
มาตรการส่งเสริมการลงทุน
อตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



มาตรการส่งเสริมการลงทุน
A1: อุตสำหกรรมฐำนควำมรู ้/ กจิกำรทีล่งทุนในสนิทรพัยถ์ำวรไมส่งู เน้น R&D 

ซึง่ส ำคญัอยำ่งมำกต่อกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของประเทศในระยะยำว

A2: โครงสรำ้งพืน้ฐำนเพือ่พฒันำประเทศ กจิกำรทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู กจิกำรดำ้น
สิง่แวดลอ้ม และอุตสำหกรรมพืน้ฐำนส ำคญัทีม่ลีงทุนในประเทศน้อยหรอืยงัไมม่ี

A3: กจิกำรใชเ้ทคโนโลยสีงูทีส่ ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศ โดยมฐีำนผลติอยู่บ้ำ้งแลว้

A4: กจิกำรทีม่รีะดบั้เทคโนโลยไีมเ่ทำ่ A1-A3 แต่ชว่ยสรำ้งมลูคำ่เพิม่แกว่ตัถุดบิ้ใน
ประเทศ และเสรมิสรำ้ง Value Chain

B1-B2: อุตสำหกรรมสนบั้สนุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แต่ยงัส ำคญัต่อ Value Chain

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากร
เครื่องจกัร

ยกเว้นอากรวตัถดิุบ
ผลิตเพื่อส่งออก Non-tax

A1 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน) + Merit   

A2 8 ปี + Merit   

A3 5 ปี + Merit   

A4 3 ปี + Merit   

B1 0 ปี + Merit (บางกิจการ)   

B2 - - -  2



ประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริม

หมวด 7  กิจการบริการ และสาธารณูปโภค 

หมวด 3  อตุสาหกรรมเบา 

หมวด 4  ผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ขนส่ง 

หมวด 5 อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

หมวด 6 เคมีภณัฑ ์พลาสติกและกระดาษ

หมวด 1  เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

หมวด 2  แร่ เซรามิกส ์และโลหะขัน้มลูฐาน 

หมวด 8  การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
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แนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบอตัโนมติั/หุ่นยนต์

ผู้ผลิต
(Supply Side)

ผู้ใช้
(Demand Side)

S-1 กรณีโครงการลงทนุใหม่ กำรลงทุนในกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งจะ ไดร้บั้สทิธแิละประโยชน์
ตำมประเภทกจิกำรนัน้ๆ เชน่

- กจิกำรผลติเครื่องจกัร / อุปกรณ์อตัโนมตัทิีม่กีำรออกแบ้บ้ทำงวศิวกรรม (A1/A2)
- กจิกำรประกอบ้หุน่ยนต ์หรอือุปกรณ์อตัโนมตัหิรอืชิน้สว่น (A3)
- กจิกำรบ้รกิำรออกแบ้บ้ทำงวศิวกรรม (A1)
- กจิกำรออกแบ้บ้ทำงอเิลก็ทรอนิกส์ (A1)
- กจิกำรพฒันำ Embedded Software (A1)
- กจิกำรศูนยบ์้ม่เพำะทำงนวตักรรม (A1)

D-1 กรณีโครงการลงทนุใหม่ ไดแ้ก่ 
กจิกำรในกลุม่ B (ยกเวน้ประเภทกจิกำรทีม่นีโยบ้ำยเฉพำะ) ทีม่กีำรน ำระบ้บ้อตัโนมตัิ
หรอืหุน่ยนตม์ำใชใ้นกำรผลติ

D-2 กรณีโครงการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิตกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม ไดแ้ก่
มำตรกำรปรบั้ปรุงประสทิธภิำพ กรณีปรบั้เปลีย่นเครื่องจกัรเพือ่ปรบั้ปรุงประสทิธภิำพ
กำรผลติ เชน่ น ำระบ้บ้ Automation มำใชใ้นสำยกำรผลติเดมิ โดยใหส้ง่เสรมิทุก
ประเภทกจิกำรทัง้กลุม่ A, B (ยกเวน้กจิกำรทีม่นีโยบ้ำยพเิศษ)

