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กระทรวงอตุสาหกรรมจบัมอืภาครฐัและเอกชนรวม 14 หน่วยงาน 

ผลกัดนัอตุสาหกรรมหุน่ยนตข์บัเคลือ่นภาคอตุสาหกรรมไทย

ตามมต ิครม. 29 ส.ค. 2560



ตามท่ี คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ตามหนังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/28568 ลงวันท่ี  31 สิงหาคม 2560  และมีค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ี 304/2560 ลงวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ โดยผู้อ านวยการสถาบัน    ไทย -
เยอรมัน เป็นกรรมการดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อการ
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotic Excellence : CoRE) เป็นเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน
ชั้นน าของประเทศ ท าหน้าท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากภาคการศึกษาไปสู่การผลิตหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ และยกระดับ
ไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ประเภทอื่น ๆ ท่ีมีความซับซ้อนในอนาคต  

โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ท้ังสิ้นรวม 15 แห่ง (เพ่ิมเติมอีก 2 หน่วยงาน อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง) และให้มีภารกิจส าคัญ 
4 ด้าน ดังนี้ 

1. การรับรองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ และมาตรการทางภาษีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Certify  Body)
2. การพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Industrial Prototype)
3. การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (HR Development)
4. การให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Consultant/Technology Transfer)

ความเป็นมาการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนยค์วามเป็นเลิศด้านเทคโนโลยหีุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

Link : ประกาศ ครม.

มติครม. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ(CoRE).pdf
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ภาคีความร่วมมือ 
คณะกรรมการหน่วยงานเครือข่าย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต(ิCoRE)
Center  of  Robotics  Excellent



โครงสร้างกิจกรรมความร่วมมือ ของ CoRE กับหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ธุรกิจอุตสาหกรรม
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Center of Robotics Excellence
(CoRE)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ



ภารกิจ/หน้าที่ของหน่วยงาน CoRE

CoRE เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลือ่นอตุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิ และเชื่อมโยงมาตรการดา้น Demand 
และ Supply 



หน่วยงานเครือข่าย CoRE ประกอบด้วย 15 หน่วยงาน เพิ่มเติม 2 หน่วยงาน ดังนี้

1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น 
6) มหาวิทยาลัยมหิดล 
7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
9) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุห่งชาติ (MTEC)

10) สถาบันการจัดการปญัญาภิวัฒน์ 
11) สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม (FIBO)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 
12) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบัง 
13) สถาบันไทย-เยอรมัน 
14) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
15) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน่)
16) มหาวิทยาลัยบูรพา
17) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   

(NECTEC)

อ้างอิง: ค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 80/2564



http://corethailand.org/

@CoRE.CenterOfRoboticExcellenceFacebook page

ช่องทางการขึ้นทะเบียน และสื่อประชาสัมพันธ์ของ CoRE

Website CoRE
ขึ้นทะเบียน SI     
ขึ้นทะเบียนขอใช้สทิธิยกเวน้ภาษีน าเขา้ (มาตรา 12)

l สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส านักงาน CoRE
คุณเกศิราภรณ์ โล่ห์นารายณ์ 
038-215033-39 ต่อ 1736
อีเมล:์ Gasiraporn.l@tgi.mail.go.th

http://corethailand.org/
mailto:Gasiraporn.l@tgi.mail.go.th


1. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเครือ่งจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (SI)
2. การรับรองการยกเว้นอากรศุลกากรส าหรบัของที่น าเข้ามาใช้ในการผลติหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรบัของที่น าเข้ามาใช้ในการผลติ                
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (กรมศุลกากร)
3. การรับรองเครือ่งจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (กรมสรรพากร)
4. มาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อปรับปรงุประสิทธภิาพการผลิต น าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ใน

การผลิตหรือบริการ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน:BOI)
5. การพัฒนาบุคลากร SI และการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

กิจกรรมการด าเนินงานของ CoRE



บทบาท CoRE :  ท าหน้าที่ตรวจประเมินผู้ประกอบการ SI และออกใบรับรองให้ผู้ประกอบการ

1. การขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการเครือ่งจกัรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (SI)

ขั้นตอนการขึน้ทะเบยีนผู้ประกอบการเครือ่งจักรกลอตัโนมัติและหุ่นยนต์ (SI) 
ไปที่ website http://corethailand.org >> Register >> ขึ้นทะเบียน SI (SI Registration) >> ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ

Link : แบบฟอร์มสมัคร SI

SI ใบสมัครขึ้นทะเบียน.pdf


Link : เกณฑ์การตรวจประเมิน SI

เกณฑ์การตรวจประเมิน 
SI

เกณฑ์การประเมิน SI FM-CoRE-REGSI-04_แนวทางการเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจประเมิน.pdf


สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ขึ้นทะเบยีนผูป้ระกอบการเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จัดแบ่งประเภท 8 ประเภท ดังนี้
•ประเภทที่ 01 : Automation Machinery Builder (AMB)  ผู้ออกแบบ รวบรวมระบบ และสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
•ประเภทที่ 02 : Automation System Integrator (ASI) ผู้ออกแบบและรวบรวมระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
•ประเภทที่ 03 : Machine OEM ผู้สร้างเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้า
•ประเภทที่ 04 : Procurements and Trader ผู้จัดหาและผู้ค้าเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
•ประเภทที่ 05 : Part OEM ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติตามความต้องการ
•ประเภทที่ 06 : Installation and Commissioning ผู้รับติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ
•ประเภทที่ 07 : Automation Software Application Design ผู้ออกแบบ Software ส าหรับใช้งานในระบบอัตโนมัติ
•ประเภทที่ 08 : Automation Component Design ผู้ออกแบบชิ้นส่วนส าหรับใช้งานในระบบอตัโนมัติ



1)  ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การยกเว้นอากรศลุกากรสาหรับของที่นาเขา้มาใช้ในการผลิตหุน่ยนต์และระบบ
อัตโนมัติ

ออกประกาศวนัท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564
2)  ประกาศกรมศุลกากร ( 25 มีนาคม 2564 )

คุณสมบัติ : ผู้ขอใช้สิทธิ ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ SI กับ CoRE แล้ว

สิทธิประโยชน์ : ยกเว้นอากรขาเขา้ศุลกากรส าหรับชิน้ส่วนและอุปกรณ์ที่น าเข้ามาเพื่อการผลติหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติใน
ประเทศ 12 หมวด

บทบาท CoRE :  ท าหน้าที่อนุมัติการขึน้ทะเบยีนชิน้ส่วน รับรองการน าเขา้ และตรวจรับรองโครงการ

2. การรับรองการยกเว้นอากรศุลกากรส าหรบัของที่น าเข้ามาใช้ในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่น าเข้ามาใชใ้นการผลิตหุ่นยนต์ 
และระบบอัตโนมัติ

Link : ประกาศกระทรวงการคลัง

มาตรา 12 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของที่นาเข้ามาใช้ในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ.pdf


ยกเว้นอากรน าเข้ารายการชิ้นส่วนอุปกรณ์ 12 หมวด มีดังนี้



ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีน าเข้าฯ (มาตรา 12) 

ไปที่ website http://corethailand.org >> LOGIN >> ขึ้นทะเบียนรายการชิ้นส่วนอุปกรณ์ >> ขึ้นทะเบียนชิ้นส่วนอุปกรณ์



1) พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 710) พ.ศ. 2563
2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษเีงินได้ (ฉบับที่ 391) เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติ : ลงทุนในเคร่ืองจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการฯ ต้องเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนท่ีเกิดขึน้จากสญัญา ใบสั่งซื้อ 
ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะท านองเดียวกนัท่ีได้กระท าตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(รายละเอียดตามประกาศ)

สิทธิประโยชน์ : ผู้ประกอบการท่ีลงทุนระบบอัตโนมัติสามารถน ามูลค่าการลงทุนมาหักเป็นค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมจากการหักคา่เสื่อมไดอ้ีก  
5 รอบบัญชี 

บทบาท CoRE :  ท าหน้าที่ตรวจรบัรองเครือ่งจกัรและโปรแกรมคอมพวิเตอร์

3. การรับรองเครือ่งจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (กรมสรรพากร)



- แบบค าขอรับรองเคร่ืองจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ

- รายงานการตรวจรับรองเคร่ืองจกัรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ

- ใบรับรองเคร่ืองจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทนุในระบบอัตโนมัติ

- หลักเกณฑ์การพิจารณา การรับรองเคร่ืองจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการลงทุนใน  
ระบบอัตโนมัติตาม  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391)

- คู่มือการรับรองเคร่ืองจกัรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติตาม
ประกาศอธิบด ีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391)

หลักเกณฑ์การพิจารณาคู่มือปฏิบตั ิและเอกสารสนับสนุนการด าเนินงานกรมสรรพากร การยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคลส าหรบัการลงทุนระบบอตัโนมัติ

ประกาศ TGI
หน่วยงานรับรอง

ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียม

ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร

ประกาศพระราช
กฤษฎีกาฉบับที่ 710

- ตัวอย่าง-รายงานการตรวจรับรอง

กรมสรรพากร FM-RDAR-01 แบบคำขอรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอม.pdf
กรมสรรพากร FM-RDAR-02 รายงานการตรวจรับรองเครื่องจักรและโปร.pdf
กรมสรรพากร FM-RDAR-03 ใบรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเ.pdf
กรมสรรพากร  หลักเกณฑ์พิจารณา -- Inspector.pdf
กรมสรรพากร  WI การรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเต.pdf
กรมสรรพากร  ประกาศ TGI งานตรวจสรรพากร.jpg
กรมสรรพากร ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมงานสรรพากร.jpg
กรมสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน.pdf
กรมสรรพากร พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 710.pdf
กรมสรรพากร TGI- RDAR-0001-63 รายงานการตรวจบริษัท -ตัวอย่าง.docx


