
มาตรการส่งเสรมิการลงทุน 
อุตสาหกรรมหุน่ยนต์และระบบอตัโนมัติ 

 



มาตรการส่งเสริมการลงทุน 

A1: อุตสาหกรรมฐานความรู ้/ กจิการทีล่งทุนในสนิทรพัยถ์าวรไมส่งู เน้น R&D ซึง่ส าคญัอยา่ง
มากต่อการพฒันาขดีความสามารถของประเทศในระยะยาว 

A2: โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันาประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู กจิการดา้นสิง่แวดลอ้ม และ
อุตสาหกรรมพืน้ฐานส าคญัทีม่ลีงทุนในประเทศน้อยหรอืยงัไมม่ ี

A3: กจิการใชเ้ทคโนโลยสีงูทีส่ าคญัต่อการพฒันาประเทศ โดยมฐีานผลติอยูบ่า้งแลว้ 
A4: กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยไีมเ่ทา่ A1-A3  แต่ชว่ยสรา้งมลูคา่เพิม่แก่วตัถุดบิในประเทศ และ

เสรมิสรา้ง Value Chain 
B1-B2: อุตสาหกรรมสนบัสนุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แต่ยงัส าคญัต่อ Value Chain 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากร
เครื่องจกัร 

ยกเว้นอากรวตัถดิุบ 
ผลิตเพื่อส่งออก Non-tax 

A1 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน) + Merit    
A2 8 ปี + Merit    
A3 5 ปี + Merit    
A4 3 ปี + Merit    
B1 0 ปี + Merit  (บางกิจการ)    
B2 - - -  
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ประเภทกจิการที่ให้การส่งเสริม 

หมวด 7  กิจการบริการ และสาธารณูปโภค  

 หมวด 3  อตุสาหกรรมเบา  

หมวด 4  ผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ขนส่ง  

หมวด 5  อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์

หมวด 6  เคมีภณัฑ ์พลาสติกและกระดาษ 

หมวด 1  เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร                 

หมวด 2  แร่ เซรามิกส ์และโลหะขัน้มลูฐาน  

หมวด 8  การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม  

3 



การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 

สนับสนุนอปุทานกลุ่ม
ผู้ผลิต 

(Supply Side) 

กระตุ้นอปุสงค ์กลุ่มผู้ใช้ 
(Demand Side) 

หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 
(Robot & Automation) 

ประเภทกิจการท่ีไม่ได้ 
รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ  

ประเภทกิจการท่ีได้ 
รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ  

กลุ่ม A กลุ่ม B บีโอไอให้การส่งเสริมทัง้กลุ่มผูผ้ลิตและผูใ้ช้
หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 



การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มผูผ้ลิตหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั  

ประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริม  ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ * 

บริการออกแบบทางวิศวกรรม 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน) 

ผลิตเครื่องจกัร / อปุกรณ์อตัโนมติัท่ีมีการออกแบบทางวิศวกรรม  
(มขี ัน้ตอนพฒันาและออกแบบระบบอตัโนมตั ิ(Automation System Integration) + 
ออกแบบระบบควบคุมการปฏบิตังิานดว้ยระบบสมองกลเอง) 

8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน) 
 
 

ผลิตเครื่องจกัร / อปุกรณ์อตัโนมติัท่ีมีการออกแบบทางวิศวกรรม  
(มขี ัน้ตอนออกแบบระบบควบคมุการปฏบิตังิานดว้ยระบบสมองกลเอง) 

8 ปี 

ประกอบหุ่นยนต ์หรืออปุกรณ์อตัโนมติัหรือช้ินส่วน  5 ปี  

* นอกเหนือจากยกเวน้ภาษเีงนิไดฯ้ จะไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัรและวตัถุดบิผลติเพือ่สง่ออก รวมถงึสทิธแิละ
ประโยชน์ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัภาษ ีเชน่ การถอืครองทีด่นิ  วซี่าและใบอนุญาตท างาน 

กลุ่มผูผ้ลิต 
(Supply Side) 



Design  

Solution Conceptual 
Design,  Engineering 
Design  & System 
Integration Design 

Control System 
Design 

Procurement 
/ Making Part 

Assembly 
Installation &  

Commissioning 

ผลิตเครื่องจกัร / อปุกรณ์อตัโนมติัท่ีมีการออกแบบทางวิศวกรรม  (มขี ัน้ตอนพฒันาและออกแบบระบบอตัโนมตั ิ- Automation 
System Integration Design และออกแบบระบบควบคุมการปฏบิตังิานดว้ยระบบสมองกลเอง - Control System Design) 