สทิธแิละประโยชน์: ยกเวน้อำกรน ำเขำ้เครื่องจกัร/ยกเวน้ภำษเีงนิไดนิ้ตบิุ้คคล 3 ปี แต่ไมเ่กนิ 
50% ของวงเงนิลงทุนในกำรปรบั้ปรุง (จะเพิม่ Cap จำก 50% เป็น 100% กรณีใชร้ะบ้บ้
Automation ในประเทศ ไมน้่อยกวำ่ 30% ของมลูคำ่เครื่องจกัร)/สทิธแิละประโยชน์อื่นๆ 
ตำมเกณฑ์

มาตรการส่งเสริมการใช้
ระบบอตัโนมติั/หุ่นยนต์

4

SI รวมถงึผูผ้ลติ
เครื่องจกัรและระบ้บ้
อตัโนมตั ิรวมถงึผูผ้ลติ
ชิน้สว่นและผูพ้ฒันำ
software

กจิกำรทีม่ปีรบั้เปลีย่น
เครื่องจกัร หรอืน ำระบ้บ้
อตัโนมตัเิขำ้มำใชใ้โครงกำร



ขัน้ตอน

S-1: Supply Side โครงการลงทุนใหม่
กำรจดัประเภทกจิกำร SI/กำรผลติเครือ่งจกัรและระบ้บ้อตัโนมตัิ

ประเภทกิจการ BOI 

5

Solution Conceptual Design
Engineering Design

Procurement / Making Part
Assembly

Installation and Commissioning

7.13
(A1)

System Integration Design

Control System Design
4.5.1.1

(A1)

4.5.1.2
(A2) 4.5.4

(A3)

SI -1
(Engineering 

Design)

SI -2
(Machine 
Builder)
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กิจการท่ีให้การส่งเสริมท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (1/3)

Source: BOI Announcement

ประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์

กิจการผลิตหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั

4.5.1 กิจการผลิตเครื่องจกัรและ/หรืออปุกรณ์อตัโนมติั (Automation) ท่ีมีการออกแบบ
ทางวิศวกรรม

4.5.1.1 กิจการผลิตเคร่ืองจกัรและ/หรืออปุกรณ์อตัโนมติั (Automation) ท่ีมีการ
ออกแบบทางวิศวกรรม และมีขัน้ตอนการพฒันาและออกแบบระบบอตัโนมติั 
(Automation System Integration) รวมถึงมีขัน้ตอนการออกแบบระบบควบคมุการ
ปฏิบติังานด้วยระบบสมองกลเอง

4.5.1.2 กิจการผลิตเครื่องจกัรและ/หรืออปุกรณ์อตัโนมติั (Automation) ท่ีมีการ
ออกแบบทางวิศวกรรมและมีขัน้ตอนการออกแบบระบบควบคมุการปฏิบติังานด้วย
ระบบสมองกลเอง

A1 
(8 years no cap)

A2
(8 years no cap)

4.5.4 กิจการประกอบหุ่นยนต ์หรืออปุกรณ์อตัโนมติั และ/หรือช้ินส่วน A3
( 5 years)

7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม A1
(8 years no cap)

phrut.s
Line

phrut.s
Line
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กิจการท่ีให้การส่งเสริมท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (2/3)

Source: BOI Announcement

กิจการสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง

5.3.2 กิจการผลิตอปุกรณ์โทรคมนาคม
5.3.2.1 กิจการผลิตอปุกรณ์ (Emission) แพร่ (Transmission) รบั (Reception) 

สญัญาณส าหรบัระบบใยแก้วน าแสง (Optical Fiber) และระบบไร้สาย (Wireless)
5.3.2.2 กิจการผลิตผลิตภณัฑส์ าหรบัโทรคมนาคมอ่ืนๆ

A2
(8 years)

A3
(3 years)

5.4.3 กิจการผลิตช้ินส่วนส าหรบัโทรคมนาคม
5.3.2.1 กิจการผลิตช้ินส่วนอปุกรณ์ (Emission) แพร่ (Transmission) รบั 

(Reception) สญัญาณส าหรบัระบบใยแก้วน าแสง (Optical Fiber) และระบบไร้สาย 
(Wireless)

