คำชี้แจงสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
เรื่อง กำรขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๑๐/๒๕๖๐
สำหรับกิจกำรในกลุ่ม B ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
ที่มีกำรนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตหรือกำรบริกำร
--------------------------------------------------เพื่อสนับสนุนให้มีกำรใช้เครื่องจักรที่มีระบบที่ทันสมัย และมีกำรนำระบบหุ่นยนต์มำใช้ในกำร
ผลิตสำหรับกิจกำรในกลุ่ม B ตำมที่กำหนด ในข้อ ๒ ของประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๑๐/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๐ เรื่อง มำตรกำรให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น สำนักงำนจึงออกคำชี้แจง
ดังต่อไปนี้
๑. การขอรับการส่งเสริม
๑.๑ โครงกำรที่ จะขอรั บสิ ทธิและประโยชน์ จะต้ องเป็ นกิ จกำรในกลุ่ ม B ที่ อยู่ ในข่ ำยได้รับ
กำรส่งเสริม ยกเว้นประเภทกิจกำรตำมข้อ ๒ ของประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ป. ๔/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๐
๑.๒ ผู้ขอรับสิทธิและประโยชน์จะต้องยื่น “คำขอรับกำรส่งเสริม” พร้อมกับ “แบบประกอบ
คำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๑๐/๒๕๖๐ สำหรับกิจกำร
ในกลุ่ม B ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ที่มีกำรนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ มำใช้
ในกำรผลิตหรือกำรบริกำร (F PA PP 46)” เท่ำนั้น และหำกประสงค์จะขอรับสิทธิ และประโยชน์เพิ่มเติมตำม
คุณค่ำของโครงกำรเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จะต้องยื่น “แบบประกอบคำขอรับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (F PA PP 37)” เพิ่มเติมด้วย ภำยในวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๓
๑.๓ ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่นำมำใช้ในกำรผลิตหรือกำรบริกำรนั้น ต้องเป็นเครื่องจักร
ใหม่เท่ำนั้น
๑.๔ กำรน ำระบบอั ต โนมั ติ ห รื อ หุ่ น ยนต์ ม ำใช้ จะต้ อ งช่ ว ยยกระดั บ กำรผลิ ต หรื อ บริ ก ำร
โดยผู้ขอรับสิทธิและประโยชน์จะต้องนำเสนอแผนกำรดำเนินกำรในกำรนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ มำใช้ใน
โครงกำร
๑.๕ กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิ และประโยชน์ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนกำรดำเนินงำน
ในสำระสำคัญที่ได้รับควำมเห็นชอบแล้ว จะต้องยื่นขอแก้ไขโครงกำรเพื่อให้สำนักงำนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน
นำเข้ำเครื่องจักรจำกต่ำงประเทศหรือซื้อในประเทศ
๑.๖ มูลค่ำเงินลงทุนที่ใช้ในกำรคำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้น ให้คำนวณจำก
ค่ำเครื่องจักรเฉพำะส่วนที่เป็นกำรลงทุนนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตหรือกำรบริกำร โดยหมำยถึง
ค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตหรือกำรบริกำร แต่ไม่รวมกรณีนำเครื่องจักร
อัตโนมัติมำใช้งำนเป็ นรำยเครื่ อง โดยให้ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรตำมหลั ก กำรบัญชีที่รั บรอง
โดยทั่วไป เช่น ค่ำออกแบบทำงวิศวกรรม ค่ำขนส่ง ค่ำติดตั้ง ค่ำทดลองเครื่อง เป็นต้น แต่ไม่รวมค่ำบริกำรบำรุงรักษำ
เครื่องจักร ทั้งนี้ กรณีเช่ำเครื่องจักรให้รวมค่ำเช่ำที่มีสัญญำเช่ำมำกกว่ำ ๑ ปี

