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มาตรการสงเสริมการลงทุน

เพื่อการยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ธันวาคม 2564
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• เปนมาตรการพิเศษเพื่อใหสิทธิประโยชนแก   

โครงการที่มีอยูเดิม ไมวาจะไดรับหรือไมไดรับ      

การสงเสริมการลงทุนมากอน

• ตองเปนประเภทกิจการที่อยูในขายใหการสงเสริม        

ในวันที่ยื่นขอรับการสงเสริม

• กรณีโครงการที่ไดรับการสงเสริมอยูเดิม

สิทธิยกเวน/ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคลตองสิ้นสุด

หรือไมเคยไดรับยกเวน และตองเปดดําเนินการแลว

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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ดานการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน 

หรือการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ดานการปรบัเปล่ียนเครื่องจักร เชน 

การนําเครื่องจักร ระบบอัตโนมัต ิหรือหุนยนต

มาใชเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพ เปนตน

ดานการวิจัยและพัฒนา หรือ

ออกแบบทางวิศวกรรม

ดานการยกระดบัไปสูมาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เชน GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เปนตน

ดานการใชเทคโนโลยีดจิทิัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4 มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ดานการยกระดบัไปสูอุตสาหกรรม 4.0
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือใหบริการที่มีอยูเดิม)

มาตรการสงเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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สวทช. และ ส.อ.ท. รวมกับหนวยงานตางๆ ในภาคอุตสาหกรรม ไดพัฒนา “ดัชนีชี้วัดความพรอมของ

อุตสาหกรรมไทย (Thailand i4.0 Index)” ขึ้น เพื่อเปนเครือ่งมือใหผูประกอบการประเมินความพรอมสู
อุตสาหกรรม 4.0 ทําใหทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงเพือ่ยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ไดอยางเปนระบบ 

โดยจะเนนการลงทุนในเครือ่งจักรและอุปกรณ 

(Operation Technology: OT) และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology: IT)

เพื่อพัฒนาไปสู Smart Factory

กลไกในการขับเคลื่อนการยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0

รายละเอียดเพ่ิมเติม https://thindex.or.th/



• ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร

• ยกเวนภาษีเงินไดฯ 3 ป เปนสัดสวน 100% ของเงินลงทุน

ในการปรับปรุงเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0

สิทธิและประโยชน

หุนยนตและระบบอัตโนมัติ

(Robot & Automation)

การใชเทคโนโลยีดจิิทลั

(Digitalization)

การปฏิบัตงิานอยางชาญฉลาด

(Smart Operation)สิทธิและประโยชน
 ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร

 ยกเวนภาษีเงินไดฯ 3 ป เปนสัดสวน 50% ของเงินลงทุน 

ในการปรับปรุง

 ยกเวนภาษีเงินไดฯ 3 ป เปนสัดสวน 100% ของเงินลงทุน

ในการปรับปรุง (กรณีใชเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่มีการ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ > 30%)

หุนยนตและระบบอัตโนมัติ

(Robot & Automation)

มาตรการสนับสนุนการลงทุนระบบอัตโนมัตแิละการยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0

< INDUSTRY 4.0 INDUSTRY 4.0
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เง่ือนไข

สิทธิและประโยชน
• ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร

• ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 3 ป เปนสัดสวน 100% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดฯ ให

นับจากวันท่ีมีรายไดภายหลังไดรับบัตรสงเสริม

• ตองเสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับสูอตุสาหกรรม 4.0 ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และตอง

ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับอนุมัติ

• ตองมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือยกระดับสูอุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑท่ีกําหนดในดานตางๆ เชน ระบบอัตโนมัติและการเช่ือมตอระหวางอุปกรณ 

(Automation and Network Technology) การวิเคราะหขอมูลและการปฏิบัติการท่ีชาญฉลาด (Smart Operation) หรือ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชบริหาร

จัดการในกระบวนการผลิต (Digital Technology in Production Process)  เปนตน ในสายการผลิตหรือการใหบริการท่ีมีอยูเดิมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

• ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 ป นับจากวันท่ีออกบัตรสงเสริม 

• ตองย่ืนขอรับการสงเสริมภายในวันทําการสุดทายของป 2565 8

การลงทุนเพื่อยกระดับกิจการเดิมใหไปสูอุตสาหกรรม 4.0 (ภายใตมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ)

“มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0”

(มีผลบังคับใชนับแตวันที ่11 ตุลาคม 2564)

