
 
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที่ ๒๒ /๒๕๖๔ 
เรื่อง  การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)  

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   
-------------------------------------------------------- 

  โดยที่เห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมสิทธิและประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based 
Incentives) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงให้ยกเลิกความในข้อ ๒.๑ ของประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๒.๑ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 
๒.๑.๑  กรณีโครงการที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่าย ดังนี้   

(๑) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งการด าเนินการเอง หรือ
การว่าจ้างผู้ อ่ืนในประเทศ หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรใน
ต่างประเทศ 

(๒) การสนั บสนุ นกองทุ นด้ านการ พั ฒนา เทคโน โลยี และบุ คล าก ร 
สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานของ
ภาครัฐในประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่คณะกรรมการ
เห็นชอบ 

(๓) การจัดฝึกอบรมหรือฝึกการท างานเพ่ือพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้แก่โครงการ Work-integrated Learning (WiL) โครงการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือโครงการสหกิจศึกษาตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบ 

(๔) ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ   
(๕) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง  
(๖) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งการด าเนินการเอง หรือการ

ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 
 ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 

 
 



๒ 
 

ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม ดังนี้ 
(๑) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของยอดขาย

รวมใน ๓ ปีแรก ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๑ ปี  แต่
รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี   

(๒) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของยอดขาย
รวมใน ๓ ปีแรก ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๒ ปี แต่
รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี  

(๓) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๕ ของยอดขาย
รวมใน ๓ ปีแรก ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๓ ปี แต่
รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี   

ส าหรับกิจการในกลุ่ม A๑ และ A๒ ได้รับสิทธิและประโยชน์ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพ่ิมเติมภายใต้มาตรการนี้ได ้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๓ ปี  

ทั้งนี้ วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นเพ่ิมเติมเป็นดังนี้  
(๑)  คิดเป็นร้อยละ ๓๐๐ ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๑.๑ (๑)   
(๒)  คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐ ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๑.๑ (๓-๖)   
(๓)  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๑.๑ (๒)   

 
๒.๑.๒ กรณีที่มีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพียงอย่างเดียว ทั้งด าเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อ่ืนในประเทศ 
หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ ให้ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้ 
(๑) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของ

ยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพ่ิมเติมอีก ๑ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๓ ปี  

(๒) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของ
ยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพ่ิมเติมอีก ๒ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๓  ปี 

(๓) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๕ ของ
ยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพ่ิมเติมอีก ๓ ปี  แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๓ ปี   

(๔) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ
ยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพ่ิมเติมอีก ๔ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๓  ปี   



๓ 
 

(๕) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒.๕ ของ
ยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก ให้ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพ่ิมเติมอีก ๕ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๓ ปี   

ทั้งนี้  ให้กิจการตามบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่มีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และได้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามข้อ ๒.๑.๒   (เว้นแต่เป็นกิจการที่มีเงื่อนไข
ระบุไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมว่าไม่ให้รับสิทธิและประโยชน์
เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ)  เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ซึ่งจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่ก าหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น  

๒.๑.๓  ส าหรับข้อ ๒.๑.๑ และข้อ ๒.๑.๒ หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกัน
น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก ให้ได้รับวงเงินยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมตามการลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๑.๑ โดยไม่ให้
ได้รับระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม 

๒.๑.๔  กรณีโครงการใดได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมแล้วเกิน  
๘ ปี จะไม่สามารถได้รับสิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
มาตรา ๓๕ (๑)  

๒.๑.๕  กรณีเงื่อนไขประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม มีการก าหนดสัดส่วนการลงทุนหรือ 
มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาขั้นต่ า เช่น การก าหนดเงื่อนไขบังคับให้ท าการ
วิจัยและพัฒนา หรือมีการก าหนดเงื่อนไขให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่สูงขึ้น เป็นต้น 
จะต้องมีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นเพ่ิมเติมจากเงื่อนไขประเภทกิจการดังกล่าว 
จึงจะได้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรับกรณีที่มีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามข้อ ๒.๑.๑ และข้อ 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 