๒
๒. ขอบข่ายการให้การส่งเสริม
กำรนำเครื่องจักรระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตหรือกำรบริกำร จะต้องมีกำรติดตั้ง
เครื่องจักรระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์เพื่อยกระดับกำรผลิตหรือกำรบริกำร โดยจะต้องมีกำรนำระบบอัตโนมัติเข้ำมำ
ช่วยในกำรทำงำนทั้งหมดหรือบำงขั้นตอน เช่น กำรใช้ Automated Production Cell เป็นต้น
- กำรติดตั้งเครื่องจักรที่ช่วยในกำรควบคุมหรือกำรทำงำนในบำงขั้นตอน เพื่อให้สำมำรถ
ควบคุมกำรทำงำนบำงประเภท เช่น ระบบขนย้ำยสินค้ำอัตโนมัติภำยในคลังสินค้ำ ระบบ
กำรบรรจุสินค้ำลงหีบห่อ ระบบกำรเตรียมวัตถุดิบ ระบบไซโลอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งจะมีผล
ทำให้สำยกำรผลิตหรือบริกำรมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
- กำรติดตั้ง ระบบเครื่องจั กรอัตโนมัติ ที่ใช้ ควบคุ มหรือ ทำงำนในทุก ขั้นตอน โดยเฉพำะ
ขั้นตอนที่ต้องอำศัยควำมละเอียดหรือคุณภำพงำนที่สูง หรือขั้นตอนที่ไม่เหมำะกับกำรใช้
แรงงำน โดยจะให้คนงำนมีหน้ำที่ออกคำสั่ง ดูแล รักษำระบบเครื่องเท่ำนั้น เช่น กำรติดตั้ง
หุ่นยนต์ทำควำมสะอำดเตำเผำ ชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ (Autoloader) กำรติดเครื่อง X-ray
ที่สำยกำรผลิต ระบบวำงแผนและควบคุมกำรผลิต (รวมทั้ง Hardware และ Software)
เป็นต้น
ทั้งนี้ จะไม่รวมกำรนำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ำมำใช้เป็นรำยเครื่อง
3. สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ
3.1 ให้ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร
3.2 ให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(๑) กรณี มี ก ำรใช้ เ ครื่ อ งจั ก รที่ มี ก ำรเชื่ อ มโยงหรื อ สนั บ สนุ น อุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต
เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐ ของมูลค่ำเครื่องจักร
เฉพำะส่ วนที่ เป็ นกำรลงทุ นน ำระบบอั ตโนมั ติ หรื อหุ่ นยนต์ มำใช้ ในกำรผลิ ตหรื อ
กำรบริกำร ให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ นิติบุคคลเป็นระยะเวลำ ๓ ปี เป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน
(๒) กรณีมีกำรใช้เครื่องจักรที่มีกำรเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องจักร
ระบบอัตโนมัติในประเทศ น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐ ของมูลค่ำเครื่องจักรเฉพำะส่วนที่เป็น
กำรลงทุนนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตหรือกำรบริกำร ให้ได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิ ติบุคคลเป็นระยะเวลำ ๓ ปี เป็ น สั ด ส่ ว นร้อ ยละ ๕๐ ของเงิ น ลงทุน
โดยไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ วิธีกำรคำนวณมูลค่ำเครื่องจักรที่มีกำรเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิต
เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ ให้นับเฉพำะเงินลงทุน ตำมข้อ ๑.6 ที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยพิจำรณำจำก
แหล่งที่มำของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงกำรบริกำรที่เกี่ยวข้อง และหลักฐำนกำรจ่ำยเงินที่เกิดขึ้นในประเทศ

๓
3.3 กรณีขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตำมคุณค่ำของโครงกำร สำมำรถขอรับกำรสิทธิ
และประโยชน์ เ พื่ อ พั ฒ นำควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ได้ เ ท่ ำ นั้ น ตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในประกำศ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๕๗ และประกำศแก้ไขปรับปรุงสิทธิและ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
3.4 สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ อื่ น ๆ ให้ ไ ด้ รั บ ตำมหลั ก เกณฑ์ ป ระกำศคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม
กำรลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๕๗
จึงขอชี้แจงมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน

สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

