
การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเคร่ืองจกัร อปุกรณ์และช้ินส่วนและ

มาตรการปรบัเปล่ียนเคร่ืองจกัรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
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กองส่งเสริมการลงทุน 2
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ประเด็นการน าเสนอ 1

บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน2

สิทธิและประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการลงทุน3

4

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์

และชิ้นส่วน

5 มาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต



การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

1



หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ประเภทกิจการ

โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมต้องเป็น

ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมตามบัญชี BOI

นิติบุคคล
บริษัท มูลนิธิ สหกรณ์

สามารถยื่นค าขอรับส่งเสริมในนามบุคคลธรรมดาได้
แต่จะต้องจัดต้ังเป็น นิติบุคคล ให้แล้วเสร็จก่อนออกบัตรส่งเสริม

เงินลงทุนขั้นต่ า
SMEs ไทย 500,000 บาท หรือ
ผู้ประกอบการทั่วไป (ไทยและต่างชาติ) 
1,000,000 บาท

อัตราส่วนหนี้สิน / ทุนจดทะเบียน 
ไม่เกิน 3 : 1

- มีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%
- มีรายได้ของกิจการรวมกนัไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี 
ในช่วง 3 ปีแรก นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ 



วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน



บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
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บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

เกษตรกรรมและผลิตจากการเกษตร

หมวด 1

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

หมวด 2

อุตสาหกรรมเบา

หมวด 3

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
- 4.5 ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน

หมวด 4

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมวด 5

เคมีภัณฑ์และพลาสติก 

หมวด 6

กิจการบริการ และสาธารณูปโภค

หมวด 7

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หมวด 8



สิทธิและประโยชน์
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สิทธิและประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการลงทุน 

“แต่ละประเภทกิจการจะได้รับสิทธิและประโยชน์แตกต่างกัน
ตามความส าคัญของกิจการนั้น ๆ หรือเป็นนโยบายเฉพาะเรื่อง”

ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (Tax Incentive)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 13 ปี (ขึ้นกับประเภทกิจการและเงื่อนไข)

ยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก



สิทธิและประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการลงทุน 

อนุญาตต่างชาติ ถือหุ้น 100%
(เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ พรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กระทรวงพาณิชย)์ 

อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

อนุญาตให้น าช่างฝีมือผู้ช านาญการต่างชาติเข้ามาท างาน

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี (Non Tax Incentive)



สิทธิประโยชน์พื้นฐานส าหรับโครงการลงทุนใหม่ / โครงการขยายการลงทุน

อุตสาหกรรมฐานความรู้  กิจการท่ีลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สูง 
เน้น R&D ซึ่งส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว

โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือพัฒนาประเทศ กิจการท่ีใช้เทคโนโลยีสูง 
กิจการด้านสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมพื้นฐานส าคัญท่ีมีลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มี

กิจการใช้เทคโนโลยีสูงที่ส าคัญตอ่การพัฒนาประเทศ โดยมีฐานผลิตอยู่บ้างแล้ว

กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่า A1 - A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมสร้าง Value Chain

อุตสาหกรรมสนบัสนนุทีใ่ช้เทคโนโลยีไมส่งู 
แต่ยังส าคัญต่อ Value Chain



สิทธิประโยชน์พื้นฐานส าหรับโครงการลงทุนใหม่ / โครงการขยายการลงทุน

หมวด
1 – 7 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากร
น าเข้า

เครื่องจักร

ยกเว้นอากรน าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิต
เพื่อส่งออก + Non-tax

(ที่ดิน/Visa/Work Permit)
ผู้ประกอบการทั่วไป
วงเงินยกเว้น 100%

SMEs
วงเงินยกเว้น 200%

A1 8 ปี (No Cap) 8 ปี (No Cap) ✓ ✓

A2 8 ปี 8 ปี ✓ ✓

A3 5 ปี 5 ปี ✓ ✓

A4 3 ปี 3 ปี ✓ ✓

B1 - - ✓ ✓

B2 - - ✓

หมวด 8 10 ปี ✓ ✓

* หากได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงนิไดน้ิตบุิคคลเกินกว่า 8 ปี จะไม่สามารถรับสิทธิลดหย่อนภาษีฯ ตามมาตรา 35 เพิ่มเติมได้



การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และ

ชิ้นส่วน
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การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเครื่องจกัร อปุกรณ์และช้ินส่วน
ประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริการออกแบบทางวิศวกรรม (ไม่มีการผลิตเครื่องจกัร) 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน)

ผลิตเครื่องจกัร / อปุกรณ์อตัโนมติัท่ีมีการออกแบบทางวิศวกรรม 
- ผลติเครือ่งจกัร / อุปกรณ์อตัโนมตัทิีม่กีารออกแบบทางวศิวกรรมและมขี ัน้ตอนการพฒันาและ   
ออกแบบระบบอตัโนมตั ิ(Automation System Integration) + ออกแบบระบบควบคุมการ  
ปฏบิตังิานดว้ยระบบสมองกลเอง (SI)

- ผลติเครือ่งจกัร / อุปกรณ์อตัโนมตัทิีม่กีารออกแบบทางวศิวกรรมและมขี ัน้ตอนการออกแบบระบบ  
ควบคุมการปฏบิตังิานดว้ยระบบสมองกลเอง (NON SI)

8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน)

8 ปี

ผลิตเครื่องจกัร / อปุกรณ์หรือช้ินส่วน และ/หรือ การซ่อมแซมแม่พิมพ์
เงือ่นไข ตอ้งมขี ัน้ตอนการขึน้รปูชิน้สว่น และ/หรอื การออกแบบทางวศิวกรรม

5 ปี

ประกอบเครื่องจกัร และ/หรือ อปุกรณ์เครื่องจกัร 3 ปี

ประกอบหุ่นยนต ์หรือ อปุกรณ์อตัโนมติั และ/หรือช้ินส่วน 5 ปี

* นอกเหนือจากยกเวน้ภาษเีงนิไดฯ้ จะไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัรและวตัถุดบิทีผ่ลติเพือ่สง่ออก รวมถึงสทิธแิละประโยชน์
ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัภาษ ีเชน่ การถอืครองทีด่นิ  วซี่าและใบอนุญาตท างาน



การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั

สนับสนุนอปุทาน กลุ่มผู้ผลิต
(Supply Side)

กระตุ้นอปุสงค ์กลุ่มผู้ใช้
(Demand Side)

หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั
(Robot & Automation)

ประเภทกิจการท่ีไม่ได้
รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 

ประเภทกิจการท่ีได้
รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 

กลุ่ม A กลุ่ม Bบีโอไอให้การส่งเสริมทัง้กลุ่มผูผ้ลิตและผูใ้ช้
หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั



Design 

Solution Conceptual 
Design,  Engineering 
Design  & System 
Integration Design

Control System 
Design

Procurement 
/ Making Part

Assembly
Installation &  

Commissioning

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

ผลิตเคร่ืองจกัร / อปุกรณ์อตัโนมติัท่ีมีการออกแบบทางวิศวกรรม  
(มขี ัน้ตอนออกแบบระบบควบคุมการปฏบิตังิานดว้ยระบบสมองกลเอง – Control System Design)

ประกอบหุ่นยนต ์หรืออปุกรณ์อตัโนมติัหรือช้ินส่วน

บริการออกแบบทาง
วิศวกรรม

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ
8 ปี 

(ไมจ่ ากดัวงเงนิ)

8 ปี

5 ปียกเว้นภาษีเงินได้ฯ
8 ปี (ไมจ่ ากดัวงเงนิ)

กลุ่มผูผ้ลิต
(Supply Side)

1 2 3 4 5

การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มผูผ้ลิตหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั
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Solution Conceptual Design
กระบวนการ: 
1) การรบัความตอ้งการของลกูคา้ 2) การเกบ็ขอ้มลู วเิคราะห ์ศกึษา ส ารวจ สภาพการท างานจรงิ            
3) ออกแบบและเลอืกวธิกีารแกด้ว้ยหลกัการทางวศิวกรรม ผลประโยชน์ทางธุรกจิ ความเสีย่ง และวธิกีารแกไ้ขป้องกนั 
4) การเลอืกวธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสมรว่มกบัลกูคา้ดว้ยกระบวนการการใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งครบถว้น 
ตวัอย่างผลงาน: 1) แบบจ าลอง 2 มติ ิ2) แบบจ าลอง 3 มติ ิ 3) ขอ้มลูระดบัของเทคโนโลย ี4) การประมาณราคา 5) ผลการวเิคราะห์
ตวัเลขการลงทนุและคุม้ทนุ 6) การจ าลองขัน้ตอนกระบวนการท างานดว้ย Digital และผงัพืน้ที ่(Lay Out)

