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ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเร่งรดันโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

คลสัเตอรห์ุน่ยนต์



2

ประเภทกิจการท่ีได้รบัการส่งเสริมการลงทนุ
ประเภทกิจการ เงื่อนไข

สิทธิประโยชน์
ในปัจจบุนั

สิทธิประโยชน์
คลสัเตอร์

กิจการผลิตเครื่องจกัร อปุกรณ์ และช้ินส่วน
- กิจการผลิตเครื่องจกัร และ/หรือ อปุกรณ์
อตัโนมติั (Automation) ท่ีมีการออกแบบทาง
วิศวกรรม

- กิจการประกอบหุ่นยนต ์หรืออปุกรณ์อตัโนมติั
และ/หรือช้ินส่วน

ต้องมีขัน้ตอนการออกแบบ
ระบบควบคมุการปฏิบติังาน 
ด้วยระบบสมองกลเอง

A2 (8 ปี)

A3 (5 ปี)

ยกเว้นภาษี 8 ปี
ก าหนดวงเงิน 
และลดหย่อน 
50% อีก 5 ปี

ประเภทกิจการท่ีเก่ียวข้อง
สิทธิ

ประโยชน์
ในปัจจบุนั

สิทธิประโยชน์
คลสัเตอร์

กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม A1
(8 ปี  ไม่จ ากดั

วงเงิน)

ยกเว้นภาษีเงินได้
8 ปี  โดยไม่จ ากดั

วงเงิน และลดหย่อน
ร้อยละ 50 อีก 5 ปี

กิจการออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์

กิจการพฒันา Embedded Software

กิจการพฒันาซอฟตแ์วรท่ี์สรา้งมลูค่าเพ่ิมสงู (High Value-Added Software)

ศนูยบ์ม่เพาะด้านนวตักรรม (Innovation Incubation Center)



1. เครื่องจกัร อปุกรณ์ และช้ินส่วน
- มีการออกแบบทางวิศวกรรม
- และ/หรือมีการซ่อมแม่พิมพ์
ส าหรบั automations  & Robotics  
เช่น Servo Motor, Actuator เป็นต้น

2. อปุกรณ์/ช้ินส่วน โทรคมนาคม
- อปุกรณ์/ช้ินส่วน ส่ง Emission/ 
Transmission/ Reception
- ระบบไร้สาย Wireless

3. ผลิตภณัฑ ์Electronic Control 
and Measurement ส าหรบังาน
อตุสาหกรรม/เกษตร

4. ช้ินส่วน Electronic Control 
and Measurement ส าหรบังาน
อตุสาหกรรม/เกษตร/เครื่องมือ
แพทย/์ยานพาหนะ/เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

5. ผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วน 
Security Control Equipment 

6. Microelectronics Design/ 
Embedded System Design

7. Embedded Software 8. การพฒันาและให้บริการ
Software (Big Data/Business 
Process Management)

9. DCS, PLC
10. Service Robot 

1. ผลิตภณัฑเ์ป้าหมาย ประเทศเป้าหมาย
1. ผลิตภณัฑเ์ป้าหมาย

2. ประเทศเป้าหมาย:  Switzerland, Germany, France, Japan, U.S.A.  



แผนชกัจงูการลงทุนของส านักงานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559
(เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชกัจงูการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลติเครือ่งจกัรฯ)
• คณะชกัจงูประกอบดว้ยผูบ้รหิาร เจา้หน้าทีข่องส านกังานฯ และส านกังาน BOI 

ในต่างประเทศ

ล าดบัท่ี เดือน ประเทศ

1 เมษายน เยอรมนี ญีปุ่่ น 

2 มถิุนายน เยอรมนี และสวสิเซอรแ์ลนด์

3 กรกฎาคม สหรฐัอเมรกิา

4 กนัยายน ญีปุ่่ น 



- คณะอนุกรรมการเร่งรดันโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษคลสัเตอรห์ุ่นยนตม์ีการประชุม 2 คร ัง้ 

เมื่อวนัที่ 9 กมุภาพนัธ ์2559 และวนัที่ 28 มีนาคม 2559 มีประเด็นหลกั ดงัน้ี 

3.3 การเช่ือมโยงกนัของคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมผลติระบบอตัโนมตั/ิหุน่ยนต ์

