
 
 
 

  

 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 ที ่ ๑ / ๒๕๖๔ 
 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้
พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ด้านการวิจัยและพัฒนา 
หรือออกแบบทางวิศวกรรม รวมถึงด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกมาตรการต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

 ข้อ ๒ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  ๒.๑ มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม 
โดยต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนในขณะยื่น
ขอรับการส่งเสริม  

   ๒.๒ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้
มาตรการนี้ ได้ เมื่อสิทธิและประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว  
หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะทีไ่ม่ให้สิทธิและ
ประโยชน์ตามที่ส านักงานก าหนด 

            ๒.๓ ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดการ
ลงทุนไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

  ๒.๔ ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ตามข้อ ๒.๓ ต้องมคีุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๒.๔.๑ เมื่อรวมกิจการทั้งหมด ทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว 
 ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีรายได้ของกิจการรวมกันแล้วไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 
 ต่อปี ในช่วง ๓ ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ 
 ได้รับการส่งเสริม 

๒.๔.๒ ต้องม.ี.. 
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๒.๔.๒ ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุน 

 จดทะเบียน 
   ๒.๕ ต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพ่ือการประหยัดพลังงาน การใช้

พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ 
๒.๕.๑ ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้เกิด 

 การใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนที่ก าหนด 
๒.๕.๒ ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพ่ือให้เกิดการน าพลังงานทดแทน 

 มาใช้ในกิจการในสัดส่วนตามที่ก าหนด เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทั้งสิ้น 
๒.๕.๓ ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของเสีย น้ าเสีย หรืออากาศเสีย ตามเกณฑ์ที่ 
 ก าหนด 

  ๒.๖ สิทธิและประโยชน์ มีดังนี้ 
    ๒.๖.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 

 ๒.๖.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของเงิน  
  ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับ 
  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 

๒.๖.๓ ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลัง 
 ได้รับบัตรส่งเสริม 

  ๒.๗ ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันท าการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕ และ
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม 

 ข้อ ๓ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร  
  ๓.๑ มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม 

โดยต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนในขณะยื่น
ขอรับการส่งเสริม 

  ๓.๒ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้
มาตรการนี้ ได้ เมื่อสิทธิและประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว  
หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะทีไ่ม่ให้สิทธิและ
ประโยชน์ตามที่ส านักงานก าหนด 

  ๓.๓ ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดการ
ลงทุนไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

 
๓.๔ ผู้ประกอบการ... 
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  ๓.๔ ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ตามข้อ ๓.๓ ต้องมคีุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๓.๔.๑ เมื่อรวมกิจการทั้งหมด ทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว  

 ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีรายได้ของกิจการรวมกันแล้วไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 
 ต่อปี ในช่วง ๓ ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ 
 ได้รับการส่งเสริม 

๓.๔.๒ ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุน 
 จดทะเบียน 

  ๓.๕ ต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น การน า
เครื่องจักร ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิตหรือการให้บริการที่มีอยู่เดิมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เป็นต้น 

  ๓.๖ สิทธิและประโยชน์ มีดังนี้ 
    ๓.๖.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 

 ๓.๖.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของเงิน 
  ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับ 
  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 
ทั้งนี้ กรณีน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิตหรือการ

ให้บริการ และมีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการปรับเปลี่ยน ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปี เป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง 

๓.๖.๓ ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลัง 
 ได้รับบัตรส่งเสริม 

  ๓.๗ ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันท าการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕ และ
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม 

 ข้อ ๔ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม  
  ๔.๑ มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม 

โดยต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนในขณะยื่น
ขอรับการส่งเสริม 

  ๔.๒ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้
มาตรการนี้ ได้ เมื่อสิทธิและประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว  
หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะทีไ่ม่ให้สิทธิและ
ประโยชน์ตามที่ส านักงานก าหนด 

 ๔.๓ ต้องมี... 



- ๔ - 
 
  ๔.๓ ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุน

หมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดการ
ลงทุนไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

  ๔.๔ ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  
ตามข้อ ๔.๓ ต้องมคีุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๔.๔.๑ เมื่อรวมกิจการทั้งหมด ทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว  
 ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีรายได้ของกิจการรวมกันแล้วไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 
 ต่อปี ในช่วง ๓ ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่   
 ได้รับการส่งเสริม 

๔.๔.๒ ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุน 
 จดทะเบียน 

  ๔.๕ ต้องเสนอแผนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

  ๔.๖ ต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก นับจากวันที่ ยื่นขอรับการส่งเสริม ในกรณี เป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทาง
วิศวกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม 

  ๔.๗ สิทธิและประโยชน์ มีดังนี้ 
    ๔.๗.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 

 ๔.๗.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของเงิน 
   ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับ 
   ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 

๔.๗.๓ ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลัง 
 ได้รับบัตรส่งเสริม 

  ๔.๘ ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันท าการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕ และ
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม 

 ข้อ ๕ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพ่ือความยั่งยืนในระดับ
สากล  

  ๕.๑ มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม 
โดยต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนในขณะยื่น
ขอรับการส่งเสริม 

 
๕.๒ โครงการ... 
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  ๕.๒ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้

มาตรการนี้ ได้ เมื่อสิทธิและประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว  
หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะทีไ่ม่ให้สิทธิและ
ประโยชน์ตามที่ส านักงานก าหนด 

  ๕.๓ ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดการ
ลงทุนไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

  ๕.๔ ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ตามข้อ ๕.๓ ต้องมคีุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๕.๔.๑ เมื่อรวมกิจการทั้งหมด ทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว  
 ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีรายได้ของกิจการรวมกันแล้วไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 
 ต่อปี ในช่วง ๓ ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ 
 ได้รับการส่งเสริม 

๕.๔.๒ ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุน 
 จดทะเบียน 

  ๕.๕ ต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานเพ่ือ
ความยั่งยืนในระดับสากล เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) 
มาตรฐานการรับรองป่าไม้ตามแนวทางขององค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council: FSC) 
มาตรฐาน PEFCs (Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme) มาตรฐานระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการ 
ป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061  Sustainable Forest Management System (SFM)) เป็นต้น   

  ๕.๖ สิทธิและประโยชน์ มีดังนี้ 
    ๕.๖.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 

 ๕.๖.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของเงิน 
   ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับ 
   ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 

๕.๖.๓ ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลัง 
 ได้รับบัตรส่งเสริม 

 
 
 

๕.๗ ต้องยื่น... 
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  ๕.๗ ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันท าการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕ และ
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายใน ๓ ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

         พลเอก      ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 (ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 นายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 