บทบาท TGI : ท าหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองความเป็นระบบอัตโนมัติส าหรับโครงการท่ียื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI 

4. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต น าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้
ในการผลิตหรือบริการ

สิทธิประโยชน์ : จะต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทนุภายในวันท าการสดุทา้ยของปี 2565

-ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 10/2560 เรื่องมาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริม การลงทุน ท่ี 2/2557” โดยมีสาระส าคัญ คือ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมกิจการกลุ่ม B และและกรณีท่ีมีการเชื่อมโยงใน
ประเทศ     ร้อยละ 30 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 100

-ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 9/2560 เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” โดยมี
สาระส าคัญคือ ให้ผู้ท่ีลงทุนใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 50 และกรณีท่ีมีการเช่ือมโยงในประเทศร้อยละ 30 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 100

*** BOI บริการให้ค าปรึกษาอย่างครบวงจรเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องก่อน-หลังได้รับการส่งเสริม เรื่องเฉพาะของแตล่ะ
ประเภทกิจการ และการใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร วัตถุดิบ ท่ีดิน เป็นต้น
โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทุกวันจันทร์-ศุกร์ 6 ช่วงเวลา ได้แก่ 09.30 - 10.15 น./  10.15 - 11.00 น./  11.00 - 11.45 น./ 13.30 - 14.15 น./ 
14.15 - 15.00 น./ 15.00 - 15.45 น.
จองเวลานัดหมายเพือ่ขอรับค าปรึกษา 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางระบบออนไลน์ http://booking.boi.go.th หรือทางโทรศัพท์ 02-5538300

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2_2564_ต่อประกาศ 10.pdf
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1_2564_ต่อประกาศ 9.pdf
http://booking.boi.go.th/


เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในการผลิตและการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอาเซียน โดยมีเทคโนโลยีเป็น
ของตนเองภายในปี 2569 และมีตัวชี้วัดในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 
1) เกิดมูลค่าการลงทุนใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาท 

(ปัจจุบันมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1.87 แสนล้านบาท) 
2) สร้าง System Integrator (SI) จ านวน 1,400 ราย (ปัจจุบันมี SI ที่ขึ้นทะเบียน 74 ราย) 
3) โรงงานในประเทศร้อยละ 50 มีการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ปัจจุบันมีอัตราการใชป้ระมาณ ร้อยละ 40)
4) ลดการน าเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติร้อยละ 30 (อยู่ระหว่างการส ารวจ) 
5) ยกระดับ SI (จ านวน 1,395 คน) สร้าง Startup (70 กิจการ) และ พัฒนาต้นแบบ (185 ต้นแบบ)

ปี 2562    - อบรม System Integrator (SI) รวม 770 คน 
- บ่มเพาะ Startup 35 กิจการ 
- พัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ฯ รวม 85 ต้นแบบ 

ปี 2563     - อบรม System Integrator รวม 625 คน 
- บ่มเพาะ Startup 35 กิจการ 
- พัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ฯ รวม 100 ต้นแบบ

6) พิจารณาขอรับการส่งเสริมการลงทุน Robotic & Automation จ านวน  147 บริษัท มูลค่า 20,039 ล้านบาท

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ



แผนที่น าทางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล
Technology Roadmap for Robotics Automation & Digital Industry



ผลิตภัณฑ์/ระบบเป้าหมายแยกตามกลุ่ม 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีแนวโน้มความต้องการ





ผลิตภัณฑ์/ระบบเป้าหมายแยกตามกลุ่ม 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีแนวโน้มความต้องการ







นิยาม
Automation & Robotics System

• ระบบอตัโนมตัิ คือ ระบบใดๆ หรอื กลไก ท่ีสามารถเริม่ท างานไดด้ว้ย
ตวัเอง โดยท างานตามโปรแกรมท่ีวางไว้



อุปกรณ์ Robotics





















องคป์ระกอบระบบอตัโนมติัและหุ่นยนต์

• กลไกทางกล



AS/RS

Mechanical Structure for Automation



Tooling & Mechanical Jix&Figture for  Automation Machine

CAN Production



ค าศัพท์ ใน Field AU

Factory Automation



ค าศัพท์ ใน Field AU

Process Automation



ค าศัพท์ ใน Field AU

Work Cell Automation



ค าศัพท์ ใน Field AU

Testing System Automation



ค าศัพท์ ใน Field AU

Standard Machine



ค าศัพท์ ใน Field AU

CNC Machine  Automation System



ค าศัพท์ ใน Field AU

Automated Guided Vehicle( AGV ) system
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