5.3.2.2 กิจการผลิตช้ินส่วนผลิตภณัฑส์ าหรบัโทรคมนาคมอ่ืนๆ

A2
(8 years)

A3
(3 years)

5.3.3 กิจการผลิตผลิตภณัฑ ์Electronic Control and Measurement ส าหรบังาน
อตุสาหกรรม/เกษตร

A2
(8 years)
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กิจการท่ีให้การส่งเสริมท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (3/3)

Source: BOI Announcement

กิจการสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง
5.4.4 กิจการผลิตช้ินส่วน Electronic Control and Measurement ส าหรบังาน
อตุสาหกรรม/เกษตร/เครื่องมือแพทย/์ยานพาหนะ/เครื่องมือวิทยาศาสตร์

A2
(8 years)

5.3.4 กิจการผลิตผลิตภณัฑ ์Security Control Equipment A2
(8 years)

5.4.5 กิจการผลิตช้ินส่วนส าหรบัผลิตภณัฑ ์Security Control Equipment A2
(8 years)

5.6 กิจการออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์
5.6.1 กิจการ Microelectronics Design
5.6.2 กิจการ Embedded System Design

A1
A1

(8 years no cap)
5.7.3 กิจการพฒันาซอฟตแ์วรท่ี์สรา้งมลูค่าเพ่ิมสงู (High Valve-added Software) A1

(8 years no cap)



 เงนิลงทุน (โดยไมร่วมคำ่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ขัน้ต ่ำ 

กรณีโครงการทัว่ไป
1 ล้านบาท

กรณีโครงการ SMEs ไทย
5 แสนบาท

บุ้คคลธรรมดำสญัชำตไิทย ถอืหุน้ >51%
สนิทรพัยถ์ำวรไมเ่กนิ 200 ลำ้นบ้ำท

หลกัเกณฑใ์นการให้การส่งเสริม

 ใชเ้ครือ่งจกัรทนัสมยั (เครือ่งจกัรใชแ้ลว้
จำกต่ำงประเทศ อำยุตอ้งไมเ่กนิ 10 ปี)
 มมีำตรกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่หมำะสม
 เป็นไปตำมเงือ่นไขเฉพำะประเภทกจิกำร

 ใชเ้ครือ่งจกัรใชแ้ลว้ในประเทศไดบ้้ำงสว่น
 มมีำตรกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่หมำะสม
 เป็นไปตำมเงือ่นไขเฉพำะประเภทกจิกำร

 เงือ่นไขอื่นๆ เชน่

พิจารณาสิทธิและประโยชน์
- ยกเวน้อำกรขำเขำ้เครือ่งจกัร
- ยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุ้คคล ตำมประเภทกจิกำร
- สทิธแิละประโยชน์อื่นๆ ตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด 9

S-1: Supply Side โครงการลงทุนใหม่ (2/2)
กำรจดัประเภทกจิกำร SI/กำรผลติเครือ่งจกัรและระบ้บ้อตัโนมตัิ



การย่ืนขอรบัการส่งเสริม กรณี S-1: Supply Side โครงการลงทนุใหม่

นกัลงทุน ขอค ำแนะน ำในกำรยืน่ขอรบั้กำรสง่เสรมิ

นกัลงทุน ยืน่ขอรบั้กำรสง่เสรมิ

ตดิต่อ ศนูยบ์้รกิำรลงทุน (BOI HQ) หรอื OSOS (จตุรสัจำมจุร)ี

นกัลงทุน ยืน่ผำ่นระบ้บ้ออนไลน์
(e-Investment)

นกัลงทุน ยืน่ดว้ยเอกสำร

แบ้บ้ฟอรม์ค ำขอรบั้กำรสง่เสรมิ แบ้บ้ฟอรม์ค ำขอรบั้กำรสง่เสรมิ 

• ประเภทกจิกำร 4.5, 5.6 ตดิต่อ สบ้ท. 2
• ประเภทกจิกำร 7.13 ตดิต่อ สบ้ท. 4
• ประเภทกจิกำร 5.7 ตดิต่อ กบ้ท. 5

