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สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
ประกอบคําขอเลขท่ี ……..… / …….…... 
      ลงวันท่ี ……………...........…………

 
 
 

    
(จะต้องย่ืนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 พร้อมคําขอรับการส่งเสริม) 

 
แบบประกอบคําขอรบัการสง่เสริมตามหลกัเกณฑ์การใหส้ิทธิและประโยชน ์

ตามมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพือ่เพิ่มประสทิธภิาพการผลิต  
ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน ที่ 7/2556 

 
ข้าพเจ้า  ………..............………………………….…………….…. ในนามบริษทั …………..….………….................……………...…… 

ปัจจุบัน ดําเนินการผลิต ……………………………………........................................................…………………………..…………..............…  
โดย    ได้รบัการส่งเสริม ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ ............................................... ลงวันที่ ......................................................   
         ไม่ได้รับการส่งเสรมิ  
มีความประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ปรับเปลี่ยน

เคร่ืองจักรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี 7/2556  โดยปฏิบัติตามคุณสมบัติ       
ที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี ้
 
 
1. ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
                 1.1 กําลังผลิตสูงสุดต่อปี 

 
ปี 2555 / 2556 

ปีท่ีประเมินผล  …………….….
(1 ปี หลังจากดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ผลิตภัณฑ์  
กําลังผลิต  
เวลาทํางาน .............. ชั่วโมง/วัน: ........... วัน/ปี .............. ชั่วโมง/วัน: ........... วัน/ปี

 
      1.2 ตัวชี้วัดสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (คํานวณท่ีปริมาณผลิตของปีท่ีประเมินผล : .....................ต่อปี) 

กําหนดให้ ปี 2555 หรือ 2556 เป็นปีฐาน โดยคํานวณสัดส่วนเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการแล้ว 1 ปี 
และคํานวณท่ีปริมาณการผลิตในปีซ่ึงเป็นปีฐาน 

 

ตัวชี้วัด ปี 2555 / 2556 
ปีท่ีประเมินผล  ………….…. 

(1 ปี หลังจากดําเนินการแล้วเสร็จ) 
ร้อยละ 

(จากปีฐาน) 
1. ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต  

  
2. อัตราการได้มา (Yield) 
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ตัวชี้วัด ปี 2555 / 2556
ปีท่ีประเมินผล  ……. 

(1 ปี หลังจากดําเนินการแล้วเสร็จ) 
ร้อยละ 

(จากปีฐาน) 
3. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิต
เลือกจากข้อ 1) - 6) เพียง 1 ข้อ  
1) ตัวชี้วัดผลผลิตภาพแรงงานเชงิมูลค่าเพ่ิม (Amount of 
Processing per Employee) 

 

2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
(Efficiency of Machinery Investment Ratio) 

 

3) ตัวชี้วัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall 
Equipment Effectiveness OEE)) 

 

4) ตัวชี้วัดอัตราการใช้เคร่ืองจักร Equipment Operating 
Ratio (EOR)) 

 

5) ตัวชี้วัดการประเมินอายุการใช้งานของชิ้นส่วน, อุปกรณ์
และเคร่ืองจักร (Mean Time between Failures (MTBF))

 

6) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการผลิตได้จริงเปรียบเทียบกับ
ความสามารถในการผลิตท่ีควรทําได้ (Actual Production 
Rate as a Percentage of the Maximum Capable 
Production Rate) 

 

 

2. แผนการดําเนินงาน  (โปรดระบุรายละเอียด โดยใช้เอกสารแนบ)   
2.1 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 -  วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 

