
 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกบัภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่  421) 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และระยะเวลา เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงนิได้นติิบคุคล 

ส าหรบัการลงทุนในระบบอตัโนมัติ 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 5 (1) และมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 738) พ.ศ. ๒๕64 อธิบดี
กรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ส าหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เท่ากับ
รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพ่ือการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบ
อัตโนมัติแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร 
เป็นจ านวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเป็นรายจ่ายเพ่ือการลงทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลง 
ในลักษณะท านองเดยีวกัน ที่ได้กระท าตัง้แตว่ันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

(2) เครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติต้องได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(Center of Robotics Excellence : CoRE) 

ข้อ  2 การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ได้รับยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นจ านวนเท่ากันของจ านวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้นส าหรับระยะเวลาห้ารอบ
ระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน โดยให้เริ่มยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอ
และค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ  
ตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร 
 ข้อ 3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 2 
ต้องด าเนินการดังนี้  
 (๑) จัดท าโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติและแผนการจ่ายเงินตามตารางการแจ้ง
โครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามที่แนบท้ายประกาศนี้ และแจ้งต่ออธิบดีผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
 

/ (2) จัดท า ... 
 



2 
 

 (๒) จัดท ารายงานแสดงรายละเอียดการลงทุนในระบบอัตโนมัติ  โดยมีรายการ 
และข้อความอย่างน้อยตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการลงรายการในรายงานไว้  ณ สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได้ และเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นต้องปรากฏอยู่ในทะเบียนทรัพย์สิน 
หรือเอกสารอื่นใดในท านองเดียวกันของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕65  
  
 
             
  

    เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
   (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) 
   อธิบดีกรมสรรพากร 



 
ตารางการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน 

ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗38) พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ที ่ รายการทรัพย์สิน 
มูลค่า

ทรัพย์สิน 
(บาท) 

แผนการจ่ายเงินของปี ๒๕๖4 รวมมูลค่า 
การ

จ่ายเงิน 
(บาท) 

วันที่ 
CoRE 

รับรองโครงการลงทุน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑ ชื่อทรัพย์สิน 
 

 

               

๒ ชื่อทรัพย์สิน 
 

 

               

 

ที ่ รายการทรัพย์สิน 
มูลค่า

ทรัพย์สิน 
(บาท) 

แผนการจ่ายเงินของปี ๒๕๖5 รวมมูลค่า 
การ

จ่ายเงิน 
(บาท) 

วันที่ 
CoRE 

รับรองโครงการลงทุน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑ ชื่อทรัพย์สิน 
 

 

               

๒ ชื่อทรัพย์สิน 
 

 

               

 



 

รายงานแสดงรายละเอียดการลงทุนในระบบอัตโนมัติ 
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 738) พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ
ที ่

เอกสารที่ก่อให้เกิดการลงทุน1 

รายการ
ทรัพย์สิน2 

หลักฐานการจ่ายเงิน3 

สถานที่ตั้ง
ทรัพย์สิน5 

วันทีพ่ร้อมใช้การ6 

การรับรองโดย 
CoRE 7 

หมายเหตุ 
ชื่อเอกสาร 

วัน เดือน ปี 
ที่จัดท า
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร/ 
เลขที่ (ถ้ามี)/ 
วัน เดือน ปี 

วัน เดือน 
ปี 

ที่จ่ายเงิน4 

จ านวน
เงิน 

(บาท) 

วันที่
รับรอง 

เลขที่/
ชื่อ

เอกสาร 
(ถ้ามี) 

            
            
            
            
            
            
            
            

 
หมายเหตุ 
1 เอกสารที่กอ่ใหเ้กิดการลงทุน เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจ้าง หรือขอ้ตกลงในลักษณะทํานองเดียวกัน ถา้การลงทุนฯ นั้น เกิดจากเอกสารมากกวา่หนึง่ชุด เช่น มีหนังสือสัญญาและใบสั่งจา้ง ต้องระบุให้ครบ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมด 

ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
2 รายการทรัพย์สิน หมายถึง รายการของทรัพย์สิน เช่น เครื่องจักรเพื่อระบบอตัโนมัติ หรือโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับเครือ่งจักรเพื่อระบบอัตโนมัติ และตอ้งสอดคล้องกับรายการทรัพย์สินในรายงานการแจ้งรายละเอียดการลงทุนและ 

แผนการจ่ายเงิน 
3 หลักฐานการจา่ยเงิน หมายถึง หลกัฐานการจา่ยเพื่อการไดม้าซ่ึงทรัพย์สิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ ีเอกสารอื่นใดที่แสดงการจา่ยเงิน (เช่น เช็คหรือหลักฐานแสดงการโอนเงิน)  
4 วัน เดือน ปีที่จา่ยเงิน กรณีเปน็การจ่ายด้วยเช็คให้ถือตามวันที่ลงในเช็ค กรณีมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ใหถ้ือตามวันที่ที่มีการโอนเงิน 
5 ใหร้ะบุที่อยูข่องสถานที่ที่ทรัพยส์ินตั้งอยูห่รือสถานที่ที่นําทรัพยส์ินนั้นไปใช้ หากไม่มีเลขที่ ใหร้ะบุตําแหนง่ที่ตั้งให้ชัดเจน 
6 วันที่ทรัพยส์ินอยู่ในสภาพพร้อมใชง้านได้ตามประสงค์ หมายถึง วันที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอหรือค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน 
7

 
รายละเอยีดการรับรองโครงการลงทุนโดยคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotics Excellence : CoRE) 

 