นกัลงทุน ชีแ้จงโครงกำรภำยใน 10 วนัท ำกำร

บีโอไอ พจิำรณำโครงกำรภำยใน 40-60 วนัท ำกำร

หมำยเหตุ รำยละเอยีดประเภทกจิกำรทีส่บ้ท. 1-4/กบ้ท. 5 รบั้ผดิชอบ้
http://www.boi.go.th/upload/file/newstructure_activity_2015_43969.pdf
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D-1: Demand Side โครงการลงทุนใหม่ (1/3)
กจิกำรในกลุ่ม B (ยกเวน้บ้ำงประเภทกจิกำร) ทีม่กีำรน ำระบ้บ้อตัโนมตัหิรอืหุน่ยนตม์ำใชใ้นกำรผลติ

4.6   กิจการผลิตรถยนตท์ัว่ไป
4.12  กิจการผลิตรถจกัรยานยนต ์(ยกเว้นท่ีมีความจกุระบอกสบูต า่กว่า 248 ซีซี) 
4.16  กิจการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม ( Hybrid Electric Vehicles – HEV) และช้ินส่วน (ตามนโยบายส่งเสริม

การลงทนุผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าช้ินส่วนและอปุกรณ์มีเง่ือนไขจะต้องย่ืนขอรบัการส่งเสริมการลงทนุภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560)

5.8 กิจการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
7.2 กิจการสถานีบริการกา๊ซธรรมชาติ
7.5 กิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ)
7.6 กิจการบริษทัการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC)
7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)

โครงกำรลงทุนใหม ่กจิกำรในกลุ่ม B ยกเวน้กจิกำรดงันี้

พิจารณาเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑใ์นการให้การส่งเสริม เช่น เงินลงทนุขัน้ต า่ เป็นต้น

มกีำรน ำระบ้บ้อตัโนมตัหิรอืหุน่ยนตม์ำใชใ้นกำรผลติ/บ้รกิำร อำจจะน ำมำใชใ้นบ้ำงขัน้ตอน 
เชน่ Automated Production Cell เป็นตน้ หรอืน ำมำใชท้ัง้สำยกำรผลติ/กำรบ้รกิำรกไ็ด้ (ไมร่วม
กรณนี ำเครือ่งจกัรอตัโนมตัมิำใชง้ำนเป็นรำยเครือ่ง)
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D-1: Demand Side โครงการลงทุนใหม่ (2/3)
กจิกำรในกลุ่ม B (ยกเวน้บ้ำงประเภทกจิกำร) ทีม่กีำรน ำระบ้บ้อตัโนมตัหิรอืหุน่ยนตม์ำใชใ้นกำรผลติ

 เงนิลงทุน (โดยไมร่วมคำ่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ขัน้ต ่ำ 

กรณีโครงการทัว่ไป
1 ล้านบาท

กรณีโครงการ SMEs ไทย
5 แสนบาท

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ถือหุ้น >51%
สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท

หลกัเกณฑใ์นการให้การส่งเสริม

 ใชเ้ครือ่งจกัรทนัสมยั (เครือ่งจกัรใชแ้ลว้
จำกต่ำงประเทศ อำยุตอ้งไมเ่กนิ 10 ปี โดย
ใหใ้ชเ้ฉพำะในสว่นทีไ่มใ่ชร่ะบ้บ้อตัโนมตั)ิ
 มมีำตรกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่หมำะสม
 เป็นไปตำมเงือ่นไขเฉพำะประเภทกจิกำร

 ใชเ้ครือ่งจกัรใชแ้ลว้ในประเทศไดบ้้ำงสว่น
(เฉพำะในสว่นทีไ่มใ่ชร่ะบ้บ้อตัโนมตั)ิ

 มมีำตรกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่หมำะสม
 เป็นไปตำมเงือ่นไขเฉพำะประเภทกจิกำร

 เงือ่นไขอื่นๆ เชน่

พิจารณาสิทธิและประโยชน์
- ยกเวน้อำกรขำเขำ้เครือ่งจกัร
- ยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุ้คคล 3 ปี (ม ีCap วงเงนิ)
- สทิธแิละประโยชน์อื่นๆ ตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด 12