3.4 มาตรการสนับสนุนการพฒันาคลสัเตอรห์ุน่ยนต/์มาตรการเร่งด่วน

3.5 โครงการน าร่อง

3.1 กระบวนการผลติของอตุสาหกรรมไทยและ

ความพรอ้มในการปรบัเปลี่ยนเป็นระบบอตัโนมตัิ/หุน่ยนต์

3.2 มูลค่าน าเขา้/สง่ออกระบบอตัโนมตัิ



ที่มา : จากผลการศึกษาโครงการจดัท ายทุธศาสตรก์ารเพิม่ศกัยภาพของอตุสาหกรมไทยดว้ยระบบการผลติแบบอตัโนมตั ิปี 2558

อตุสาหกรรมไทยมีกลุม่ที่ควรปรบัปรุงกระบวนการผลติเป็นระบบอตัโนมตัิ/หุน่ยนต์

คดิเป็นสดัสว่นถงึ 85%

เป้าหมาย

การพฒันากระบวนการผลติ
กลุ่มที่ควรปรบัปรุง

กระบวนการผลติ

มสีดัสว่น 

85%



อตุสาหกรรมไทยมีความพรอ้มในการปรบัเปลี่ยนเป็นระบบอตัโนมตั ิ 

ภายใน 1-3 ปี มีสดัสว่น 50% แต่ในสดัสว่นน้ีสว่นใหญ่เป็นบรษิทัขนาดใหญ่

บรษิทัขนาดกลาง : มีความพรอ้มในการปรบัเปลี่ยนเป็นระบบอตัโนมตัใินช่วง 3-5 ปี

S   = 28 %

M  = 26%

L   =  47%

S   = 41 %

M  = 28%

L   =  31%

S   = 27 %

M  = 47%

L   =  27%

ที่มา : จากการส ารวจผูป้ระกอบการ 94 ราย 

โครงการจดัท ายุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของอตุสาหกรมไทยดว้ยระบบการผลติแบบอตัโนมตัิ ปี 2558

บรษิทัขนาดเลก็ : มีความพรอ้มในการปรบัเปลี่ยนเป็นระบบอตัโนมตัมิากกว่า 5 ปี



มลูค่าการน าเข้าระบบอตัโนมติั                  
ในภาพรวมอตุสาหกรรม

- มลูค่าการน าเขา้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง 
- ความตอ้งการเครือ่งจกัรหรอืเทคโนโลยแีบบอตัโนมตั ิ3 อนัดบั 
1. ระบบการล าเลยีง (Conveyor)
2. ระบบเครือ่งจกัรอตัโนมตัเิฉพาะที ่(Specialized Operation) 
3. ระบบการบรรจุ (Packing)   

มลูค่าการส่งออกระบบอตัโนมติั
ในภาพรวมอตุสาหกรรม

+8.2%

+7.3%

+9.7%

- มลูค่าการสง่ออกระบบอตัโนมตัเิพิม่ขึน้เลก็น้อย และเมือ่เทยีบ
กบัมลูค่าการน าเขา้ พบวา่ประเทศไทยยงัขาดดุลการคา้อยูท่ี ่ 
132,000 ลา้นบาท

รวม,

อปุกรณ์,

เครือ่งจกัร,

3.2 มูลค่าการน าเขา้อยู่ที่  266,000 ลา้นบาท

เพิม่ข้ึนอย่างต่อเน่ือง

มูลค่าสง่ออกอยู่ที่  134,000 ลา้นบาท

เพิม่ข้ึนเลก็นอ้ย 



A.อตุสาหกรรม

ผลติ/

ธุรกจิบรกิาร

D. ผูป้ระกอบการผลติช้ินสว่นซอฟตแ์วร ์

Component /Software Supplier

C. Automation 

Machinery/Service

ผูป้ระกอบการผลติ

เครื่องจกัรอตัโนมตัแิละ

บรกิาร

3.3 การเช่ือมโยงของคลสัเตอร ์และองคป์ระกอบของอตุสาหกรรมผลติระบบอตัโนมตั/ิหุน่ยนต์

อตุสาหกรรม/ธุรกจิบรกิาร อตุสาหกรรมผลติระบบอตัโนมตัิ/หุ่นยนต์

2. จดัซ้ือ

ช้ินสว่น3.
ออ

ก
แ
บ
บ
/ส
รา้
ง/

ป
ระ
ก
อบ

ระ
บ
บ

4. ตดิต ัง้ระบบ

1. ตอ้งการใชร้ะบบอตัโนมตัิ

2.จดัซ้ือ

ช้ินสว่น

S1. ฐานขอ้มูล SI/Supplier/

บญัชีนวตักรรม/สิง่ประดิษฐ ์

TGI/กสอ./สวทช.