    -  รายละเอียดการปรับปรงุสายการผลิตที่มีอยู่เดิม พร้อมแผนภูมิแสดงการปรับปรงุเครื่องจักร 
 -  หลักฐานประกอบการพิสูจนข์้อมูลตัวช้ีวดัในปีฐานส่วนที่เกี่ยวข้อง พรอ้มรายละเอียดการคํานวณ 
         ตัวชี้วัด 
 -  แหล่งที่มาของเทคโนโลยี (เชน่ รายละเอียดเทคโนโลยี การออกแบบ ผู้ออกแบบ เป็นต้น)  
    -  รายละเอียดเครื่องจกัร/เครือ่งมือ/อุปกรณ์ (เฉพาะเครื่องจกัรใหม่) โดยระบุจํานวนและมูลค่าของ 
         แต่ละรายการ 
    - ระยะเวลา และขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

     2.2 รายละเอียดการลงทุนเฉพาะส่วนทีท่าํการปรับปรุงสายการผลิตตามแผนการดําเนินงานที่เสนอในข้อ 2.1 
                         (หน่วย: พันบาท) 

ปี …….. ปี ……..  ปี ……..   
1. ค่าก่อสร้าง  
2. ค่าเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์  
3. ค่าติดต้ังเคร่ืองจักร  
4. ค่าทดลองเครื่อง  

รวมเงินลงทุน  
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หมายเหตุ   ขอบข่ายของการปรับเปล่ียนเครือ่งจักร จะพิจารณาประเด็นการปรับเปล่ียนเครือ่งจกัรในสายการผลิตควบคู่   
กับการปรับเปล่ียนเทคโนโลยี ดงันี ้

 

รายละเอียด หมายเหตุ 
1. การปรับเปล่ียนเครื่องจักรในสายการผลิต 
   1) ต้องมีการปรับปรุงเคร่ืองจักรในสายการผลิตเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ เช่น การติดต้ังหุ่นยนต์ ชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ 
(Autoloader) เป็นต้น แต่จะรวมอุปกรณ์เสริมหรือเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
ในส่วนสนับสนุนได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม เช่น ระบบไซโล
อัตโนมัติ เป็นต้น 
     2) ให้รวมถึง 
        (1) การติดต้ังอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติท่ีสายการผลิต
ซ่ึงจะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตดีข้ึน เช่น การติดเคร่ือง X-ray 
ท่ีสายการผลิตเหล็กแผ่น เพ่ือให้สามารถตรวจสอบคุณภาพผิวเหล็กแผ่น
ได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามคุณภาพท่ีต้องการ 
         (2) ระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการผลิต เช่น ระบบ
วางแผนและควบคุมการผลิต (รวมท้ัง Hardware และ Software) 
ระบบการบริหารคลังสินค้า Handling Equipment ระบบการเตรียม
วัตถุดิบ ระบบการบรรจหีุบห่อ เป็นต้น เฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต 
         (3) การปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรในส่วนท่ีเป็นงบลงทุน ไม่รวมถึง
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์/อะไหล่/วัสดุสิ้นเปลืองในส่วนงบทําการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการจะต้องเป็น   
การปรับปรุงท่ีมีผลทําให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
ไม่รวมกรณีกิจการบริการ เช่น การให้บริการคลังสินค้า  
เป็นต้น 
- ไม่รวมกรณีการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรหรือเปล่ียนอะไหล่
เนื่องจากการเสื่อมสภาพของเคร่ืองจักร 

2. การปรับเปล่ียนเทคโนโลยี
      1) ต้องมีการนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการผลิตเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 
      2) กรณีเป็นการใช้เคร่ืองรุ่นใหม่ของเทคโนโลยีการผลิตลักษณะ
เดิม/สายการผลิตเดิมมีเคร่ืองจักรอัตโนมัติอยู่แล้ว ผลการดําเนินการ
จะต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
      3) กรณีปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ท่ีผลิตอยู่เดิม จะต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดและสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างชัดเจน  

 
 
 
 
 
 
 

         

             
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุดในความเห็นของข้าพเจ้า 

 
 
 ลงชื่อ ……………………………..………………….. 
 
          (……………………………………………….) 
 
 วันท่ี …………………………………….….………… 
 
               หมายเหตุ ต้องลงชือ่ผูกพันและประทับตราสําคัญของบริษัทให้ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย 


