
แบบค ำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิุคคลส ำหรับ 
มำตรกำรปรบัปรุงประสทิธิภำพกำรผลิต 

 
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่............................................ถึง........................................ 

ส่วนที่หนึ่ง ส ำหรับบริษัทฯทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมเป็นผู้กรอกข้อมูล 

           บริษัท …………………………….......................................…...... จ ากัด ขอรับรองว่าได้กรอกข้อความ
ดังต่อไปนี้ โดยถูกต้องสมบูรณ์เป็นความจริง มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถ้วน พร้อมให้ส านักงาน
ตรวจสอบได้และบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุในบัตรส่งเสริมทุกข้อ หากตรวจสอบภายหลังปรากฏ
ว่าบริษัทฯใช้สิทธิและประโยชน์ไม่ถูกต้องหรือแจ้งข้อความเท็จ หรือใช้เอกสารปลอม หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม บริษัทฯยินยอมให้ส านักงานเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในภายหลังและยินยอมปฏิบัติตามนี้ส านักงานสั่งการทุกประการ  

       ลงชื่อ …………………………………………… (ผู้มอี านาจลงนาม)  
            (…………………………………………..)  
     ต าแหน่ง……………………………………….. (ประทับตราบริษัทฯ(ถ้ามี)) 
                                                         วันที ่……………....………………....…… 

ค ำแนะน ำ   1.  แบบรายงานฯ นี้ใช้รายงานการขอใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ำหรับโครงกำรที่
ได้รับกำรส่งเสริมตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรประหยัดพลังงำน กำรใช้พลังงำนทดแทน หรือ
กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต และมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ และออกแบบทำง
วิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพ  

2.  กรณีที่บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มากกว่า 1 บัตร ให้บริษัทฯ  
ยื่นแบบค ำขอใช้สิทธิฯ ที่กองฯ ที่ดูแลโครงกำรตำมบัตรส่งเสริมฉบับนั้นๆ  

 3.  บริษัทฯ จะต้องยื่นแบบค าขอใช้สิทธิฯ ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี 
4.  แบบค าขอใช้สิทธิฯนี้ ให้ยื่นเฉพาะกรณีที่รอบบัญชีของบัตรส่งเสริมนั้น มีก าไรสุทธิและประสงค์จะขอใช้สิทธิ 

และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น  
5.  บริษัทฯ จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีได้ไม่เกินตามสัดส่วนที่ก าหนดของเงินลงทุนที่ได้มีการ

ลงทุนจริงนับแต่วันที่เริ่มลงทุนตามโครงการที่ได้รับการลงทุน หักด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิในการ
ยกเว้นปี ก่อนๆ แล้ว  

6.  หากปีใดผู้ได้รับการส่งเสริมมีก าไรสุทธิและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลไปโดยไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิฯ ยกเว้น 
จ านวนภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวที่ช าระไปแล้วนั้น จะไม่ถูกน ามาหักจากวงเงินภาษีที่เป็นสิทธิของผู้ได้รับ
การส่งเสริม แต่ระยะเวลาการได้รับยกเว้นให้นับต่อเนื่อง โดยให้เริ่มนับถัดจากวันทีอ่อกบัตรส่งเสริม  

 7.  กรณีพื้นที่ไม่พอกรอกข้อมูลให้ท าเป็นเอกสารแนบพร้อมผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
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1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ชื่อบริษัท.....................................………………………………………...………………..........……………….....………… 

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี  
1.2 บัตรส่งเสริมเลขที่………………………………………..……ลงวันที่……………………….…………….........……….….. 

ชนิดผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต  (เวลาท างาน...............ชั่วโมง/วัน : …………..วัน/ป)ี 
............................................................................................. ก าลังผลิต ....................................../ ปี  

    1.3 ชื่อผู้ติดต่อ.................................................โทรศัพท.์............................ต่อ.........อีเมล.......................... 
2.  รำยละเอียดโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพที่ได้รับอนุมัติ  

   (หากมีรายละเอียดมากกว่าที่ระบุ ให้ท าเปน็เอกสารแนบ) 
 ด้านการประหยัดพลังงาน (โปรดกรอกข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด แบบ A) 
 ด้านการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ (โปรดกรอกข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด แบบ B) 
 ด้านการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (โปรดกรอกข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด แบบ C) 
 ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

(โปรดกรอกข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด แบบ D) 
 ด้านการวิจัย พัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 

(โปรดกรอกข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วดั แบบ E) 
3. กำรขอใช้สิทธิและประโยชน์กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 

3.1 โครงการได้รับสทิธิฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา................ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ............... 
 ตั้งแต่วันที่...................................................ถึงวนัที่ ..........................................................   

