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สาหรับเจ้าหน้าที่
ประกอบคาขอเลขที่ ……..… / …….…...
ลงวันที่ …………….........

(จะต้องยื่นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 พร้อมคาขอรับการส่งเสริม)

แบบประกอบคำขอรับกำรส่งเสริมตำมหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน์
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560
ข้าพเจ้า ………..............…………………………….. ในนามบริษัท …………..….…………...................................................……..……
ปัจจุบนั ดาเนินการผลิต …………………………………….........................………………………………………….…………………..…………..............…
โดย  ได้รับการส่งเสริม ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ ................................... ลงวันที่ ..................................  ไม่ได้รับการส่งเสริม
มีความประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่
9/2560 ตามมาตรการ ดังนี้ (โปรดเลือกมาตรการที่เกี่ยวข้อง)
 1) กรณีกำรปรับเปลี่ยนเครื่องจักรโดยใช้ระบบอัตโนมัติ (กิจการที่ขอรับการส่งเสริมตามข้อ 1) จะต้อง
อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมได้ ณ วันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้ ยกเว้นกิจการในประเภท
4.6, 4.12, 4.16, 5.8, 7.2, 7.5, 7.6, 7.7)
 2) กรณีกำรปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ไม่ใช่เครื่องจักรระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพ
(กิจการที่ขอรับการส่งเสริมตามข้อ 2) จะต้องอยู่ในข่ายให้การส่งเสริมได้ ณ วันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
ตามมาตรการนี้ และจะต้องเป็นกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)
1. ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1.1 กำลังผลิตสูงสุดต่อปี (กรณีกิจกำรบริกำร ให้ระบุขนำดของกิจกำรสูงสุดต่อปี)
ปีฐำน (ปี..........)
ปีที่ประเมินผล (ปี…………….….)
ผลิตภัณฑ์/บริกำร
กำลังผลิต/ขนำดกิจกำร
เวลำทำงำน
.............. ชม./วัน: ........... วัน/ปี
.............. ชม./วัน: ........... วัน/ปี
หมายเหตุ
1) กาหนดให้ปีก่อนปีที่ยนื่ ขอรับการส่งเสริมเป็นปีฐาน โดยคานวณสัดส่วนเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาดาเนินการแล้ว 1 ปี และ
คานวณทีป่ ริมาณการผลิตในปีซงึ่ เป็นปีฐาน
2) โปรดแนบรายละเอียดผลิตภัณฑ์/บริการ
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1.2 ตัวชี้วัดสำหรับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต (คำนวณที่ปริมำณผลิตของปีที่ประเมินผล : ..............ต่อปี)
ปีที่ประเมินผล
ร้อยละ
ปีฐำน
ตัวชี้วัด
(ปี ………….….)
(จำกปีฐำน)
(ปี..........)
1. ต้นทุนทำงตรงต่อหน่วยกำรผลิต/กำรบริกำร
2. อัตรำกำรได้มำ (Yield)
3. ตัวชี้วัดอื่นๆ เลือกจำกข้อ 3.1) – 3.6) ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลำยข้อก็ได้
3.1) ตัวชี้วัดผลผลิตภาพแรงงานเชิงมูลค่าเพิ่ม (Amount of
Processing per Employee)
3.2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์
(Efficiency of Machinery Investment Ratio)
3.3) ตัวชี้วัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall
Equipment Effectiveness OEE))
3.4) ตัวชี้วดั อัตราการใช้เครื่องจักร Equipment Operating Ratio
(EOR))
3.5) ตัวชี้วัดการประเมินอายุการใช้งานของชิน้ ส่วน, อุปกรณ์และ
เครื่องจักร (Mean Time between Failures (MTBF))
3.6) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการผลิตได้จริงเปรียบเทียบกับ
ความสามารถในการผลิตที่ควรทาได้ (Actual Production Rate
as a Percentage of the Maximum Capable Production
Rate)
หมายเหตุ กาหนดให้ปีก่อนปีที่ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นปีฐาน โดยคานวณสัดส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการแล้ว 1 ปี
และคานวณที่ปริมาณการผลิตในปีซึ่งเป็นปีฐาน
2. แผนกำรดำเนินงำน (โปรดระบุรำยละเอียด โดยใช้เอกสำรแนบ)
2.1 รำยละเอียดแผนกำรดำเนินงำน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
2) รายละเอียดการปรับปรุงสายการผลิตที่มีอยู่เดิม พร้อม
- ขั้นตอนกระบวนการผลิต/บริการของโครงการที่ขอส่งเสริมการลงทุนที่ระบุขนั้ ตอนที่มีการนาเครื่องจักร
อัตโนมัติมาใช้
- แผนภูมิแสดงการปรับปรุงเครือ่ งจักร เช่น (Plant Layout) และ/หรือแบบ (Drawing) ที่ระบุส่วนที่จะ
ใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ หรือการปรับปรุงโดยนาเทคโนโลยีมาใช้)
3) หลักฐานประกอบการพิสูจน์ข้อมูลตัวชี้วัดในปีฐานส่วนที่เกีย่ วข้อง พร้อมรายละเอียดการคานวณตัวชี้วัด
4) แหล่งที่มาของเทคโนโลยี (เช่น รายละเอียดเทคโนโลยี การออกแบบ ผู้ออกแบบ เป็นต้น)
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5) รายละเอียดเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ /ซอฟต์แวร์ (เฉพาะเครื่องจักรที่จะลงทุนใหม่) โดยระบุจานวน มูลค่า และ
แหล่งผลิต
ทั้งนี้ กรณีที่ขอรับการส่งเสริมโดยจะมีการลงทุนเครื่องจักรที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการปรับเปลี่ยน ให้กรอกข้อมูลตาม
เอกสารแนบแบบประกอบคาขอรับการส่งเสริมฉบับนี้ ในหน้าที่ 4/4 ด้วย
6) ระยะเวลาดาเนินงาน ตั้งแต่ .............................................. ถึง ......................................
- เริ่มสั่งซื้อเครื่องจักร
เดือน ................ ปี ..............
- เริ่มติดตั้งเครื่องจักร
เดือน ................ ปี ..............
- เริ่มผลิต
เดือน ................ ปี ..............
โดยโปรดแนบรายละเอียดขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.3 รำยละเอียดกำรลงทุนเฉพำะส่วนที่ทำกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตตำมแผนกำรดำเนินงำนที่เสนอในข้อ 2.1
ที่สอดคล้องกับคาชี้แจงสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับลงวันที่ 8 มกรำคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
ปี ............ ปี ..........
ปี ..........
1. ค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร*
2. ค่าเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์**
3. ค่าติดตั้งเครื่องจักร
4. ค่าทดลองเครื่อง
รวมเงินลงทุน
หมายเหตุ * ค่าก่อสร้างไม่รวมถึงค่าเช่าอาคาร (ไม่นับเป็นวงเงินลงทุนที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้)
** ค่าเครื่องจักรรวมถึงมูลค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญามากกว่า 1 ปี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นประมาณการที่ดีทสี่ ุดในความเห็นของข้าพเจ้า
ลงชื่อ ……………………………..…………………..
(……………………………………………….)
วันที่ …………………………………….….…………
หมำยเหตุ ต้องลงชื่อผูกพันและประทับตราสาคัญของบริษัทให้ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย
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เอกสำรแนบเฉพำะผู้ที่ขอรับกำรส่งเสริมที่มีกำรลงทุนเครื่องจักรที่มีกำรเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิต
เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศมำกกว่ำร้อยละ 30
รำยกำรเครื่องจักรระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่นำมำใช้ในโครงกำร (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
รำยกำรเครื่องจักร
ประเทศ จำนวน
มูลค่ำ
กำรเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมฯ
(ล้านบาท)
ในประเทศ
(กรุณำกำเครื่องหมำย ✓ในช่อง)
มี