I7 ลดภาษีช้ินสว่น

S2.ใหค้ าปรกึษา/ถา่ยทอดความรู ้

ใหก้บั SI /อตุสาหกรรม/บรกิาร

TGI/FIBO/สถาบนัการศึกษา 

S3. พฒันาตน้แบบอตุสาหกรรม 

(Industrial Prototype)

TGI/สวทช./FIBO/สถาบนัการศึกษา

3.
 อ
อก
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บ
/ส
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ง/
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S4. รบัรอง

มาตรฐาน

สมอ.

E. FDI/ JV

E. FDI/ 

JV

I1. 50% Direct

Tax Deduction 

ซ้ือ Automation

I5.. Matching 

Fund 

I2. หกัคชจ.2 เท่า

อบรมบคุลากร

I3. วงเงนิสนิเช่ือ

ซ้ือ Automation

I6.. Soft Loan I8. หกั คชจ. 2 เท่า

อบรมบคุลากร

I9. ยกเวน้ภาษี 8 ปี

ลดหย่อน 50% 5 ปี

B. System Integrators :SI ผูป้ระกอบการ

ดา้นการประกอบ /พฒันาระบบผลติอตัโนมตัิ

I4. กองทนุ/โครงการ

หน่วยงานสนนัสนุนเงนิทนุ

I9. ยกเวน้ภาษี 8 ปี

ลดหย่อน 50% 5 ปี



3.4 มาตรการขบัเคลื่อน (ตามล าดบัความส าคญั)

มาตรการเร่งด่วน/มาตรการสนับสนุนทัว่ไป 



2) อตุสาหกรรมผลติระบบอตัโนมตั/ิหุ่นยนต์ (Supply)

2.1) System Integrators 

: SI

2.2)Automation Machinery/Service

2.3)Component /Software Supplier

1. มาตรการทางภาษี

1.1 50% Direct Tax Deduction เมื่อซ้ือระบบ

อตัโนมตัิ/หุน่ยนต์

1. มาตรการดึงนกัลงทนุ

1.1 ยกเวน้ภาษีเงนิได ้8 ปี 

ลดหย่อน 50% 5 ปี   

(ไม่จ ากดัวงเงิน)

1. มาตรการดึงนกัลงทนุ

1.1 ยกเวน้ภาษีเงนิได ้8 ปี 

ลดหย่อน 50% 5 ปี (ก าหนดวงเงิน)

หรือ 1.2 หกัค่าเสือ่มอตัราเร่ง/หกัค่าเสือ่มเพิม่ข้ึน

3 เท่า เมื่อซ้ือระบบอตัโนมตั/ิหุน่ยนต์

2. กองทนุ Fund of Funds เพือ่ลงทนุใน

Venture Capital ในลกัษณะ Matching Fund

1.3 หกัค่าใชจ้า่ย 2 เท่าอบรมบคุลากร 3. มาตรการทางการเงนิ  : โครงการสนิเช่ือดอกเบี้ยต า่ (Soft Loan)

2. มาตรการทางการเงนิ

2.1 ประสานกบัสถาบนัการเงนิในการจดัสรรวงเงนิสนิเช่ือ

ในการปรบัปรุงกระบวนการผลติ

4. มาตรการทางภาษี

4.1 ปรบัโครงสรา้งอากรขาเขา้ช้ินสว่น/อปุกรณ์ที่ใชใ้นการผลติ

4.2 ยกเวน้อากรขาเขา้ของที่น าเขา้มาท าR&D/ทดสอบ

3. มาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลติ (BOI)

