยกเว้นภาษี 
เงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 

๓) ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับ 
บัตรส่งเสริมและจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี  นับจากวันออก 
บัตรส่งเสริม 
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ข้อ ๒ มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมส าหรับโครงการลงทุนใหม่ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับกิจการในกลุ่ม B 

โครงการที่จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมต้องเป็นกิจการในกลุ่ม B ที่คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ยกเว้นประเภทกิจการ 
ที่มีนโยบายเฉพาะที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่ส านักงานก าหนด 

๒.๑ มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมด้านการน าระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต
หรือบริการ  
เงื่อนไข 
๑) จะต้องเสนอแผนการลงทุนเครื่องจักรระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่จะน ามาใช้ใน 

การสนับสนุนการผลิตหรือการบริการในโครงการ     
๒) ให้นับมูลค่าเงินลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

๒.๑) ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เต็มจ านวน  
๒.๒) ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ 

โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ และการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้นับเงินการลงทุนหรือคา่ใช้จ่ายเต็มจ านวนส าหรับรายการ ดังนี้ 

-   เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ 
ที่ต้องท างานร่วมกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพ่ือการสั่งงานและควบคุม 
การท างาน ตลอดจนการสนับสนุนระบบการผลิต  

-   เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence หรือ AI) Machine Learning การน า Big Data มาใช้หรือ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)  

-   เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ 
ในการบริหารจั ดการองค์ กร เฉพาะส่ วนที่ พั ฒนาหรือปรับปรุ ง  
โดยผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่ งได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

-   ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในประเทศไทย 
(๒) ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่งส าหรับรายการ ดังนี้ 

-   เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ 
ในการบริ หารจั ดการองค์ กร เฉพาะส่ วนพั ฒ นาหรื อปรั บปรุ ง 
โดยผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือโดยผู้ประกอบการในต่างประเทศ 

-    ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศ 
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สิทธิและประโยชน์  
๑) กรณีมีการน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการสนับสนุนการผลิตหรือการบริการ

ในโครงการ ให้ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล ๓ ปี  เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐  
ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

๒) กรณีมีการใช้เครื่องจักรที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร
ระบบอัตโนมัติในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ
หรือหุ่นยนต์ที่ใช้ในโครงการ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี 
เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน           

๒.๒ มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 
เงื่อนไข 
๑) ต้องเสนอแผนการลงทุนเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และต้องด าเนินการตามแผนที่ได้รับ
อนุมัต ิ 

๒) ให้นับมูลค่าเงินลงทุนด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ เฉพาะมูลค่าเงินลงทุน
เครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์  (Automation and Network Technology) ด้านการวิ เคราะห์ข้อมูลและ 
การปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) และด้านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาบริหารจัดการในกระบวนการผลิตและการบริหารองค์กร (Digital Technology in 
Production and Enterprise Processes) เท่านั้น 
๒.๑) ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เต็มจ านวน 
๒.๒) ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ 

โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ และการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้นับเงินการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนส าหรับรายการ ดังนี้ 

- เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ 
ที่ต้องท างานร่วมกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพ่ือการสั่งงานและควบคุม 
การท างาน ตลอดจน การสนับสนุนระบบการผลิต  

- เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence หรือ AI) Machine Learning การน า Big Data มาใช้หรือ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)  

- เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ  
ในการบริ หารจั ดการองค์ กร เฉพาะส่ วนที่ พั ฒนาหรือปรั บปรุ ง  
โดยผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในประเทศไทย 



 - ๙ - 
 

(๒) ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่งส าหรับรายการ ดังนี้ 
- เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ  

ในการบริ หารจั ดการองค์ กร เฉพาะส่ วนที่ พั ฒนาหรื อปรั บปรุ ง 
โดยผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ ไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือโดยผู้ประกอบการในต่างประเทศ 

- ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศ 
สิทธิและประโยชน์  
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐  
ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 

                               ประกาศ ณ วันที่  ๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
          พลเอก      ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
     

                                                                       (ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
         นายกรัฐมนตรี 
                                                               ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 