• ใชกับกิจการท่ีดําเนินการอยูแลว ไมวาจะไดรับหรือไมไดรับการสงเสริม

- เปนประเภทกิจการท่ีอยูในขายใหการสงเสริมในวันท่ีย่ืนขอรับการสงเสริม

- กรณีโครงการท่ีไดรับการสงเสริมอยูเดิม สิทธิยกเวน/ลดหยอนภาษีเงินไดฯตองสิ้นสุดแลว หรือไมเคยไดรับยกเวน

• กรณีท่ัวไป ลงทุน > 1 ลานบาท (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน)  /  กรณี SMEs ลงทุน > 5 แสนบาท (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 

ขอบขาย



9ยื่นขอรับการสงเสรมิเปนภายในวันทําการสุดทายของป 2565

ขอบขาย • โครงการลงทุนใหมที่มีการลงทุนเครื่องจักรเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑที่กําหนด

ในสายการผลิต/บริการ 

• อยูในประเภทกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดฯ (กลุม B) ยกเวนประเภทกิจการที่มีนโยบาย

เฉพาะที่จะไมใหสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดฯ ตามที่สํานักงานกําหนด

สิทธิและประโยชน • ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป เปนสัดสวน 100% ของเงินลงทุนโดยไมรวม

คาที่ดินและทุนหมุนเวียนในการยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0

• สิทธิและประโยชนอื่นๆ ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

เงื่อนไข • ตองเสนอแผนการลงทนุเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และตองดําเนินการตามแผนที่ไดรับอนุมัติ

• ตองมีการลงทุนเครื่องจักรเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑที่กําหนดในดานตางๆ เชน 

ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมตอระหวางอุปกรณ (Automation and Network Technology) การ

วิเคราะหขอมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) หรือการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา

บริหารจัดการในกระบวนการผลิต (Digital Technology in Production Process)  เปนตน

9

โครงการลงทุนใหมในกลุม B (ประเภทกิจการที่ปกติไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดฯ)
ที่เขาขายอุตสาหกรรม 4.0

(มีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่11 ตุลาคม 2564)
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 เงินลงทุนหรือคาใชจาย ซอฟตแวร โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ ที่ตองทํางานรวมกับเครื่องจักรหรือ

อุปกรณ เพื่อการส่ังงานและควบคุมการทํางาน ตลอดจนการสนับสนุนระบบการผลิตใหนับเงินลงทุน

หรือคาใชจายเต็มจํานวน

 เงินลงทุนหรือคาใชจาย ซอฟตแวร โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศในการบรหิารจัดการองคกร 

• กรณีพัฒนาหรือปรับปรงุโดยผูประกอบการในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองฯ 

ใหนับเงินลงทุนหรือคาใชจายเต็มจํานวน

• กรณีที่ไมไดรับการรับรองฯ หรือนําเขาจากตางประเทศ ใหนับเงินลงทุน/หรือคาใชจายก่ึงหนึ่ง

 คาใชจายในการเชา/ใชบริการ Cloud หรือ Data Center

• กรณี Cloud หรือ Data Center ในประเทศไทย ใหนับเงินลงทุนหรือคาใชจายเต็มจํานวน 

• กรณี Cloud หรือ Data Center ในตางประเทศ ใหนับเงินลงทุนหรือคาใชจายก่ึงหนึ่ง

 เงินลงทุนหรือคาใชจายในการประยุกตใชปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence หรือ AI) 

Machine Learning การนํา Big Data มาใชหรือการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)

ใหนับเงินลงทุนหรือคาใชจายเต็มจํานวน

การนับมูลคาเงินลงทุนดานการยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0

• ใหนับเงินลงทนุหรอืคาใชจายสําหรบัเครือ่งจักรและอุปกรณเต็มจํานวน

• ใหนับเงินลงทนุหรอืคาใชจายสําหรบัเงินลงทุนหรือคาใชจายในการใชซอฟตแวร โปรแกรมหรือระบบ

สารสนเทศ และการเชา/ใชบริการ Cloud หรือ Data Center ดังตอไปนี้

10
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ขอบขายการปรับปรุงประสิทธิภาพดานระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล

Digitalization

Automation & Digitalization Digitalization

การใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

Automation System 

Integration

• Data Analysis

• Optimization

• Connected 

Network

ตวัอย่าง
Enterprise Resource 

Planning (ERP)

API/Web Service

for Government 

E-Payment

* ไม่รวม คจ. อตัโนมติัแบบ Stand Alone AI/Machine Learning Data Analytics (Big Data)
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือใหบริการที่มีอยูเดิม)

ดานการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน 

หรือการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ดานการปรบัเปล่ียนเครื่องจักร เชน 

