
 

 

 
 
 
 

สศอ. เผยมาตรการปี 62 เดินหน้าเต็มสูบ เร่งผลักดันผู้ประกอบการเล็กใหญ่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
หวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางภาคธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย 

 

 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยมาตรการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ( R&A) ประจ าปี 2562 ผลักดันผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนถึงระดับ SMEs ขยาย
ผลการใช้ R&A บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของ
ภาคอุตสาหกรรม และยกระดับผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย  โดยเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ ขอรับค าปรึกษา และ
จองสิทธิ์ เพื่อรับสินเชื่อในอัตราพิเศษ ใน Robotic Cluster Pavilion ครั้งที่ 2 ภายในงาน  Metalex 2018 ซึ่งจะจัด
ขึ้นในระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 ณ ไบเทค บางนา  นับเป็นการขับเคลื่อนมาตรการและโครงการต่าง ๆ ให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องจากครั้งแรกซึ่งจัดขึ้นเม่ือเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  
 
 นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า การยกระดับอุตสาหกรรมให้
ก้าวไปข้างหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมควบคู่กันไปกับการจัดการที่ดี เช่น การค านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพ่ือการยกระดับประสิทธิภาพในการ
ผลิตในระยะยาว  โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในภาคอุตสาหกรรม และ
ต้องการให้เกิดการขยายผลไปในภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคการเกษตร ภาคบริการ เป็นต้น เช่น การขยายผลสู่
ภาครัฐ ได้เริ่มมีการหารือและมีแนวทางในการผลักดันร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือ
สร้างความตระหนักในการใช้หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล ในการพิจารณาองค์กรน าร่องเพ่ือให้บริการภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ส าหรับในภาคการเกษตร มุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือส าหรับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเพ่ือด าเนินการ 
Smart farming และเริ่มน าร่องในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ) เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร เช่น การสนับสนุน Smart module เช่น ระบบ
เซ็นเซอร์ในการวัดตัวแปรหรือพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในระยะยาว 
 นายณัฐพลฯ กล่าวต่อไปว่าการจัดงาน Robotics Cluster Pavilion ภายในงาน Metalex 2018 จึงเป็นเวทีส าคัญ
ในการผนึกก าลังเพื่อให้บริการในรูปแบบ One Stop Service แก่นักลงทุน นักอุตสาหกรรม SMEs หรือแม้กระทั่งประชาชน
ทั่วไปที่มีความสนใจในการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน  แต่ยังไม่แน่ใจและไม่รู้
ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สามารถเข้ามาสอบถามหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ Pavilion ดังกล่าวซึ่งมีการผนึกก าลังจากทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือให้บริการอย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ธนาคารกรุงเทพ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) และสมาคมผู้ประกอบการระบบ   อัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งด้านเทคนิคและด้านการเงิน 
นายณัฐพลฯ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าส าหรับมาตรการในปีหน้า (พ.ศ.2562) ซึ่งได้เตรียมการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
 มาตรการด้านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
สามารถลงทะเบียนขอให้ Center of Robotics Excellence (CoRE)  เข้าไปให้ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร   
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ ซึ่ง ปัจจุบัน CoRE ไดเ้ปิดรับสมัครต้นแบบจ านวน 85 ต้นแบบในราคาไม่แพงและให้เหมาะกับ  
SMEs ในแต่ละพ้ืนที่ เช่น อุตสาหกรรมการถนอมอาหาร แปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น ซึ่ง SMEs       
ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนจาก CoRE ได ้นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการอบรมเพ่ือยกระดับบุคลากร SI Warrior 
(ผู้ที่สามารถประกอบติดตั้งระบบ) จ านวน 570 คน ยกระดับผู้เชี่ยวชาญ (เน้นด้านการออกแบบไลน์การผลิต) จ านวน 165 
คน  
 มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน และภาษีต่างๆ  โรงงานที่อยู่ในประเภทกิจการที่ BOI ให้การส่งเสริมสามารถใช้
มาตรการหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ กรณีการใช้
เครื่องจักรที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการปรับเปลี่ยนให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน  โดย
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง 
 มาตรการส่งเสริมผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะสามารถน าเข้า
ชิ้นส่วนในภาษี 0 นอกจากนี ้CoRE มีแผนจะสร้าง SI Startup โดยร่วมมือกับ TARA ในการด าเนินกิจกรรมการสร้าง SI Start 
up ส าหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จ านวน 35 ราย และได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ประกอบการ 
TARA เป็น Big brother เน้นการปฏิบัติในโรงงานจริง ๆ แทนการอบรมสัมมนาอย่างที่ผ่านมา  
 นายณัฐพลฯ กล่าวต่อไปอีกว่า Robotics Cluster Pavilion จะมีการเชื่อมโยงระหว่างบูธภายในงานด้วย โดยหากมี
ลูกค้าหรือผู้ประกอบการภายในงานที่สนใจลงทุนแต่ยังไม่มีความรู้และความเข้าใจ ผู้ประกอบการที่ประจ าอยู่บูธต่างๆ ภายใน
งานสามารถแจ้งและให้ค าแนะน าต่อผู้ประกอบการให้มารับบริการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประจ าอยู่ตามบูธต่าง ๆ เอง
สามารถเข้ามารับฟังสัมมนาหัวข้อต่าง ๆ ใน pavilion ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจทั้งผู้ซื้อผู้ขาย และเกิดการ
ขับเคลื่อนมาตรการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 ส าหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถขอรับค าปรึกษา และจองสิทธิ์ เพ่ือรับสินเชื่อในอัตราพิเศษ ใน Robotic 
Cluster Pavilion (Hall106) ภายในงาน Metalex 2018 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 ณ ไบเทค 
บางนา   
 