3.1 ยกเวน้ภาษีเงนิได ้3 ปีสดัสว่น 50% ของเงนิลงทนุ

3.2 ยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัร

4.3 หกัค่าใชจ้า่ย 2 เท่า ส าหรบัการอบรมบคุลากร

3.4 มาตรการขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมหุน่ยนต/์มาตรการเร่งด่วน

1) อตุสาหกรรมการผลติ(Demand)



3) สถาบนัการศึกษา (FIBO จุฬา มหดิล มจพ.) และสถาบนัเครอืข่าย อก. (TGI/EEI)

3.4 มาตรการสนบัสนุนการพฒันาอตุสาหกรรมหุน่ยนต/์มาตรการเร่งด่วน

รบัรอง

สทิธิประโยชน์

ใหค้ าปรกึษา/

ถ่ายทอดความรู ้

Center of 

Excellence พฒันาตน้แบบ

Prototype

พฒันา

บคุลากร

FIBO จุฬา มหดิล มจพ. 

TGI EEI



ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรองใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชนท์างภาษี

บรษิทัยื่นแบบค าขอรบั

สทิธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยรบัรอง (สวทช./TGI/

EEI/FIBO/สถาบนัการศึกษา)

คณะกรรมการ

พจิารณาอนุมตัิ

แบบค าขอ

ครบถว้น

ขอขอ้มูลเพิม่เตมิไม่ครบถว้น





ออกหนงัสอืรบัรอง     

แจง้บรษิทั/สรรพากร ไดร้บั

สทิธิประโยชน์ทางภาษี

อนุมตัิ ไม่อนุมตัิ

ไม่ไดร้บั

สทิธิประโยชน์ทางภาษี

แจง้บรษิทั



ระยะเวลาพจิารณา

ไม่เกนิ 1 เดือน

คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ: ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการไดร้บัสทิธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยรบัรอง : พจิารณาแบบค าขอตามหลกัเกณฑ์

หมายเหตุ : ถา้ไม่ไดแ้จง้ผลใหท้ราบภายใน 1 เดือน จะใชห้ลกั Post Audit และมกีารก าหนดบทลงโทษ 



3.4 มาตรการขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์(ต่อ)

หน่วยงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด ระยะเวลา
พิจารณา

ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ แปลงเทคโนโลยีเป็นทนุ ใหเ้งนิอดุหนุนในรูปแบบเงนิใหเ้ปลา่กบัโครงการระยะ

ของการทดสอบในระดบัน าร่อง ไม่เกนิ 3 ปี

1 เดือน

นวตักรรมดีไม่มีดอกเบี้ย สนบัสนุนดอกเบี้ยเงนิกูใ้หโ้ครงการที่อยู่ในระยะเริ่มตน้

ในการเขา้สูก่ระบวนการผลติจรงิ ไม่เกนิ 3 ปี

1 เดือน

สวทช. โดย ฝ่ายบรหิารคลสัเตอร ์

และโปรแกรมวจิยั ( ฝ่าย CPM :

Cluster&Program Management) 

ทนุวจิยัพฒันา และ

วศิวกรรม ดา้นระบบ

อตัโนมตัิและหุ่นยนต์

ร่วมสนบัสนุนทนุวจิยั 30% - 70% ของงบประมาณ

รวมของโครงการ ระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี 

2-3 เดือน

สวทช. โดย ฝ่ายสนบัสนุนการ

พฒันาเทคโนโลยีของอตุสาหกรรม

ไทย

โครงการ iTAP

(Industrial Technology 

Assistance Program)

สนบัสนุนไม่เกนิ 50% ของค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนใน

โครงการ หรอืไม่เกนิวงเงนิ 500,000 บาทต่อโครงการ

1-2 เดือน

ส านกังานกองทนุสนับสนุนทนุวจิยั 

(สกว)

ทนุเสรมิสรา้งงานวิจยั 

ภาคอตุสาหกรรม

ร่วมสนบัสนุนทนุละ 50% และไม่เกนิ 5,000,000 บาท 

ในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี

4 -6 เดือน

4) การใชป้ระโยชน์จากแหลง่ทนุสนบัสนุนที่มีอยู่แลว้



กจิกรรมสนบัสนุนการพฒันาอตุสาหกรรมอตัโนมตัแิละหุ่นยนต ์ 

โดย กสอ. อก.