การนําเครื่องจักร ระบบอัตโนมัต ิหรือหุนยนต

มาใชเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพ เปนตน

ดานการวิจัยและพัฒนา หรือ

ออกแบบทางวิศวกรรม

ดานการยกระดบัไปสูมาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เชน GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เปนตน

ดานการใชเทคโนโลยีดจิทิัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการสงเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ดานการยกระดบัไปสูอุตสาหกรรม 4.0
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ขอบขาย • ใชกับกิจการที่ดําเนินการอยูแลว ไมวาจะไดรับหรือไมไดรับการสงเสริม

- เปนประเภทกิจการท่ีอยูในขายใหการสงเสริมในวันท่ียื่นขอรับการสงเสริม

- กรณีโครงการท่ีไดรับการสงเสริมอยูเดิม สิทธิยกเวน/ลดหยอนภาษีเงินไดฯ ตองส้ินสุดแลว หรือไมเคยไดรับยกเวน

• กรณีทั่วไป ลงทุน > 1 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)

• กรณี SMEs ลงทุน > 5 แสนบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)

สิทธิและประโยชน • ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร

• ยกเวนภาษีเงินไดฯ 3 ป (จากรายไดของกิจการที่ดําเนินการอยูเดิม) เปนสัดสวน 50% ของ

เงินลงทุนในการปรับปรุงโดยไมรวมคาที่ดิน/ทุนหมุนเวียน (กรณีใชเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ

ในประเทศ > 30% จะใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดฯ เปนสัดสวน 100%)

• ระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดฯ ใหนับจากวันที่มีรายไดภายหลังไดรับบัตรสงเสริม

เง่ือนไข • ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 ป นับจากวันที่ออกบัตรสงเสริม

• ตองดําเนินการใหไดตามตัวช้ีวัดที่กําหนด เชน การลดลงของตนทุนทางตรงตอหนวย การเพิ่มข้ึนของ Yield เปนตน

• ตองยื่นขอรับการสงเสริมภายในวันทําการสุดทายของป 2565

โครงการทีข่อรับการสงเสริมตองอยูในขายไดรับการสงเสริมตามประเภทกิจการทีบ่งัคับใชใน

ปจจุบัน และไมไดอยูใน Negative List ตามประกาศ สกท. 

มีผลบังคับใชนับแตวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการปรับเปล่ียนเครื่องจักร (1/3) 
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ตัวอยางโครงการที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ดวยระบบ Automation (1/2)

16

• การลงทุนใหมในเครื่องจักรอัตโนมัติ เชน เครื่องชั่ง
อัตโนมัติ เครื่องบรรจุอัตโนมัติ เครื่องเย็บอัตโนมัติ เปนตน 

• การลงทุนใหมในเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีการเชื่อมโยง
แบบไรสายหรือผานสายสัญญาณ เชน เคร่ือง 
Spectrophotometer ท่ีเชื่อมการทํางานกับเครื่องเชื่อม
เลเซอร เปนตน 

• การติดต้ังแขนกล และ/หรือ Loader รวมกับเครื่องจักร 
(ท่ีมีอยูเดิม หรือลงทุนใหม) ในสายการผลิต โดยมี 
Programmable Logic Control : PLC และ/หรือ
โปรแกรมในการควบคุมการทํางาน

• การติดต้ังระบบแขนกลอัตโนมัติ และ/หรือ Automatic
Loader รวมกับเครื่องจักร (ท่ีมีอยูเดิม หรือลงทุนใหม)

เครื่องช่ังอัตโนมัติ

16
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ตัวอยางโครงการที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ดวยระบบ Automation (2/2)
• การติดต้ังระบบขนสงอัตโนมัติ Automatic Guided Vehicle 

(AGV) ท่ีมีโปรแกรมคอมพิวเตอรในการควบคุมการทํางาน

รวมกับระบบอัตโนมัติอ่ืนๆ

• การติดต้ังระบบเซ็นเซอรที่มีการเชื่อมโยงแบบไรสายหรือ

ผานสายสัญญาณ โดยมีการทํางานรวมกับเครื่องจักร (ท่ีมีอยู

เดิม หรือลงทุนใหม) เพ่ือตรวจสอบผลิตภัณฑหรือบันทึกขอมูล

เพ่ือใชในการวิเคราะหผลการผลิต

• การติดต้ังระบบ Internet of Things : IoT เพ่ือชวยในการ

ทํางาน โดยจะตองมีทํางานรวมกันระหวาง Sensor และ

Software รวมท้ังเชื่อมโยงกับการทํางานของระบบอัตโนมัติ

เชน การนํา Data Visualization มาใชรวมกับระบบอัตโนมัติ

เปนตน

17
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มาตรการสงเสริมการลงทุนในกลุมผูใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (กรณีลงทุนใหม)

