
 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  ๒๑ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)  
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน   

-------------------------------------------------------- 
   โดยที่เห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-
based Incentives) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ 
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนจึงออกประกาศดังต่อไปนี้  

๑. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 

๒. ให้ยกเลิกความในข้อ ๙.๒.๑ ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “๙.๒.๑ สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 

๙.๒.๑.๑  กรณีโครงการที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่าย ดังนี้   
(๑) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งการด าเนินการเอง 

หรือการว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กร
ในต่างประเทศ 

(๒) การสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร 
สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย หรือ
หน่วยงานของภาครัฐในประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

(๓) การจัดฝึกอบรมหรือฝึกการท างานเพ่ือพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้แก่โครงการ Work-integrated Learning (WiL) 
โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือโครงการสหกิจศึกษาตามที่
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบ 

(๔) ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ   
(๕) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง  

 
 
 



๒ 
 

(๖) การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มี 
ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และการให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิค  

(๗) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งการด าเนินการเอง หรือการ
ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม ดังนี้ 
(๑) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของยอดขาย

รวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต่ ากว่า ให้ได้รับ
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๑ ปี  แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี   

(๒) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของยอดขาย
รวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต่ ากว่า ให้ได้รับ
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๒ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี  

(๓) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของยอดขาย
รวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต่ ากว่า ให้ได้รับ
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๓ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี   

ส าหรับกิจการในกลุ่ม A๑ และ A๒ ได้รับสิทธิและประโยชน์ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพ่ิมเติมตามมาตรการนี้ได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๓ ปี  

ทัง้นี้ วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นเพ่ิมเติมเป็นดังนี้  
(๑)  คิดเป็นร้อยละ ๓๐๐ ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙.๒.๑.๑ (๑)   
(๒)  คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐ ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙.๒.๑.๑ (๓-๗)   
(๓)  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙.๒.๑.๑ (๒)   

๙.๒.๑.๒ กรณีที่มีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพียงอย่างเดียว ทั้งด าเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้ อ่ืนใน
ประเทศ หรือการร่ วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ  
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้ 
(๑) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ 

ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านบาท แล้วแต่
มูลค่าใดต่ ากว่า ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
อีก ๑ ปีแต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๓ ปี  

 
 
 
 



๓ 
 

(๒) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ 
ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ล้านบาท แล้วแต่
มูลค่าใดต่ ากว่า ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
อีก ๒ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๓ ปี 

(๓) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 
ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ล้านบาท แล้วแต่
มูลค่าใดต่ ากว่า ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
อีก ๓ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๓ ปี   

(๔) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ 
ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ล้านบาท แล้วแต่
มูลค่าใดต่ ากว่า ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
อีก ๔ ปีแต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๓ ปี   

(๕) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
แล้วแต่มูลค่าใดต่ ากว่า ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพ่ิมเติมอีก ๕ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๓ ปี   

ทั้งนี้  ให้กิจการตามบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่  ๒/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทีม่ีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และไดร้ับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามข้อ ๙.๒.๑.๒ (เว้นแต่เป็นกิจการที่มีเงื่อนไข
ระบุไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมว่าไม่ให้รับสิทธิและประโยชน์
เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ)  เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ซึ่งจะได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่ก าหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น  

๙.๒.๑.๓ ส าหรับข้อ ๙.๒.๑.๑ และข้อ ๙.๒.๑.๒ หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่าย
ข้างต้นรวมกันน้อยกว่าร้อยละ ๑ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก และน้อย
กว่า ๒๐๐ ล้านบาท ให้ได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมตาม
การลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙.๒.๑.๑ โดยไม่ให้ได้รับระยะเวลายกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม 

๙.๒.๑.๔ กรณีโครงการใดได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม
แล้วเกิน ๘ ปี จะไม่สามารถได้รับสิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา ๓๕ (๑)  

 

 



๔ 
 

๙.๒.๑.๕ กรณีเงื่อนไขประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม มีการก าหนดสัดส่วนการ
ลงทุนหรือ มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาขั้นต่ า เช่น การก าหนด
เงื่อนไขบังคับให้ท าการวิจัยและพัฒนา หรือมีการก าหนดเงื่อนไขให้ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ที่สูงขึ้น เป็นต้น จะต้องมีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น
เพ่ิมเติมจากเงื่อนไขประเภทกิจการดังกล่าว จึงจะได้รับสิทธิและประโยชน์
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีที่มีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามข้อ ๙.๒.๑.๑ และข้อ ๙.๒.๑.๒” 

  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

       พลเอก          ประยุทธ์ จันทร์โอชา    

                       (ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
               นายกรัฐมนตรี 
                                        ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 