กลุม่

เป้าหมาย

ปี 59 

(ลบ.)

ปี 60

(ลบ.)

1.1 กจิกรรมศึกษาศกัยภาพของอตุสาหกรรมหุน่ยนตข์องประเทศ/

สรา้งแม่แบบการพฒันาสถานประกอบการสูอ่ตุสาหกรรมอตัโนมตัิ

โรงงานอตุสาหกรรม

1 ตน้แบบ

- 13.6

1.2 กจิกรรมสง่เสรมิสถานประกอบการสู ่“1 โรงงาน 1 หุน่ยนต์

อตุสาหกรรม” (One Factory One Robot)

โรงงานอตุสาหกรรม

70 ราย

- 52.5

1.3 กจิกรรมถา่ยทอดเทคโนโลยแีกผู่ป้ระกอบการดา้นหุน่ยนตเ์พือ่

การเปลี่ยนผ่านสูอ่ตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์

อตุสาหกรรม (ดา้นเทคโนโลย ีมาตรฐาน ขอ้ก าหนด)

บคุลากรอตุสาหกรรม

เครื่องจกัรกลอตัโนมตัิ

และหุน่ยนต์ 120 คน

- 2.0

1.4 กจิกรรมเพิ่มขีดความสามารถบคุลากรรองรบัอตุสาหกรรม

เครื่องจกัรกลอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์ (ดา้นออกแบบ/สรา้ง/ซ่อมบ ารุง)

บคุลากรอตุสาหกรรม

เครื่องจกัรกลอตัโนมตัิ

และหุน่ยนต์ 550 คน

- 11

1.5 กจิกรรมขบัเคลื่อนผลงานวจิยัหุน่ยนตร์ะบบอตัโนมตัสูิ่

ผลติภณัฑต์น้แบบเชิงพาณิชยท์ี่มีศกัยภาพ(ใหค้ าปรึกษาเชิงลกึ/

เสาะหางานวจิยั/จดังานมหกรรมและการแข่งขนั)

อตุสาหกรรม

เครื่องจกัรกลอตัโนมตัิ

และหุน่ยนต์ 3 ตน้แบบ

- 4

งบประมาณทัง้หมด (รออนุมตั)ิ 83.1



กจิกรรมสนบัสนุนทนุวจิยัพฒันา

ดา้นระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต ์โดย สวทช. 

กลุม่

เป้าหมาย

ปี 59 

(ลบ.)

ปี 60

(ลบ.)

หมายเหตุ

งบผูกพนัรายปี : งบสนบัสนุนการวจิยั พฒันาและ

สรา้งตน้แบบเครื่องจกัรระบบอตัโนมตัใินรูปแบบ 

Matching Fund โดยฝ่ายบรหิารคลสัเตอรแ์ละ

โปรแกรมวจิยั (CPM) สวทช.

โรงงาน

อตุสาหกรรมหรอื

บรษิทั SI

+ นกัวจิยั 

15 25 - วจิยัประยุกต์

- งบ 15 ลบ.ปี 

59 พรอ้มใช้

งบใหม่ตามโครงการ Agenda Based กท.วทิยฯ์ :

(1) สนบัสนุนการวจิยัพฒันา ในโครงการเทคโนโลยี

อนาคตเพือ่หุน่ยนตอ์ตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี

โรงงาน

อตุสาหกรรมหรอื

บรษิทั SI

+ นกัวจิยั 

- 30 -วจิยัพื้นฐาน /

ประยุกต์

-รวม 200 ลบ.

ปีงบ 60-64  

-รอการอนุมตัิ

งบใหม่ตามโครงการ Agenda Based กท.วทิยฯ์ :

(2) วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพือ่

อตุสาหกรรมไทย 

SMEs 40 ราย - 12.5 -พฒันาเทคโนโลยี

การผลติให ้SMEs

-รอการอนุมตัิ

กองทรสัตเ์งนิร่วมลงทนุ (Fund of Funds) เพือ่ธุรกจิ

ฐานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

VC เพือ่ไปลงทนุ

ต่อใน Start Up

- 500 -รวม 2,000ลบ.  

ปีงบ 60-63  

-รอการอนุมตัิ




