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ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ประกอบค าขอเลขที่ ……..… / …….…... 
       ลงวันท่ี ……………...........………… 

 
 
 

    
(จะต้องยื่นภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 พร้อมค าขอรับการส่งเสรมิ) 

 
แบบประกอบค าขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ 

ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2557 
 
ข้าพเจ้า  ………..............………………………….…………….…. ในนามบริษัท …………..….………….................……………...…… 

 

ปัจจุบนั ด าเนนิการผลิต ……………………………………........................................................…………………………..…………..............…  
 

โดย    ได้รับการส่งเสริม ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ ............................................... ลงวันที่ ......................................................   
         ไม่ได้รับการส่งเสริม  

มีความประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชนต์ามมาตรการส่งเสรมิการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน ท่ี 1/2557  โดยปฏิบตัิตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี ้

 
1. ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
                 1.1 ก าลังผลิตสูงสุดต่อปี 

 ปีฐาน (ปี..........) ปีที่ประเมินผล  …………….…. 
(1 ปี หลังจากด าเนินการแล้วเสรจ็) 

ผลิตภัณฑ ์   
ก าลังผลิต   
เวลาท างาน .............. ชม./วัน: ........... วัน/ปี .............. ชม./วัน: ........... วัน/ปี 

หมายเหตุ   ก าหนดให้ปีก่อนปีท่ียืน่ขอรับการส่งเสรมิเป็นปีฐาน โดยค านวณสดัส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว 1 ปี  
               และค านวณที่ปริมาณการผลติในปีซึ่งเป็นปีฐาน 

 
 

      1.2 ตัวชี้วัดส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (ค านวณที่ปริมาณผลิตของปีที่ประเมินผล : .....................ต่อปี) 
 

ตัวชี้วัด ปีฐาน (ปี..........) 
ปีที่ประเมินผล  ………….…. 

(1 ปี หลังจากด าเนินการแล้วเสรจ็) 
 ร้อยละ  

(จากปฐีาน) 

1. ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต   
 

 
 

2. อัตราการได้มา (Yield)    
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หมายเหตุ   ก าหนดให้ปีก่อนปีท่ียืน่ขอรับการส่งเสรมิเป็นปีฐาน โดยค านวณสดัส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว 1 ปี  
        และค านวณที่ปรมิาณการผลิตในปีซึ่งเป็นปีฐาน 
 

2. แผนการด าเนินงาน  (โปรดระบุรายละเอียด โดยใช้เอกสารแนบ)   
2.1 รายละเอียดแผนการด าเนินงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 -  วัตถุประสงค์ของการด าเนนิงาน 

    -  รายละเอียดการปรับปรุงสายการผลิตที่มีอยู่เดิม พร้อมแผนภมูิแสดงการปรับปรุงเครื่องจักร 
 -  หลักฐานประกอบการพิสูจนข์้อมูลตัวชี้วัดในปฐีานส่วนที่เก่ียวข้อง พร้อมรายละเอียดการค านวณ 
         ตัวชี้วัด 
 -  แหล่งที่มาของเทคโนโลยี (เชน่ รายละเอียดเทคโนโลยี การออกแบบ ผู้ออกแบบ เป็นตน้)  
    -  รายละเอียดเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ (เฉพาะเครื่องจักรใหม่) โดยระบุจ านวนและมูลคา่ของ 
         แต่ละรายการ 
    - ระยะเวลา และขั้นตอนการด าเนินงาน 

     2.2 รายละเอียดการลงทุนเฉพาะส่วนที่ท าการปรับปรุงสายการผลิตตามแผนการด าเนนิงานที่เสนอในข้อ 2.1 
                         (หน่วย: พันบาท) 

 ปี ……..  ปี ……..   ปี ……..   
1. ค่าก่อสร้าง ……..…. ………... ……..…. 
2. ค่าเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ……..…. ………... ……..…. 
3. ค่าติดตั้งเครื่องจักร ……..…. ………... ……..…. 
4. ค่าทดลองเครื่อง ……..…. ………... ……..…. 