D-1: Demand Side โครงการลงทุนใหม่ (3/3)
กจิกำรในกลุ่ม B (ยกเวน้บ้ำงประเภทกจิกำร) ทีม่กีำรน ำระบ้บ้อตัโนมตัหิรอืหุน่ยนตม์ำใชใ้นกำรผลติ

 นบั้เงนิลงทุน (โดยไมร่วมคำ่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) เฉพำะสว่นทีเ่ป็นกำรลงทุนน ำระบ้บ้
อตัโนมตัหิรอืหุน่ยนตม์ำใชใ้นกำรผลติ (รวมคำ่ออกแบ้บ้ทำงวศิวกรรม คำ่เครือ่งจกัรและอุปกรณ์
ระบ้บ้อตัโนมตั ิเป็นตน้ แต่ไมร่วมกรณนี ำเครือ่งจกัรอตัโนมตัมิำใชง้ำนเป็นรำยเครือ่ง)

กรณีโครงการทัว่ไป
Cap วงเงิน ไมเ่กนิ 50% ของวงเงนิลงทุน

เครือ่งจกัรระบ้บ้อตัโนมตัิ

หลกัเกณฑใ์นการนับ Cap วงเงิน

 ก ำหนดมลูคำ่ Cap วงเงนิ แลว้แต่กรณ ี

กรณีโครงการท่ีมีความเช่ือมโยงกบั
อตุสาหกรรมในประเทศ 

(มลูคำ่เงนิลงทุนทีจ่ำ่ยใหแ้ก่ผูป้ระกอบ้กำร
ในประเทศ > 30% ของมลูคำ่เงนิลงทุน
ในกำรน ำระบ้บ้อตัโนมตัหิรอืหุน่ยนต์

มำใชใ้นกำรผลติ)
Cap วงเงิน ไมเ่กนิ 100% ของวงเงนิลงทุน

เครือ่งจกัรระบ้บ้อตัโนมตัิ

CoRE
1. รบั้รองวำ่เป็นผูป้ระกอบ้กำรในประเทศไทยที่

ด ำเนินกำรออกแบ้บ้/ผลติระบ้บ้อตัโนมตั ิ
ตำมคุณสมบ้ตัทิีก่ ำหนด

2. สอบ้ทำนควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำร
เงนิลงทุน 13



นกัลงทุน ขอค ำแนะน ำในกำรยืน่ขอรบั้กำรสง่เสรมิ

นกัลงทุน ยืน่ขอรบั้กำรสง่เสรมิ

ตดิต่อ ศนูยบ์้รกิำรลงทุน (BOI HQ) หรอื OSOS (จตุรสัจำมจุร)ี

นกัลงทุน ยืน่ผำ่นระบ้บ้ออนไลน์
(e-Investment)

นกัลงทุน ยืน่ดว้ยเอกสำร

แบ้บ้ฟอรม์ค ำขอรบั้กำรสง่เสรมิ 
และแผนกำรใชร้ะบ้บ้อตัโนมตั ิ
ตำมแบ้บ้ประกอบ้ค ำขอทีก่ ำหนด

ตดิต่อ สบ้ท. 1-4/กบ้ท. 5  ตำมประเภทกจิกำรทีร่บั้ผดิชอบ้

นกัลงทุน ชีแ้จงโครงกำรภำยใน 10 วนัท ำกำร

บีโอไอ พจิำรณำโครงกำรภำยใน 40-60 วนัท ำกำร

หมำยเหตุ รำยละเอยีดประเภทกจิกำรทีส่บ้ท. 1-4/กบ้ท. 5 รบั้ผดิชอบ้
http://www.boi.go.th/upload/file/newstructure_activity_2015_43969.pdf

การย่ืนขอรบัการส่งเสริม กรณี D-1: Demand Side โครงการลงทุนใหม่
กจิกำรในกลุ่ม B (ยกเวน้บ้ำงประเภทกจิกำร) ทีม่กีำรน ำระบ้บ้อตัโนมตัหิรอืหุน่ยนตม์ำใชใ้นกำรผลติ

