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สําหรับเจาหนาท่ี 
ประกอบคําขอเลขที่ ……..… / …….…... 
       ลงวันที่ …….…/…………/…..……                                    

  

แบบประกอบคําขอรับสิทธปิระโยชน 
ตามมาตรการสงเสริมการวจิัยและพัฒนาระหวางภาคอตุสาหกรรมและสถาบันการศึกษา 

   1. ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว             
       ในนามบริษัท               
        ปจจุบัน ดําเนินการผลิต           

              
        โดย  ไดรับการสงเสริม ตามบัตรสงเสริมเลขที่       ลงวันที่       

  ไมไดรับการสงเสริม 
(โปรด  ในชอง ) 

มีความประสงคขอรับสิทธิประโยชนตามมาตรการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาระหวางภาคอุตสาหกรรมและสถาบัน  
การศึกษา สําหรับกิจการประเภท          

   2. ขาพเจาไดแจงรายละเอียดกิจการเดิม/โครงการที่ดําเนินการอยูแลว ไวในแบบ “คําขอรับการสงเสริมการลงทุน” 
(แบบฟอรม F PA PP 01-04) แลว 

    3. ตามเงื่อนไข จะตองมีหุนไทยไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน  
        มีหุนไทย รอยละ         หุนตางดาว (    ) รอยละ     
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

4.  รายละเอียดแผนการวิจัยและพัฒนา (โปรดระบุแยกแตละกรณี โดยใชเอกสารแนบ)  
4.1 ช่ือโครงการวิจัยและพัฒนา 
4.2 วัตถุประสงคและขอบเขตของการดําเนินการ 
4.3 รายช่ือสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาที่รวมวิจัย  
4.4 แหลงที่มาขององคความรู และผลงานที่มีมากอน 
4.5 งานวิจัยท่ีจะดําเนินการ 
4.6 บุคลากร (แนบประวัติการทํางานดานการวิจัยและพัฒนาของหัวหนาโครงการ นักวิจัย และที่ปรึกษา

โครงการวิจัย) 

/ คุณสมบัติ..... 

(จะตองย่ืนพรอมกับคําขอรับการสงเสริม) 



 

สกท.                                          F PA PP 26-02                                                 21/11/51  หนาที่ 2/3 

คุณสมบัติของหัวหนาโครงการ มีดังนี้ 

1. ชื่อตําแหนง หัวหนาโครงการ 

2. คุณสมบัติการศึกษา ระดับปริญญาเอก และมีประสบการณทํางานไมตํ่ากวา 3 ป หรือ 
ระดับปริญญาโท และมีประสบการณทํางานไมตํ่ากวา 5 ป หรือ 
ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณทํางานไมต่ํากวา 10 ป  
ในกรณีท่ีหัวหนาโครงการ มีคุณสมบัติไมครบตามที่กําหนดไว  (อาทิ  สาขาที่ขาดแคลน
ผูเช่ียวชาญ หรือสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคโนโลยีใหมใหอยูในดุลยพินิจของ
สํานักงานฯ) 

3. ความสามารถ 3.1 มีความรูความสามารถและประสบการณในสาขาที่บริษัทตองการ 
3.2 สามารถปฏิบัติงานไดในระยะเวลาที่บริษัทตองการ 
3.3 ไมควรปฏิบัติงานหรือเปนที่ปรึกษาประจําใหแกบริษัทคูแขง  แตท้ังนี้ขึ้นอยูกับ  
        ดุลยพินิจของบริษัทที่ขอรับบริการ 
3.4 สามารถรักษาขอมูลท้ังดานธุรกิจและเทคนิคของบริษัทที่ขอรับบริการใหเปนความลับ

อยางเครงครัด 

4. หนาที่และขอบเขต
ความรับผิดชอบ 

4.1 จัดทําขอเสนอโครงการ แผนงาน และงบประมาณโครงการ 
4.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกบริษัทที่ขอรับบริการตามระยะเวลาโครงการ 
4.3 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการแกบริษัท 

4.7 รายการเคร่ืองจักร/ เคร่ืองมือ/ อุปกรณท่ีใช ในแตละขั้นตอนการดําเนินการ 
4.8 รายการวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ใช 
4.9 ระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ (Action Plan) 
4.10  รายละเอียดการลงทุนและคาใชจายที่ตองใชตลอดระยะเวลาของโครงการ มีดังนี้ 

 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม 
(1) คากอสราง ........ ........ ........ ........ 
(2) คาปรับปรุงซอมแซม อาคาร ........ ........ ........ ........ 
(3) คาเคร่ืองจักร/ เคร่ืองมือ/ อปุกรณ ........ ........ ........ ........ 
(4) คาติดต้ังเครื่องจักร ........ ........ ........ ........ 
(5) คาทดลองเครื่อง ........ ........ ........ ........ 

ก. รวมเงินลงทุน ........ ........ ........ ........ 

/(6) คาจาง..... 
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 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม 
(6) คาจาง/ เงินเดือนนักวิจัย ชางเทคนิค พนักงาน ฯลฯ ตามแผนฯ ........ ........ ........ ........ 
(7) คาจางที่ปรึกษา/ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ........ ........ ........ ........ 
(8) คาวัตถุดิบ/ วัสดุจําเปน ........ ........ ........ ........ 
(9) คาสาธารณูปโภค (เชน คาไฟฟา เปนตน) ........ ........ ........ ........ 
(10) คาใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ ........ ........ ........ ........ 
(11) คาใชจายอื่นๆในการดําเนินงาน (ตองไมเกินรอยละ 30 ของคาใชจาย

โครงการ กอนรวมคาใชจายในการดําเนินงาน และเครื่องมอื/อุปกรณ) 
........ ........ ........ ........ 

(12) คาใชจายการจางหนวยงานอื่นทําการวิจัย (ถามี)  ........ ........ ........ ........ 
(13) คาสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ท่ีจําเปนตองใชในการวิจัย ........ ........ ........ ........ 

ข. รวมคาใชจาย ........ ........ ........ ........ 

ค. รวมทั้งสิ้น (ก.+ ข.) ........ ........ ........ ........ 

4.11  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
4.12  แผนปองกันดานสิ่งแวดลอม 
4.13  ความสัมพันธระหวางโครงการวิจัยและพัฒนากับโครงการผลิตผลิตภณัฑ  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนตรงกับความเปนจริงหรือเปนประมาณการที่ดีท่ีสุดในความเห็นของขาพเจา  
 

ลงช่ือ…...…....………………………..........….. 
(.................………………………………) 

ลงวันที่...................……………………………… 
 
 
หมายเหต ุตองลงชื่อผูกพันและประทับตราสําคัญของบริษัทใหถูกตองตามที่ไดจดทะเบียนไวดวย 

 

ชองประทับตราสําคัญ 
ของบริษัท 
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