ผลิตเครื่องจกัร / อปุกรณ์อตัโนมติัท่ีมีการออกแบบทางวิศวกรรม   
(มขี ัน้ตอนออกแบบระบบควบคุมการปฏบิตังิานดว้ยระบบสมองกลเอง – Control System Design) 

ประกอบหุ่นยนต ์หรืออปุกรณ์อตัโนมติัหรือช้ินส่วน 

บริการออกแบบ
ทางวิศวกรรม 

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 
8 ปี  

(ไมจ่ ากดัวงเงนิ) 
 

8 ปี 
 

5 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 
8 ปี (ไมจ่ ากดัวงเงนิ) 

กลุ่มผูผ้ลิต 
(Supply Side) 

1 2 3 4 5 

การส่งเสริมการลงทนุในกลุ่มผูผ้ลิตหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (ต่อ)  
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Solution Conceptual Design 
กระบวนการ:  
1) การรบัความตอ้งการของลกูคา้ 2) การเกบ็ขอ้มลู วเิคราะห ์ศกึษา ส ารวจ สภาพการท างานจรงิการ              
3) ออกแบบและเลอืกวธิกีารแกด้ว้ยหลกัการทางวศิวกรรม ผลประโยชน์ทางธุรกจิ ความเสีย่ง และวธิกีารแกไ้ขป้องกนั  
4) การเลอืกวธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสมรว่มกบัลกูคา้ดว้ยกระบวนการการใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งครบถว้น  
ตวัอย่างผลงาน: 1) แบบจ าลอง 2 มติ ิ2) แบบจ าลอง 3 มติ ิ 3) ขอ้มลูระดบัของเทคโนโลย ี4) การประมาณราคา 5) ผลการวเิคราะหต์วัเลข
การลงทนุและคุม้ทนุ 6) การจ าลองขัน้ตอนกระบวนการท างานดว้ย Digital และผงัพืน้ที ่(Lay Out) 
 
 
กระบวนการ:  
1) การออกแบบเพือ่ก าหนดขนาดวสัดุ ประเภท ชนิด ของชิน้สว่น อุปกรณ์ทางกลไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคมุ สือ่สาร Programming, Computer 
Processor, Software 2) การออกแบบเพือ่ผลติประกอบตดิตัง้  
ตวัอย่างผลงาน:  1) แบบเพือ่การผลติ (DFM)  2) แบบเพือ่การประกอบ (DFA)  3) แบบเพือ่การตดิตัง้ (DFI)  4) วงจรไดอะแกรม (Circuit 
Diagrams)  5) ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการประมวลผล (Application Software)  6) โปรแกรมทีใ่ชใ้นการควบคมุ (Controlled Programming) 7) 
การท างานของเครือ่งจกัรหรอืการจดัการอื่นๆ  8) รายการวสัดุอุปกรณ์ (Bill of Material) 
 
 
กระบวนการ:  
    การออกแบบการท างานรว่มกนัของเครือ่งจกัร/ระบบอตัโนมตั ิทัง้ดา้น Hardware และ Software  

การออกแบบแนวคิด    

1 

Engineering Design การออกแบบเชิงวิศวกรรม  

System Integration Design การออกแบบการท างานร่วมกนัของเคร่ืองจกัรระบบอตัโนมติั 

Design 
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นิยามท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบระบบอตัโนมติั (1) 



Control System Design 
กระบวนการ:  
การออกแบบเพือ่ผลติ/ประกอบตดิตัง้ 
ระบบควบคุมการท างานของเครือ่งจกัร/ระบบอตัโนมตั ิ 

การออกแบบระบบควบคมุ 
การท างาน 

Procurement / Making Part 
กระบวนการ:  
การผลติ/จดัซือ้จดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็นชิน้สว่นโครงสรา้งเครือ่งจกัร 
รวมทัง้ซอฟตแ์วร ์ตามแบบและรายการวสัดุอุปกรณ์ (Bill of Material) 

การผลิต/จดัซ้ือจดัหาวสัดอุปุกรณ์ 

2 

3 
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นิยามท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบระบบอตัโนมติั (2) 



Assembly  
กระบวนการ:  
- การประกอบตดิตัง้สว่นประกอบยอ่ยทางกล (Mechanical Partial Assembly) 
- การประกอบตดิตัง้เครื่องจกัร/ระบบอตัโนมตัทิัง้หมด (Machine Assembly)  
- การประกอบตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าก าลงั ควบคุมสว่นประกอบยอ่ย(Partial Electrical Power,                                        
  Controller and other  System Assembly)  
- การประกอบตดิตัง้ระบบรวม (System Assembly) 
- การเขยีนโปรแกรมควบคุม และประมวลผลขอ้มลู ตรวจสอบ เพือ่ใหเ้กดิการท างาน แบบอตัโนมตั ิและชาญฉลาด  
- การเชื่อมโยงซอฟตแ์วรร์ะบบบรหิารจดัการ เชน่ MES, MRP, ERP  
- การเชื่อมต่อระบบและทดสอบ (Machine & System Commissioning with Function Testing) ใหเ้กดิการท างานรว่มกนั โดย
สมบรูณ์และท าการทดสอบ โดยแบง่สว่นและการสดสอบทัง้หมดพรอ้มการปรบัแกไ้ขใหค้รบถว้นตามหน้าทีท่ีก่ าหนด (Function Test) 