CoRE ใหก้ำรสนบั้สนุนเชงิวชิำกำรแก่ BOI
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แบ้บ้ฟอรม์ค ำขอรบั้กำรสง่เสรมิ 
และแผนกำรใชร้ะบ้บ้อตัโนมตั ิ
ตำมแบ้บ้ประกอบ้ค ำขอทีก่ ำหนด



D-2: Demand Side โครงการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม (1/6)

กจิกำรเดมิตอ้งอยูใ่นประเภททีใ่หก้ำรสง่เสรมิได้

โครงการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิตของกิจการท่ีท าอยู่เดิม เพ่ือลดต้นทนุการผลิต
ต่อหน่วยการผลิต/บริการ และเพ่ิมอตัราการได้มา (Yield) โดยแบง่เป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

I. กรณีใช้ระบบ Automation
มกีำรน ำระบ้บ้อตัโนมตัหิรอืหุน่ยนตม์ำใชใ้นกำร
ผลติ อำจจะน ำมำใชใ้นบ้ำงขัน้ตอน เชน่ Cell 
Production เป็นตน้ หรอืน ำมำใชท้ัง้สำยกำรผลติ
กไ็ด ้(ไมร่วมกรณนี ำเครือ่งจกัรอตัโนมตัมิำใชง้ำน
เป็นรำยเครือ่ง) 

II. กรณีไม่ใช้ระบบ Automation

มกีำรน ำเทคโนโลยมีำใช ้แต่ไม่ใช่ระบ้บ้
อตัโนมตัหิรอืหุน่ยนต์

กจิกำรเดมิตอ้งอยูใ่นประเภททีใ่หก้ำรสง่เสรมิได้
 กลุ่ม A ทีส่ทิธยิกเวน้ CIT สิน้สดุแลว้
 กลุ่ม B (ยกเวน้บ้ำงประเภท)
 กจิกำรเดมิไมไ่ดร้บั้กำรสง่เสรมิ

 กลุ่ม A ทีส่ทิธยิกเวน้ CIT สิน้สดุแลว้
 กจิกำรเดมิไมไ่ดร้บั้กำรสง่เสรมิ
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D-2: Demand Side โครงการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม (2/6)

4.6   กิจการผลิตรถยนตท์ัว่ไป
4.12  กิจการผลิตรถจกัรยานยนต ์(ยกเว้นท่ีมีความจกุระบอกสบูต า่กว่า 248 ซีซี) 
4.16  กิจการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม ( Hybrid Electric Vehicles – HEV) และช้ินส่วน (ตามนโยบายส่งเสริม

การลงทนุผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าช้ินส่วนและอปุกรณ์มีเง่ือนไขจะต้องย่ืนขอรบัการส่งเสริมการลงทนุภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560)

5.8 กิจการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
7.2 กิจการสถานีบริการกา๊ซธรรมชาติ
7.5 กิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ)
7.6 กิจการบริษทัการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC)
7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)

โครงกำรปรบั้ปรงุประสทิธภิำพกำรผลติของกจิกำรทีด่ ำเนินกำรอยูเ่ดมิ จะตอ้งเป็น กจิกำรใน
กลุ่ม B แต่ยกเว้นกจิกำร ดงันี้

พิจารณาเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑใ์นการให้การส่งเสริม เช่น เงินลงทนุขัน้ต า่ เป็นต้น

กจิกำรเดมิ จะตอ้งไมเ่คยไดร้บั้กำรสง่เสรมิตำมมำตรกำรปรบั้ปรงุประสทิธภิำพกำรผลติ กรณี
ปรบั้ปรงุโดยกำรน ำเครือ่งจกัรมำใช ้
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 เงนิลงทุน (โดยไมร่วมคำ่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ขัน้ต ่ำ 

กรณีโครงการทัว่ไป
1 ล้านบาท

กรณีโครงการ SMEs ไทย
5 แสนบาท

บุ้คคลธรรมดำสญัชำตไิทย ถอืหุน้ >51%
สนิทรพัยถ์ำวรไมเ่กนิ 200 ลำ้นบ้ำท

หลกัเกณฑใ์นการให้การส่งเสริม

 มมีำตรกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่หมำะสม
 เป็นไปตำมเงือ่นไขเฉพำะประเภทกจิกำร

 มมีำตรกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่หมำะสม
 เป็นไปตำมเงือ่นไขเฉพำะประเภทกจิกำร

 เงือ่นไขอื่นๆ เชน่

พิจารณาสิทธิและประโยชน์

D-2: Demand Side โครงการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม (3/6)

- ยกเวน้อำกรขำเขำ้เครือ่งจกัร
- ยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุ้คคล 3 ปี (ม ีCap วงเงนิ)
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 นบั้เงนิลงทุน (โดยไมร่วมคำ่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) เฉพำะสว่นทีเ่ป็นกำรลงทุนน ำระบ้บ้
อตัโนมตัหิรอืหุน่ยนตม์ำใชใ้นกำรผลติ (รวมคำ่ออกแบ้บ้ทำงวศิวกรรม คำ่เครือ่งจกัรและอุปกรณ์
ระบ้บ้อตัโนมตั ิเป็นตน้ แต่ไมร่วมกรณนี ำเครือ่งจกัรอตัโนมตัมิำใชง้ำนเป็นรำยเครือ่ง)

กรณีโครงการทัว่ไป
Cap วงเงิน ไมเ่กนิ 50% ของวงเงนิลงทุน

เครือ่งจกัรระบ้บ้อตัโนมตัิ

หลกัเกณฑใ์นการนับ Cap วงเงิน

 ก ำหนดมลูคำ่ Cap วงเงนิ แลว้แต่กรณี

I. กรณีใช้ระบบ Automation

กรณีโครงการท่ีมีความเช่ือมโยงกบั
อตุสาหกรรมในประเทศ 

(มลูคำ่เงนิลงทุนทีจ่ำ่ยใหแ้ก่ผูป้ระกอบ้กำร
ในประเทศ > 30% ของมลูคำ่เงนิลงทุน
ในกำรน ำระบ้บ้อตัโนมตัหิรอืหุน่ยนต์

มำใชใ้นกำรผลติ)
Cap วงเงิน ไมเ่กนิ 100% ของวงเงนิลงทุน

เครือ่งจกัรระบ้บ้อตัโนมตัิ

CoRE (โดยผูแ้ทนในคณะท ำงำนกลัน่กรองฯ)
1. รบั้รองวำ่เป็นผูป้ระกอบ้กำรในประเทศไทยที่

ด ำเนินกำรออกแบ้บ้/ผลติระบ้บ้อตัโนมตั ิตำม
คุณสมบ้ตัทิีก่ ำหนด

2. สอบ้ทำนควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำร
เงนิลงทุน

D-2: Demand Side โครงการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม (4/6)
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 นบั้เงนิลงทุน (โดยไมร่วมคำ่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) เฉพำะสว่นทีเ่ป็นกำรลงทุนปรบั้ปรงุ
เครือ่งจกัร

หลกัเกณฑใ์นการนับ Cap วงเงิน

 ก ำหนดมลูคำ่ Cap วงเงนิ ไมเ่กนิ 50% ของวงเงนิลงทุน

II. กรณีไม่ใช้ระบบ Automation

CoRE
(โดยผูแ้ทนในคณะท ำงำนกลัน่กรองฯ)

ใหก้ำรสนบั้สนุนเชงิวชิำกำรแก่ BOI ในกรณีทีจ่ ำเป็น 

D-2: Demand Side โครงการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม (5/6)
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 ระยะเวลำยกเวน้ภำษเีงนิได ้ใหน้บั้จำกวนัทีม่รีำยไดภ้ำยหลงัไดร้บั้บ้ตัรสง่เสรมิ
 จะตอ้งมกีำรลงทุนปรบั้ปรงุเครือ่งจกัรก่อนขอใชส้ทิธยิกเวน้ภำษเีงนิได ้
 นบั้ Cap วงเงนิตัง้แต่วนัทีย่ืน่ค ำขอรบั้กำรสง่เสรมิถงึวนัที่ครบ้ก ำหนด 3 ปี 
นบั้แต่วนัทีอ่อกบ้ตัรสง่เสรมิ
กรณีไดร้บั้กำรขยำยเวลำเปิดด ำเนินกำร จะเป็นกำรใหข้ยำยเวลำในกำร
ด ำเนินกำรใหไ้ดต้ำมตวัชีว้ดัทีก่ ำหนด แต่ไม่เป็นกำรขยำยระยะเวลำทีจ่ะนบั้วงเงนิ
ลงทุน