ไม่มี

1.ค่ำเครื่องจักรจำกต่ำงประเทศ
1.1 ค่าจ้างออกแบบทางวิศวกรรมจากต่างประเทศ
จากบริษัท........................................................................
1.2 เครื่องจักรหรือชิ้นส่วนใหม่ที่นาเข้าจากต่างประเทศ
1.2.1…………………………………………………………………
1.2.2…………………………………………………………………
1.2.3…………………………………………………………………
1.2.4…………………………………………………………………
รวม มูลค่ำกลุ่ม 1
2.ค่ำเครื่องจักรในประเทศ
2.1 ค่าจ้างออกแบบทางวิศวกรรมในประเทศ
จากบริษัท..........................................................................
2.2 เครื่องจักรหรือชิ้นส่วนใหม่ทซี่ ื้อในประเทศ
2.2.1…………………………....…จากบริษัท............................
2.2.2……………...…………….…จากบริษัท............................
2.2.3………………...………….…จากบริษัท............................
2.2.4…………………...……….…จากบริษัท............................
รวม มูลค่ำกลุ่ม 2
3. ค่ำใช้จ่ำยสำหรับเครื่องจักร
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าติดตั้ง ค่าทดลองเครื่อง เป็นต้น)
รวม มูลค่ำกลุ่ม 3
รวมมูลค่ำเครื่องจักรของมูลค่ำเครื่องจักรที่มีกำรปรับเปลี่ยน
(A = กลุม่ 1+ 2 +3 )

รวมมูลค่ำเครื่องจักรระบบอัตโนมัติฯ เฉพำะที่มีกำรเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมฯ ใน
ประเทศ (B)
สัดส่วนกำรลงทุนเครื่องจักรทีม่ ีกำรเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติใน
ประเทศ (B*100/A)
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