3.2 มีมูลค่าภาษีฯ ตามบัตรส่งเสริม ที่ได้รับการยกเว้นมีมูลค่าไม่เกนิ..............................................................บาท 
 ได้รับใบอนุญาตเปิดด าเนินการ  เลขที.่........................................................ 
 ยังไม่ได้อนุญาตเปิดด าเนินการ 

3.3 มูลค่าการลงทุนจริง ตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพการผลิตฯ                           (หน่วย : บาท) 
              มูลค่ำกำรลงทุนจริง            

 ณ วันสิ้นรอบบัญชีปีก่อน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีปีที่ขอใช้สิทธิฯ  
1. ค่าก่อสร้าง   
2. ค่าเครื่องจักร   
3. เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านวิจัยฯ    
   (ส าหรับแบบ E ) 

  

รวม   

3.4   รายละเอยีดมูลค่าภาษีเงนิได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯยกเว้น มีรายละเอียด ดังนี้                     (หน่วย :บาท) 
มูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิฯยกเว้น  

รอบบัญชีปีที่ 1   รอบบัญชีปีที่ 6  
รอบบัญชีปีที่ 2   รอบบัญชีปีที่ 7  
รอบบัญชีปีที่ 3   รอบบัญชีปีที่ 8  
รอบบัญชีปีที่ 4   รอบบัญชีปีที่ 9  
รอบบัญชีปีที่ 5  รวมมูลค่าภาษีที่ใช้สิทธิฯ ถึงปีปัจจุบัน  
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                 3.5 ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับส่งเสริมตามรอบปีบัญชีของบตัรส่งเสริมเลขที่....................................................ลงวันที.่........................................... 

1 
ชนิดผลิตภัณฑ์ / บริการ 

2 
ก าลังผลิต / ขนาดบริการ 

ตามบัตรส่งเสริม 

3 
การผลิต/บริการ 

ที่เกิดขึ้นจริง 

4 
การจ าหน่าย / การให้บริการ 

5 
การจ าหน่าย / การให้บริการ 

ที่ขอใช้สิทธฯิ 

6 
ประมาณ 

ก าไร(ขาดทุน) 
ทางภาษ ี

มูลค่า (บาท) หน่วย ปริมาณ ปริมาณ มูลค่า (บาท) ปริมาณ มูลค่า(บาท) 

         
         
         

         
 

หมำยเหตุ : โปรดแนบรายละเอียดการผลิตและจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ /บริการ (รายละเอียดของช่อง 3,4,5 ) ของโครงการตามตัวอย่างเพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
               (บริษัทฯสามารถใช้แบบที่ บริษัทฯ จัดท าไว้แล้วและมีรายละเอียดครบถว้นตามตัวอย่างแนบแทนได้) 
ค าอธิบายการกรอก  ช่องที่ 1 ชนิดผลิตภัณฑ์ / บริการ ที่ได้รบัการส่งเสริม 

   ช่องที่ 2 ก าลังผลิต /ขนาดบริการ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม 
   ช่องที่ 3 ปริมาณการผลิตจริงของเครื่องจักรในโครงการ / ขนาดบริการจริง  

      ช่องที่ 4 ปริมาณและมูลค่าที่ได้จ าหน่าย / ให้บริการ ไปในรอบปีบัญชทีั้งหมด (แม้จะจ าหน่าย / ให้บริการ เกินขนาดของกิจการทีก่ าหนดไว้ในบัตรฯ)  
      ช่องที่ 5 ปริมาณและมูลค่าที่จะขอใช้สิทธิฯยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล (ส่วนที่จ าหน่าย / ให้บริการ ภายใต้ขนาดของกิจการที่ก าหนดไว้ในบัตรฯ 
                 และหรือตามความสามารถของเครื่องจักรที่ติดตัง้จรงิซึ่งต้องไมเ่กินขนาดของกจิการที่ก าหนดไว้ในบัตรฯ เว้นแต่ได้รับการแก้ไข) 
      ช่องที่ 6 มูลค่าประมาณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีซึ่งจะกรอกในแบบ ภงด.50 ของส่วนทีจ่ะขอใช้สิทธิฯยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคล  

                            (ค านวณตามผลประกอบการของช่องที่ 5 ) 
 
 
 
 
 

สกท.                      F PM TA 07-03         16/04/63                                                หน้าที่ 3/6 

Printed by : ป
องพ

ล รอดสวัสดิ์ on 20/04/2563 09:45

    
 



 

 

ตัวอย่ำง  (ตามหมายเหตุข้อ 3.5 หน้า 3) 
รายละเอียดการผลิตและจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ / บรกิาร ที่ได้รับสง่เสริมแยกเป็นรายเดือน  