เง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น CIT 
ส าหรบัทัง้                                                  และ II. กรณีไม่ใช้ระบบ Automation

D-2: Demand Side โครงการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม (6/6)

I. กรณีใช้ระบบ Automation
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นกัลงทุน ขอค ำแนะน ำในกำรยืน่ขอรบั้กำรสง่เสรมิ

นกัลงทุน ยืน่ขอรบั้กำรสง่เสรมิ

ตดิต่อ ศนูยบ์้รกิำรลงทุน (BOI HQ) หรอื OSOS (จตุรสัจำมจุร)ี

นกัลงทุน ยืน่ดว้ยเอกสำร

ตดิต่อ สบ้ท. 1-4/กบ้ท. 5  ตำมประเภทกจิกำร
ของโครงกำรทีด่ ำเนินกำรอยูเ่ดมิ

นกัลงทุน ชีแ้จงโครงกำรภำยใน 10 วนัท ำกำร

บีโอไอ พจิำรณำโครงกำรภำยใน 40-60 วนัท ำกำร

หมำยเหตุ รำยละเอยีดประเภทกจิกำรทีส่บ้ท. 1-4/กบ้ท. 5 รบั้ผดิชอบ้
http://www.boi.go.th/upload/file/newstructure_activity_2015_43969.pdf

การย่ืนขอรบัการส่งเสริม กรณี D-2: Demand Side โครงการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม

CoRE ใหก้ำรสนบั้สนุน
เชงิวชิำกำรแก่ BOI
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แบ้บ้ฟอรม์ค ำขอรบั้กำรสง่เสรมิ 
และแบ้บ้ประกอบ้ค ำขอทีก่ ำหนด



ความร่วมมือระหว่าง BOI และ CoRE

Center of Robotic Excellence: CoRE

TGI สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์
ม. จฬุา  มหิดล เชียงใหม่ ขอนแก่น
มจธ. มจล. มจพ. 

 กำรสนบั้สนุนกำรพจิำรณำอนุมตัโิครงกำร
 กำรรบั้รองผูป้ระกอบ้กำรออกแบ้บ้ 

เชงิวศิวกรรม/SI/ผลติระบ้บ้อตัโนมตัิ
ในไทย

 กำรสนบั้สนุนเชงิวชิำกำรในดำ้น
SI/ระบ้บ้อตัโนมตัิ

 กำรจดัท ำฐำนขอ้มลูผูป้ระกอบ้กำร 
SI/ผลติระบ้บ้อตัโนมตัใินไทย 

 Business Matching/Partnering
ผูผ้ลติ/ผูใ้ชร้ะบ้บ้อตัโนมตัใินไทย

 กำรสง่เสรมิกำรลงทุนโครงกำร
ผลติ/ใชร้ะบ้บ้อตัโนมตั ิ
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ฐานข้อมูล (Database)  

เว็บไซต์ BUILD /ASID 

สร้างเครือข่าย Networking 

หาผู้ร่วมทุน Joint Venture

กิจกรรมจัดหาผู้ผลิตชื้นส่วน 
(Sourcing)

กิจกรรมตลาดกลางซื้อขาย
ชิ้นส่วน (Market Place)

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย          
(Vendor Meets customer)

กิจกรรมสัมมนา (Seminar)

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ               
(Business Matching)

กิจกรรมเชื่อมโยงการ
ลงทุนในต่างประเทศ 
(International 
Exhibitions)

กิจกรรมเชื่อมโยงการ
ลงทุนในประเทศ
(Domestic Exhibitions)
 SUBCON Thailand 

 งานนิทรรศการอื่นๆ 

ข้อมูลส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน 

กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
ที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงการลงทุน 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน กิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุน
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