
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

เป้าหมาย มาตรการ ความคืบหน้าการด าเนินงาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  
29 สิงหาคม 2560 
 เป้าหมาย 
เป้าหมายระยะสั้น ปี 2560  
1) มีการลงทุนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท  
2) เกิดการขยายตัวด้านการผลิต/ประกอบ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ 
เป้าหมายระยะกลาง ปี 2561-2564   
1) มีการลงทุนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท  
2) อุตสาหกรรมไทยอย่างน้อยร้อยละ 50  
ของจ านวนโรงงานทั้งหมดมีการใช้หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติระดับสูงในโรงงาน  
3) มีการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขึ้น
ในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 30 ของมูลค่า
การน าเข้า (มูลค่าการน าเข้าทั้งหมด 
80,000 ล้านบาท)  
เป้าหมายระยะยาว ปี 2565-2569  
ไทยเป็นผู้น าในการผลิต/การใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติในอาเซียนโดยมีเทคโนโลยีเป็น
ของตนเองภายในปี 2569 
 

มาตรการที่ 1 : มาตรการทางด้านการตลาด (Marketing)  
1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) พิจารณา
ทบทวนมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและบริการ
ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
เป็นเวลา 3 ปี ให้ครอบคลุมประเภทกิจการกลุ่ม B เพ่ือ
สนับสนุนผู้ประกอบการให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต/
บริการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมากขึ้น 
 
 
2) กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตด้วยการใช้
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้อยู่ในขอบข่ายการพิจารณา
ส่งเสริมเป็นพิเศษในกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทาง
ประชารัฐ  
 
3) กระทรวงการคลัง พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 
300 ของรายจ่ายที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 
4) ส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติที่ผลิตภายในประเทศเพ่ือบริการประชาชน เช่น 
โรงพยาบาลรัฐ เพ่ือเป็นสวัสดิการดูแลสุขภาพประชาชน เป็นต้น   
 
 

  
1.1) สกท. ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ 9/2560 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2560 
1.2) กิจการสามารถยื่นขอใช้สิทธิได้แล้ว โดย CoRE และ 
สกท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขด้านเทคนิคส าหรับกิจการที่จะขอรับสิทธิ  
ไดต้ั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 
 
2) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ 
การลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตด้วยการใช้
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ครอบคลุมอยู่ในขอบข่ายการ
พิจารณาส่งเสริมของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทาง
ประชารัฐแล้ว 
 
3) ด าเนินการแล้วเสร็จโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2558-31 ธันวาคม 62 
 
 
- 
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เป้าหมาย มาตรการ ความคืบหน้าการด าเนินงาน 
 มาตรการที่ 2 : มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของ System Integrator (SI) ในประเทศไทย 
1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด าเนินการปรับ
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการผลิต
เครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่ม ี
การออกแบบทางวิศวกรรม และข้ันตอนการพัฒนาและ
ออกแบบระบบอัตโนมัติ (Automation System Integration) 
รวมถึงมีข้ันตอนการออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วย
ระบบสมองกล ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับ A1      
 
2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณา
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ โดยให้อยู่ในขอบข่ายโครงการที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษ
ในกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 
 
 
 
3) กรมศุลกากร พิจารณายกเว้นอากรขาเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความลักลั่นของอากรน าเข้าระหว่างสินค้าส าเร็จรูป
และชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีน าเข้ามาผลิต เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

 
 

1) ด าเนินการแล้วตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ที่ ส.2/2560 ลงวันที ่5 ก.ค. 2560 เรื่อง การ
แก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการ
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการที่ 2/2557 โดยเพิ่ม
ประเภทกิจการดังกล่าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับ A1 แล้ว 
 
 
 
2) อยู่ในขอบข่ายโครงการที่จะขอใช้กองทุนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ ๑/๒๕๖๐  
ลงวันที่ 19 พ.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการ
ลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
3) กรมศุลกากร อยู่ระหว่างออกประกาศ กค.  
เพ่ือลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรเป็นการเฉพาะ
ส าหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ 
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เป้าหมาย มาตรการ ความคืบหน้าการด าเนินงาน 
 มาตรการที่ 3 : มาตรการสร้างอุปทาน (Supply) 

1) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
สถาบันไทย-เยอรมัน) จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ จ านวน 1,500 คน ภายใน 5 ปี (อบรม 
300 คน/ปี) 
 
2) กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม) 
ร่วมกับ Center of Robotics Excellence (CoRE) จัดท า
แผนและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
ยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry 
Transformation Center : ITC) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
SMEs ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดยมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
1) ด าเนินโครงการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในงบประมาณ
ปี 61 โดยจัดฝึกอบรม รวม 300 คน ซึ่งเป็นการการ
กระจายสู่ภูมิภาคจ านวน 120 คน และให้ค าปรึกษา 
ไม่น้อยกว่า 180 กิจการ 
 
2.1) สมอ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการรายสาขา 69 
การวัด การควบคุม และระบบอัตโนมัติในกระบวนการ
อุตสาหกรรม รวมถึงคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา 
69/1 การวัดคุมทางอุตสาหกรรม และการผสานระบบ
อัตโนมัติ เพื่อศึกษาและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
โดยได้เริ่มจัดท ามาตรฐานด้านฟังก์ชันนิรภัยของระบบ 
(Function safety) 
2.2) CoRE ได้จัดตั้งคณะท างานด้านมาตรฐาน ของ CoRE 
โดยมีผู้แทน CoRE และสมอ. ร่วมในองค์ประกอบ
เรียบร้อยแล้ว 
 
3) กสอ. ได้ร่วมมือกบับริษัท เด็นโซ่ ประเทศญี่ปุ่น ในการ
จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ 
(Learning Factory) ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม
สู่อนาคตหรือ Industry Transformation Center (ITC) 
และจ าลองระบบการผลิตตามแนวคิด LASI (Lean 
Automation System Integrator) ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน/
โรงงานจ าลองเพ่ือยกระดับผู้ประกอบการสู่ Smart Factory 
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เป้าหมาย มาตรการ ความคืบหน้าการด าเนินงาน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าหลักสูตรการออกแบบระบบ
การผลิตตามแนวคิด LASI เพ่ือพัฒนา System 
integrator (SI) นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ  

 มาตรการที่ 4 : มาตรการสร้าง Center of Robotics 
Excellence (CoRE) ส าหรับพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
การส่งเสริมการใช้งานด้านต่าง ๆ 
1) การจัดตั้ง CoRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) การด าเนินการของ CoRE 

 
 
 
1.1) มีการจัดตั้ง CoRE ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 9 
หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบัน
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดระบัง โดยต่อมาขยายความ
ร่วมมือ เป็น 15 หน่วยงาน โดยเพิ่มเติมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
 
1.2) อก. ได้มีค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม  
ที่ 47/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการ 
CoRE และก าหนดอ านาจหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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เป้าหมาย มาตรการ ความคืบหน้าการด าเนินงาน 
2.1) พิจารณากิจการที่ขอรับสิทธิตามมาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พร้อม
น าเสนอข้อคิดเห็นเชิงเทคนิคแก่ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน จ านวน 27 กิจการ มูลค่ารวมกว่า 
5,356 ล้านบาท 
 
2.2) อก. และ CoRE บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพัฒนาสถานประกอบการด้วยหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ โดยได้จัดการสัมมนาสร้างความตระหนักรู้  
จัดกิจกรรม และร่วมออกบู๊ทให้ค าปรึกษาภายในงาน  
ME 2018 และ Metalex 2018 ซึ่งมีผู้เข้ารับการปรึกษา
และเข้ายื่นกู้เพ่ือลงทุนในการยกระดับการผลิต ยอดวงเงินกู้
รวม 178.5 ล้านบาท 
 
2.3) มีการพัฒนาต้นแบบในปี 2561 จ านวน 34 ต้นแบบ 
และวางแผนพัฒนาในปี 2562 จ านวน 85 ต้นแบบ 
 
2.4) มีการพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ในปี 2561 แล้ว 2,210 คน SI 176 รายและวางแผน
พัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติมในปี 2562 อีก 770 ราย โดยเปน็
การพัฒนา (1) SI warrior และบุคลากรในสถานประกอบการ 
570 คน (2) SI Design 165 ราย และ (3) SI Start up 
35 ราย 

มกราคม 2562  