การประกอบเครื่องจกัร/ระบบอตัโนมติั  
และการทดลองใช้งาน 

Installation and Commissioning 
กระบวนการ:  
- การตดิตัง้และเชื่อมต่อระบบ (Installation & System Integration) ในพืน้ทีป่ฏบิตังิานจรงิ  
- การเคลื่อนยา้ย เพือ่จดัผงัพืน้ที ่(Lay Out) ใหมเ่ชื่อมต่อระบบก าลงัและระบบสนบัสนุนอื่นๆ  
- การเริม่เดนิระบบ (Start Up) ใหส้ามารถท างานไดป้รบัตัง้ใหม้สีมรรถนะสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงในการจดัท า
เครื่องจกัร/ระบบอตัโนมตั ิ

การติดตัง้/เช่ือมต่อระบบและการทดลองใช้งาน
ในพื้นท่ีปฏิบติังานจริง  

4 

5 
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นิยามท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบระบบอตัโนมติั (3) 



การส่งเสริมการลงทนุในกลุ่มผูใ้ช้หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั   

กลุ่มผู้ใช้ (Demand Side) 

อยู่ในประเภทกิจการท่ีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ* 
กลุ่ม A 

ปรบัปรงุในสายการผลิต/บริการเดิม 

Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี  ไม่ใช้ Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี  

เช่ือมโยงอตุสาหกรรมในประเทศ  
(ซ้ือจากกลุ่มผูผ้ลิตในประเทศ มากกว่า 30% ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ) 

ขยายวงเงินยกเว้นเป็น ไม่เกิน 100 % ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ 

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทนุในเคร่ืองจกัร 

* กรณีเป็นโครงการท่ีได้รบัการส่งเสริม
การลงทุนอยู่เดิม สทิธปิระโยชน์ยกเวน้
หรอืลดหยอ่นภาษเีงนิไดฯ้ ตอ้งสิน้สุดลงแลว้ 

ตวัอยา่ง: โรงงานผลติอาหาร ชิ้นส่วนยานพาหนะ ชิ้นส่วนเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์  

น ำมำใชท้ัง้สำยกำรผลติ/บรกิำร หรอืบำงขัน้ตอน เช่น Automated 
Production Cell  



การส่งเสริมการลงทนุในกลุ่มผูใ้ช้หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (ต่อ)  

กลุ่มผู้ใช้ (Demand Side) 
อยู่ในประเภทกิจการท่ีไม่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ* กลุ่ม B 

ลงทนุใหม่ในสายการผลิต/บริการ หรือ ปรบัปรงุในสายการผลิต/บริการเดิม 

Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี  

เช่ือมโยงอตุสาหกรรมในประเทศ  
(ซ้ือจากกลุ่มผูผ้ลิตในประเทศ มากกว่า 30% ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ) 

ขยายวงเงินยกเว้นเป็น ไม่เกิน 100 % ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ 

ไม่ใช้ Automation:ไม่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ 

* กิจการท่ีไม่สามารถขอรบัการส่งเสริมตามมาตรการน้ี 
• ผลิต: รถยนตท์ัว่ไป รถจกัรยานยนต ์รถยนตไ์ฟฟ้า

แบบผสมและขิน้สว่น ( Hybrid Electric Vehicles – 
HEV)  

• บริการ: พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์สถานีบรกิารก๊าซ
ธรรมชาต ิส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) บรษิทั
การคา้ระหว่างประเทศ  (ITC) สนบัสนุนการคา้และการ
ลงทุน (TISO)  

• โครงการ: เคยไดร้บัการสง่เสรมิตามมาตรการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการผลติในกรณีน าเครื่องจกัรมาใช้
ปรบัปรุงฯ 

ตวัอยำ่ง: โรงงำนผลติชิ้นส่วนโลหะ ผลติภณัฑพ์ลำสตกิส ำหรบัอุตสำหกรรม  

น ำมำใชท้ัง้สำยกำรผลติ/บรกิำร หรอืบำงขัน้ตอน เช่น Automated 
Production Cell (ไม่รวมกรณีน ำมำใชง้ำนเป็นรำยเครือ่ง) 



การส่งเสริมการลงทนุในกลุ่มผูใ้ช้หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (ต่อ)  