ขอบขาย

สิทธิและประโยชน

ย่ืนขอรับการสงเสริมภายในวันทําการสุดทายของป 2565

• ยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร

• ยกเวนภาษีเงินไดฯ 3 ป เปนสัดสวน 50% ของเงินลงทุนระบบอัตโนมัติ 

(กรณีใชเคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ > 30% จะใหไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดฯ เปนสัดสวน 100%) 

• โครงการลงทุนใหมในสายการผลิต/บริการ
• อยูในประเภทกิจการท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดฯ (กลุม B) ยกเวน ประเภท

กิจการท่ีมีนโยบายเฉพาะท่ีจะไมใหสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดฯ    
ตามท่ีสํานักงานกําหนด

• กรณีท่ัวไป ลงทุน > 1 ลานบาท (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน)
• กรณี SMEs ลงทุน > 5 แสนบาท (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 

โครงการท่ีขอรับการสงเสริมตองไมไดอยูใน              

Negative List ตามประกาศ สกท. 

18
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ดานการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน 

หรือการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ดานการปรบัเปล่ียนเครื่องจักร เชน 

การนําเครื่องจักร ระบบอัตโนมัต ิหรือหุนยนต

มาใชเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพ เปนตน

ดานการวิจัยและพัฒนา หรือ

ออกแบบทางวิศวกรรม

ดานการยกระดบัไปสูมาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เชน GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เปนตน

ดานการใชเทคโนโลยีดจิทิัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4 มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ดานการยกระดบัไปสูอุตสาหกรรม 4.0

19

(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือใหบริการที่มีอยูเดิม)
มาตรการสงเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (1/3)

สิทธิและประโยชน

ยกเวนภาษีเงินไดฯ 3 ป เปนสัดสวน 50% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

เงื่อนไข • ใชกับกิจการที่ดําเนินการอยูแลว ไมวาจะไดรับหรือไมไดรับการสงเสริม

- เปนประเภทกิจการที่อยูในขายไดรับสิทธิการยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคล (กิจการกลุม A) ยกเวน                 

บางประเภทกิจการ (เชน กิจการพัฒนาซอฟตแวร กิจการ Cloud Service และ กิจการ Data Center 

เปนตน ซึ่งเปนกิจการที่ตองใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยูแลวโดยสภาพ)

- กรณีโครงการที่ไดรับการสงเสริมอยูเดิม สิทธิยกเวน/ลดหยอนภาษีเงินไดฯ ตองส้ินสุดแลว 

• ลงทุนขั้นต่ํา 

 กรณีทั่วไป ลงทุน ≥ 1 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

 กรณี SMEs ลงทุน ≥ 5 แสนบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)

คุณสมบัติ SMEs: รายไดไมเกิน 500 ลานบาท/ป และมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุน > 51%

กิจการท่ีดําเนินการอยูเดิมท่ีมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในองคกรโดยไมมีการลงทุนดานเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ ดังน้ี

20
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1. การนําซอฟตแวร โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ มาเชื่อมโยงภายในองคกรอยางเปนระบบ 
(Integrated) และเชื่อมโยงภายนอกองคกร (Connected) บางสวน หรือ มีการเชื่อมโยง
ทั้งภายในและภายนอก โดยตองมีการเชื่อมโยงขอมูลอยางนอย 3 ฟงกชั่น มาใชบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการใหบริการ 

2. การประยุกตใชปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence หรือ AI) Machine Learning 
การนํา Big Data มาใชหรือการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) 

ตองเสนอแผนการลงทุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชยกระดับการทํางานตามเกณฑที่กําหนดในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี

3. การนาํซอฟตแวร โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศมาใชในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบ
ของบริษัทกับระบบออนไลนของภาครัฐ เชน เชื่อมโยงกับระบบ National e-Payment เปนตน

เงื่อนไข (ตอ)

กรณี 1. และ 3. ตองเปนซอฟตแวร โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงโดย
ผูประกอบการในไทยซ่ึงไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เก่ียวของ โดยจะนับเงินลงทุน                 
สวนที่มาจากตางประเทศเปนเงินลงทุนเพียงก่ึงหนึ่ง

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (2/3)
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เงื่อนไข (ตอ)

• ตองย่ืนขอรับการสงเสริมภายในวันทําการสุดทายของป 2565

• ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 ป นับจากวันที่ออกบัตรสงเสริม

• คาใชจายในการเชา/ใชบริการ Cloud หรือ Data Center ที่เก่ียวของกับการปรับปรุง

ประสิทธิภาพใหนับรวมเปนมูลคาเงนิลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพดวย แตหากเปน