รวมเงินลงทุน ……..…. ………... ……..…. 

ตัวชี้วัด ปีฐาน (ปี..........) 
ปีที่ประเมินผล  ……. 

(1 ปี หลังจากด าเนินการแล้วเสรจ็) 
 ร้อยละ  

(จากปฐีาน) 

3. ตัวชี้วัดอื่นๆ  
เลือกจากข้อ 3.1) – 3.6) เพียง 1 ข้อ  

   

3.1) ตัวช้ีวัดผลผลิตภาพแรงงานเชิงมูลค่าเพิ่ม (Amount of 
Processing per Employee) 

   

3.2) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการลงทนุในเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์(Efficiency of Machinery Investment Ratio) 

   

3.3) ตัวช้ีวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall 
Equipment Effectiveness OEE)) 

   

3.4) ตัวช้ีวัดอัตราการใช้เครื่องจักร Equipment 
Operating Ratio (EOR)) 

   

3.5) ตัวช้ีวัดการประเมินอายุการใช้งานของช้ินส่วน, 
อุปกรณ์และเครื่องจักร (Mean Time between Failures 
(MTBF)) 

   

3.6) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการผลิตไดจ้ริงเปรียบเทียบกับ
ความสามารถในการผลติที่ควรท าได้ (Actual Production 
Rate as a Percentage of the Maximum Capable 
Production Rate) 
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หมายเหตุ   ขอบข่ายของการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จะพิจารณาประเด็นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในสายการผลิตควบคู่กับ 

การปรับเปลี่ยนเทคโนโลย ีดังนี ้
 
 

รายละเอียด หมายเหตุ 
1. การปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร 
   1) ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือตดิตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ เช่น การติดตั้งหุ่นยนต์ ชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ 
(Autoloader) เป็นต้น แตจ่ะรวมอุปกรณ์เสรมิหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ใน
ส่วนสนับสนุนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น ระบบไซโล
อัตโนมัติ เป็นต้น 
     2) ให้รวมถึง 
        (1) การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น เช่น การติดเครื่อง X-ray ที่สายการผลิต
เหล็กแผ่น เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพผิวเหล็กแผ่นได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นไปตามคุณภาพที่ต้องการ 
         (2) ระบบการบรหิารจดัการและสนับสนุนการผลิต เช่น ระบบ
วางแผนและควบคมุการผลติ (รวมทั้ง Hardware และ Software) 
ระบบการบริหารคลังสินค้า Handling Equipment ระบบการเตรียม
วัตถุดิบ ระบบการบรรจุหีบห่อ เปน็ต้น เฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต 
         (3) การปรับเปลีย่นเครื่องจักรในส่วนท่ีเป็นงบลงทุน ไม่รวมถึง
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ/์อะไหล/่วสัดุสิ้นเปลืองในส่วนงบท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการจะต้องเป็นการ
ปรับปรุงที่มีผลท าให้สายการผลติมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไม่
รวมกรณีกิจการบริการ เช่น การให้บริการคลังสินค้า  
เป็นต้น 
- ไม่รวมกรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือเปลี่ยนอะไหล่
เนื่องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร 

2. การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 
      1) ต้องมีการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 
      2) กรณีเป็นการใช้เครื่องรุ่นใหม่ของเทคโนโลยีการผลติลักษณะ
เดิม/สายการผลิตเดิมมีเครื่องจักรอัตโนมัติอยู่แล้ว ผลการด าเนินการ
จะต้องเป็นไปตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
      3) กรณีปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์ที่
ผลิตอยู่เดมิ จะต้องเป็นไปตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดและสามารถตรวจสอบได้
อย่างชัดเจน  

 
 
 
 
 
 
 
 

         

             
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นประมาณการทีด่ีที่สุดในความเห็นของข้าพเจ้า 

 
 ลงช่ือ ……………………………..………………….. 
          (……………………………………………….) 
 วันท่ี …………………………………….….………… 
 
               หมายเหตุ ต้องลงช่ือผูกพันและประทับตราส าคัญของบริษัทให้ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบยีนไว้ด้วย 