กรณีปรบัปรงุใน
สายการผลิต/
บริการเดิม 

 

 

 

- ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ นับจากวนัท่ีมีรายได้ภายหลงัได้รบั
บตัรส่งเสริม 

- ต้องลงทนุปรบัปรงุเครื่องจกัรก่อนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 

- นับ CAP วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตัง้แต่วนัท่ีย่ืนขอรบัการส่งเสริม
ถึงวนัท่ีครบก าหนด 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม 

- กรณีได้ขยายเวลาเปิดด าเนินการ เป็นการขยายเวลาให้ด าเนินการ
ได้ตามตวัช้ีวดั แต่ไม่เป็นการขยายเวลานับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 

กรณีลงทนุใหม่ใน       
สายการผลิต/
บริการ 

 

 

 

- ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ นับจากวนัท่ีมีรายได้ 

- ต้องลงทนุตามโครงการก่อนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 

- นับ CAP วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตัง้แต่วนัท่ีย่ืนขอรบัการ
ส่งเสริมถึงวนัท่ีครบก าหนด 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม 

- กรณีได้ขยายเวลาเปิดด าเนินการ เป็นการขยายเวลาให้
ด าเนินการ รวมถึงการนับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 

หลกัเกณฑก์ารใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) 



การส่งเสริมการลงทนุในกลุ่มผูใ้ช้หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (ต่อ)  

ข้อมลูและเอกสารประกอบการพิจารณา 

วตัถปุระสงคก์ารด าเนินงาน ระยะเวลา และขัน้ตอนการด าเนินงาน 

รายละเอียดการใช้หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั พร้อม                                         
- ขัน้ตอนการผลติ/บรกิารของโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิ                                

- แผนภมู ิเชน่ Plant Layout และ/หรอืแบบ (Drawing) ระบุสว่นทีใ่ช ้ 

แหล่งท่ีมาของเทคโนโลยี                                                                                 
เชน่ รายละเอยีดเทคโนโลย ี การออกแบบ ผูอ้อกแบบ  

รายละเอียดเครื่องจกัร/เครื่องมือ/อปุกรณ์/ซอฟตแ์วร ์                                      
โดยระบุจ านวน มลูคา่ และแหลง่ผลติ  



หลกัเกณฑ ์            
อนุมติัให้ 

การส่งเสริม 
การลงทนุ 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท  
(ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 

ใช้เครื่องจกัรทนัสมยั 
(กรณีลงทนุใหม่ในสายการผลิต/บริการ 
อนุญาตให้ใช้เคร่ืองจกัรใช้แล้ว               
จากต่างประเทศท่ี อาย ุไม่เกิน 10 ปี *) 

มีมาตรการ             
ด้านส่ิงแวดล้อม            
เหมาะสม 

เง่ือนไขอ่ืนตาม 
ประเภทกิจการ 

- มีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% 
- มีสินทรพัยถ์าวรสทุธิ ไม่เกิน  200 ล้านบาท 
ผอ่นผนัเง่ือนไข ดงัน้ี 
- เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท                                 

(ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมนุเวียน) 
 

- กรณีลงทุนใหม่ในสายการผลิต/บริการ 
อนุญาตให้ใช้เครื่องจกัรใช้แล้วในประเทศได้
บางส่วน * 

 * * กรณีลงทุนใหมข่องกลุม่ผูใ้ชหุ้น่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิจะอนุญาต         
ใหใ้ชเ้ครื่องจกัรใชแ้ลว้เฉพาะสว่นทีไ่มใ่ชร่ะบบอตัโนมตัเิทา่นัน้ 



หน่วยงานพนัธมิตร 

หน่วยงาน 9 แห่ง 
1. สถาบนัไทย-เยอรมนั 
2. สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์
3. สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม (FIBO) 
4. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
5. มหาวิทยาลยัมหิดล 
6. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 
7. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
8. มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
9. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั 

CoRE’s Experts 

ฐานข้อมลูผูป้ระกอบการ                                 
SI /ผลิตระบบอตัโนมติัในไทย 

สนับสนุนการพิจารณาอนุมติัโครงการ 

Business Matching / Partnering 

Contact Information 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัตแิละหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน ปฏิบัตหิน้าที่  
เลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ(CoRE)) 
Tel: 0 3821 5033-39, 0 3893 0100 # 1300 
E-mail: core@tgi.mail.go.th  
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKg8Ku5r3YAhWHOI8KHQ1yCu0QjRwIBw&url=http://boielearning.emworkgroup.co.th/&psig=AOvVaw3NeRPqF_Kgx0GZzTAP9_tG&ust=1515137817216652
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Contact Information 
 
Tel: 0 2553 8111 
E-mail: roboauto@boi.go.th THANK YOU  