คาใชจายในการเชา/ใชบริการ Cloud หรือ Data Center ในตางประเทศใหนับเงินลงทุนก่ึงหน่ึง

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (3/3)

22

กรณีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในองคกรพรอมกับการลงทุนดานเครื่องจักรหรืออุปกรณ 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ใหใชหลักการเดียวกันกับ

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการนับคาใชจายในการเชา/ใชบริการ 

Cloud หรือ Data Center ที่เก่ียวของกับการปรับปรุงประสิทธิภาพเปนมูลคาเงินลงทุนในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพดวย

มีผลบังคับใชนับแตวันที่ 21 ธันวาคม 2563
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การสบืคน้ขอ้มลู : www.boi.go.th



24*มเีฉพาะภาษาไทย
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www.boi.go.th

02 553 8211อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย 

และอุตสาหกรรมเบา

กองสงเสริมการลงทุน 1

อุตสาหกรรมการผลิตที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 

เชน อุตสาหกรรมยานยนต อากาศยาน เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ระบบอัตโนมัติและหุนยนต

กองสงเสริมการลงทุน 2

02 553 8212

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน

เชน อุตสาหกรรมเหล็ก ปโตรเคมี และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

กองสงเสริมการลงทุน 3
02 553 8213

02 553 8214กองสงเสริมการลงทุน 4
อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลคาเพ่ิมสูง และอุตสาหกรรมดิจิทัล
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www.boi.go.th

02 553 8203เฉพาะงานตรวจสอบ งานการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

งานติดตามผลการลงทุนและงานแกไขโครงการจากการตรวจเปด

ดําเนินการของกองสงเสริมการลงทุน 1 และ 2

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1

เฉพาะงานตรวจสอบ งานการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

งานติดตามผลการลงทุนและงานแกไขโครงการจากการตรวจเปด

ดําเนินการของกองสงเสริมการลงทุน 3 และ 4

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2
02 553 8140

กลุมพิจารณาอนุญาตผูชํานาญการตางประเทศ  
02 209 1161 – 1167

visawork@boi.go.th

02 553 8111 กด 3 

ติดตอ BOI Clinic
ศูนยบริการลงทุน
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บริการออนไลน
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ชอ่งทางการตดิต่อ :  

For More Information

66 (0) 2553 8111

head@boi.go.th

@boinews

BOI NEWS

booking.boi.go.th



สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555  ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2553-8111 โทรสาร  0-2553-8222
Website :  www.boi.go.th

http://www.boi.go.th/


Backup
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TH i4.0 Index Framework พัฒนาตอยอดจาก FTI self assessment โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ index สากล

และปรับใหเขากับบรบิทของประเทศไทย
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TH i4.0 Index มีประโยชนกับโรงงาน และกับภาครัฐที่เก็บขอมูลเปน Big Data 

ผลการประเมิน (สีฟา) และคําแนะนํา (สีเขียว) ที่ไดจากการทํา Gap Analysis Big Data ภาครัฐทําใหทราบ Gap ของประเทศ

5. Production Automation
6. Enterprise Automation
7. Facility Automation

8. Connected Production 
9. Connected Enterprise
10. Connected Facility

11. Smart Production 
12. Smart Enterprise
13. Smart Facility

1. Vertical Integration 
2. Value Chain Integration
3. Product Life Cycle
4. Market Management

15. Top down Management  

17. I4.0 Strategy

16. Inter Company Collaboration

14. Workforce Learning 

6

GAP 3 อันดับแรก

ของประเทศ !!!



33

Industry 4.0 Certificate ในพื้นท่ี Sandbox ของ EEC 

เพื่อใชเปนมาตรฐานในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู Industry 4.0 

#3 Auditor Certificate

#1 Factory Certificate

#2 SI Certificate

#4 Equipment/Vendor Certificate

ใบรับรองสําหรับผูเช่ียวชาญท่ีมีความรู

ความสามารถในการประเมินระดับความ

พรอมของโรงงาน หรือ SI โดยผานการอบรม 

และการทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ใบรับรองสําหรับ

โรงงานท่ีเขารับการ

ประเมินระดับความ

พรอมในการเขาสู

อุตสาหกรรม 4.0
ใบรับรองสําหรับบริษัทท่ีเปน System 

Integrators วามีความสามารถใน

การใหบริการดานใด และมีขีดความสามารถ

เปนอยางไร

ใบรับรองระบบและอุปกรณวามีความ

เขากันไดกับ Platform กลางท่ีมี

ใหบริการหรือไม เชน IDA platform, 

EEC data platform เปนตน

EEC Industry 4.0 
Certification 

Programs
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