กระบวนการ: 
1) การออกแบบเพือ่ก าหนดขนาดวสัดุ ประเภท ชนิด ของชิน้สว่น อุปกรณ์ทางกล ทางไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคมุ สือ่สาร Programming, 
Computer Processor, Software 2) การออกแบบเพือ่การผลติ ประกอบและตดิตัง้ 
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 างานรว่มกนัของเครือ่งจกัรระบบอตัโนมตัิ ทัง้ดา้น Hardware และ Software

การออกแบบแนวคิด   

1

Engineering Design การออกแบบเชิงวิศวกรรม

System Integration Design การออกแบบการท างานร่วมกนัของเคร่ืองจกัรระบบอตัโนมติั

Design
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นิยามท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบระบบอตัโนมติั (1/3)



Control System Design
กระบวนการ: 
การออกแบบเพือ่การผลติ ประกอบและตดิตัง้
ระบบควบคุมการท างานของเครือ่งจกัรอตัโนมตั ิ

การออกแบบระบบควบคมุ
การท างาน

Procurement / Making Part
กระบวนการ: 
การผลติชิน้สว่นเอง / วา่จา้งผูอ้ื่นผลติชิน้สว่น / จดัซือ้จดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็นชิน้สว่น
โครงสรา้งเครือ่งจกัรหรอืชิน้สว่นมาตรฐาน ตามแบบทีก่ าหนด 

การผลิต / จดัซ้ือจดัหาวสัดอุปุกรณ์

2

3
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นิยามท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบระบบอตัโนมติั (2/3)



Assembly
กระบวนการ: 
- การประกอบตดิตัง้สว่นประกอบยอ่ยทางกล (Mechanical Partial Assembly)
- การประกอบตดิตัง้เครื่องจกัรระบบอตัโนมตัทิัง้หมด (Machine Assembly)
- การประกอบตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าก าลงั ควบคุมสว่นประกอบยอ่ย (Partial Electrical Power,                                       

Controller and other  System Assembly)
- การประกอบตดิตัง้ระบบรวม (System Assembly)
- การเขยีนโปรแกรมควบคุมการท างานและประมวลผลขอ้มลู ตรวจสอบ เพือ่ใหเ้กดิการท างานแบบอตัโนมตั ิ
- การเชื่อมโยงซอฟตแ์วรร์ะบบบรหิารจดัการ เชน่ MES, MRP, ERP 
- การเชื่อมต่อระบบและทดสอบ (Machine & System Commissioning with Function Testing) ใหเ้กดิการท างานรว่มกนัโดยสมบรูณ์
และท าการทดสอบ โดยแบง่สว่นและการทดสอบทัง้หมดพรอ้มการปรบัแกไ้ขใหค้รบถว้นตามหน้าทีท่ีก่ าหนด (Function Test)

การประกอบเคร่ืองจกัรระบบอตัโนมติั 
และการทดลองใช้งาน

Installation and Commissioning
กระบวนการ: 
- การตดิตัง้และเชื่อมต่อระบบ (Installation & System Integration) ในพืน้ทีป่ฏบิตังิานจรงิ 
- การเคลื่อนยา้ย การจดัผงัพืน้ที ่(Lay Out) ใหมเ่ชื่อมต่อระบบก าลงัและระบบสนบัสนุนอืน่ๆ 
- การเริม่เดนิระบบ (Start Up) ใหส้ามารถท างานได ้การปรบัตัง้ใหม้สีมรรถนะสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงในการ
จดัท าเครื่องจกัร/ระบบอตัโนมตัิ

การติดตัง้ / เช่ือมต่อระบบ การทดลองใช้งานใน
พื้นท่ีปฏิบติังานจริงและส่งมอบ

4
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นิยามท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบระบบอตัโนมติั (3/3)



มาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

5



ประเภทกิจการ

กิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องอยู่
ในบัญชีประเภทกิจการที่ให้ส่งเสริมตามบัญชี BOI
* โครงการที่ได้รับส่งเสริมเดิม สามารถยื่นขอได้ เมื่อสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้สิ้นสุดแล้ว 

เท่านั้น หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้องน าเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น การน า
ระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต

เงินลงทุนขั้นต่ าใน
การปรับเปลี่ยน

เครื่องจักร

SMEs ไทย 500,000 บาท หรือ
ผู้ประกอบการทั่วไป (ไทยและต่างชาติ) 
1,000,000 บาท

- มีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%
- มีรายได้ของกิจการรวมกนัไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี 
ในช่วง 3 ปีแรก นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ 

หลักเกณฑ์การขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต

*ต้องยื่นค าขอฯภายในปี พ.ศ. 2565 และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม



การส่งเสริมการลงทนุในกลุ่มผูใ้ช้ – การปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต (กลุ่ม A)

กลุ่มผูใ้ช้ (Demand Side)

อยู่ในประเภทกิจการท่ีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ*
กลุ่ม A

ปรบัปรงุในสายการผลิต/บริการเดิม

Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี ไม่ใช้ Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี
รวมถึงน าระบบด้านดิจิทลั เช่น อปุกรณ์ตรวจวดัข้อมลูพร้อมระบบจดัเกบ็

ข้อมลูในรปูแบบดิจิทลั น า IoT มาใช้ควบคมุหรือบริหารจดัการ 

เช่ือมโยงอตุสาหกรรมในประเทศ
(ซ้ือจากกลุ่มผูผ้ลิตในประเทศ มากกว่า 30% ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ)
ขยายวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้เป็น 100 % ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ

วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ 50 % ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ 50 % ของเงินลงทนุในเคร่ืองจกัร

* กรณีเป็นโครงการท่ีได้รบัการส่งเสริม
การลงทุนอยู่เดิม สทิธปิระโยชน์ยกเวน้
หรอืลดหยอ่นภาษเีงนิไดฯ้ ตอ้งสิน้สุดลงแลว้

ตวัอยา่ง: โรงงานผลติอาหาร ชิ้นส่วนยานพาหนะ ชิ้นส่วนเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์

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



การส่งเสริมการลงทนุในกลุ่มผูใ้ช้ – การปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต (กลุ่ม B)

กลุ่มผูใ้ช้ (Demand Side)
อยู่ในประเภทกิจการท่ีไม่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ*

กลุ่ม B

ลงทนุใหม่ในสายการผลิต/บริการ หรือ ปรบัปรงุในสายการผลิต/บริการเดิม

Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี 

เช่ือมโยงอตุสาหกรรมในประเทศ
(ซ้ือจากกลุ่มผูผ้ลิตในประเทศ มากกว่า 30% ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ)
ขยายวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้เป็น  100 % ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ

ไม่ใช้ Automation:ไม่ได้รบัส่งเสริมการลงทุน

วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ 50 % ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ

* กิจการท่ีไม่สามารถขอรบัการส่งเสริมตามมาตรการน้ี
• ผลิต: รถยนตท์ัว่ไป รถจกัรยานยนต์
• บริการ: พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์สถานีบรกิารก๊าซ

ธรรมชาต ิกจิการ Co-Working Space กจิการ
ศนูยก์ลางธุรกจิระหว่างประเทศ (International 
Business Center: IBC) สนบัสนุนการคา้และการ
ลงทุน (TISO) ศนูยจ์ดัซือ้/จดัหาวตัถุดบิ (IPO)

• โครงการ: เคยไดร้บัการสง่เสรมิตามมาตรการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการผลติในกรณีน าเครื่องจกัรมาใช้
ปรบัปรุงฯมาก่อน

ตวัอยำ่ง: โรงงำนผลติชิ้นส่วนโลหะ ผลติภณัฑพ์ลำสตกิส ำหรบัอุตสำหกรรม 

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



สรุปประเด็นส ำหรบัมำตรกำรกำรปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาำพกำรลลิต

ขอบข่าย
• เหมาะส าหรบักจิการเดมิทีด่ าเนินการอยูแ่ลว้ ทัง้ทีเ่คย
ไดร้บัการสง่เสรมิ หรอืไมเ่คยไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิ

• ตอ้งมปีระเภทกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิอยูใ่นปัจจบุนั

ระยะเวลา

• ตอ้งยืน่ค าขอรบัการสง่เสรมิภายในปี 2565
• ตอ้งด าเนินการใหเ้สรจ็สมบรูณ์ภายใน 3 ปี

ผลท่ีจะได้รบั

• โครงการทีด่ าเนินการ มปีระสทิธภิาพดขีึน้
• ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร
• ยกเวน้ภาษเีงนิไดเ้วลา 3 ปี รอ้ยละ 50 – 100 ของเงนิ
ลงทุนในระบบอตัโนมตัิ



หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ตัวชี้วัด

• การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในสายการผลิต
เช่น การติดตั้งหุ่นยนต์ ชุดป้อนวัตถุดิบ
อัตโนมัติ หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 
ท าให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้น หรือการน า
ระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

• ต้นทุนทางตรงตอ่หน่วยการผลิต
• อัตราการได้มา (Yield)
• ตัวชี้วัดอื่นๆอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด (เลือกจาก 6 ตัวชี้วัด)

ปี พ.ศ. 2561 – 2565
• ให้ทุกประเภทกิจการทั้งกลุ่ม A, B (ยกเว้นกิจการท่ีมี

นโยบายพิเศษ เช่น การประกอบรถยนต์)

• เพ่ิมสิทธิประโยชน์จาก Cap 50% เป็น 100% 

กรณีใช้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติภายในประเทศไม่
น้อยกว่า 30% ของมูลค่าเครื่องจักร

เดิมขอรับส่งเสริมได้เฉพาะกิจการในกลุม่ A 

เอกสารท่ีใช้
❑ ค าขอรบัการสง่เสรมิทัว่ไป 

(F PA PP 01-07)
❑ แบบประกอบค าขอฯ

(F PA PP 30-03)
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วิธีการยื่นค าขอฯ ในกลุ่มปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ

เอกสารประกอบการยื่นค าขอฯ
❑ค าขอรับการส่งเสริมทั่วไป 

(F PA PP 01-06)
❑แบบประกอบค าขอฯ

(F PA PP 30-02)



หน่วยงานเครือข่าย CoRE 17 แห่ง

1. สถาบันไทย-เยอรมัน 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น

2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 11. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

4. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) 13. สมาคมส่งเสริมไทย-ญีปุ่น

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 15. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16. มหาวิทยาลัยบูรพา

8. มหาวิทยาลัยมหิดล 17. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC)

9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง

Updated on: 24.07.61
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ตัวอย่างโครงการที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องจักรและระบบ Automation (1/2)
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• การลงทุนใหม่ในเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เคร่ืองชั่งอัตโนมัติ 
เครื่องบรรจุอัตโนมัติ เครื่องเย็บอัตโนมัติ เป็นต้น 

• การลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหรอือปุกรณ์ที่มกีารเชื่อมโยงแบบ
ไ ร้ ส า ย ห รื อ ผ่ า น ส า ย สั ญ ญ า ณ  เ ช่ น  เ ค รื่ อ ง 
Spectrophotometer ที่ เชื่อมการท างานกับเคร่ืองเชื่อม
เลเซอร์ เป็นต้น 

• การติดตั้งแขนกล และ/หรือ Loader ร่วมกับเครือ่งจกัร (ที่มี
อ ยู่ เ ดิ ม  ห รื อ ล ง ทุ น ใ ห ม่ )  ใ น ส า ย ก า ร ผ ลิ ต  โ ด ย มี 
Programmable Logic Control : PLC และ/หรือโปรแกรม
ในการควบคุมการท างาน

• การติดตั้งระบบแขนกลอัตโนมัติ และ/หรือ Automatic
Loader ร่วมกับเครื่องจักร (ที่มีอยู่เดิม หรือลงทุนใหม่)

เครื่องชั่งอัตโนมัติ



ตัวอย่างโครงการที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องจักรและระบบ Automation (2/2)

• การติดตั้งระบบขนส่งอัตโนมัติ (Automatic Guided Vehicle 
: AGV) ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการท างาน
ร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่นๆ

• การติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ที่มีการเชื่อมโยงแบบไร้สายหรือผ่าน
สายสัญญาณ โดยมีการท างานร่วมกับเครื่องจักร (ที่มีอยู่เดิม
หรือลงทุนใหม่) เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือบันทึกข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ผลการผลิต

• การติดตั้งระบบ Internet of Things : IoT เพื่อช่วยในการท างาน
โดยจะต้องมีท างานร่วมกันระหว่าง Sensor และ Software รวมท้ัง
เชื่อมโยงกับการท างานของระบบอัตโนมัติ เช่น การน า Data 
Visualization มาใช้ร่วมกับเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
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Contact Information
Tel: 0 2553 8253
E-mail: mahannop@boi.go.th

THANK YOU