บัตรส่งเสริมเลขที่………………………………………………………ลงวันที่............................................ผลิตภัณฑ์............................................................................(ตามที่ระบุในบตัรส่งเสริม) 
 

เดือน การผลิต/บริการ 
ที่เกิดขึ้นจริง 

การจ าหน่าย / การให้บริการ การจ าหน่าย / การให้บริการ 
ที่ขอใช้สิทธฯิยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคล 

หมายเหตุ 

 หน่วย ปริมาณ ปริมาณ มูลค่า (บาท) ปริมาณ มูลค่า ( บาท )  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม        
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4. ผลกำรด ำเนินกำรตำมตวัชี้วัดด้ำนกำรประหยัดพลงังำน 

    สถานภาพการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
 อยู่ในระหวา่งด าเนินการ   ก่อสร้าง  ติดตั้งเครื่องจักร  
 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังมีผลการด าเนินการดังนี ้

การใช้พลังงานต่อป ี
ปีฐาน 

ปี.......................... 

ปีที่ประเมินผลตามค าขอฯ 
ปี......................... 

(ลดลงจากปีฐาน %) 

ผลการด าเนินการจรงิ 
ปี......................... 

 

ปริมำณพลังงำนที่ใช้ 
- ชนิด.............................................. 
(หน่วย:.............) 
- ชนิด.............................................. 
(หน่วย:.............) 

 
............................ 
 
............................ 

 
.......................................... 
(ลดลง......................... %) 
.......................................... 
(ลดลง......................... %) 

 
...................................... 
(ลดลง..................... %) 
.................................... 
(ลดลง..................... %) 

มูลค่ำพลังงำนที่ใช ้ (หน่วย:บำท) 
- ชนิด............................... 

ประหยัดได ้ 
- ชนิด............................... 

ประหยัดได ้ 

รวม 

ประหยัดได ้

 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

หมำยเหต:ุ  1) ผลการด าเนินการจรงิให้ค านวณตามก าลังผลติของปีฐาน 
      2) โปรดแนบหลักฐานแสดงที่มาของตัวชี้วัดตามผลการด าเนินการจรงิ  

                   และหากรายงานมากกว่า 1 ปี ให้ท าตารางเพิ่มเติม 
      3) มูลค่าของพลังงานที่ประหยัดได้ของโครงการต้องไม่นอ้ยกว่ามูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้น 

 
ชื่อผู้กรอกข้อมูล (พร้อมสามารถชี้แจงรายละเอียดได้)  

………….............…………....…………โทรศัพท.์..........…..............…ต่อ…………อีเมล.................................................... 
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4. ผลกำรด ำเนินกำรตำมตวัชี้วัดด้ำนกำรน ำพลังงำนทดแทนมำใชใ้นกิจกำร 

    สถานภาพการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
 อยู่ในระหวา่งด าเนินการ   ก่อสร้าง  ติดตั้งเครื่องจักร  
 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังมีผลการด าเนินการดังนี้  

การใช้พลังงานตอ่ปี 
ปีฐาน 

ปี.......................... 
ปีที่ประเมินผลตามค าขอฯ  

ปี......................... 
ผลการด าเนินการจริง  

ปี......................... 

ปริมาณ (มูลค่า:ล้านบาท) ปริมาณ (มูลค่า:ล้านบาท) ปริมาณ (มูลค่า:ล้านบาท) 

พลังงำนที่ใช้อยู่เดิม 
- ชนิด........................

(หน่วย:..................) 
- ชนิด.......................

(หน่วย:..................) 

 
.................. 

 
.................. 

 
........................ 

 
  ........................ 

 
.................. 

 
.................. 

 
........................ 

 
........................ 

 
 .................. 

 
.................. 

 
................................... 

 
.................................. 

ปริมำณพลังงำน
ทดแทนฯ 
- ชนิด........................ 
(หน่วย:...................) 
- ชนิด........................ 
(หน่วย:...................) 

 
 

.................. 
 

.................. 

 
 

........................ 
 

........................ 

 
 

.................. 
 

.................. 

 
 

........................ 
 

........................ 

 
 

.................. 
 

.................. 

 
 

.................................. 
 

.................................. 

หมำยเหตุ : 1) โปรดแนบหลักฐานแสดงที่มาของตัวชี้วัดตามผลการด าเนินงานจริง  
            และหากรายงานมากกว่า 1 ปี ให้ท าตารางเพิ่มเติม 
        2) หำกติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ให้กรอกรำยละเอียดกำรค ำนวนเพิ่มเติมดังนี้ 
            2.1 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ หลังจากติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ 

ข้อมูล การผลิตไฟฟ้า 

ขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์...........................วัตต์/แผง/ชั่วโมง (A) การผลิตไฟฟ้ารวมต่อชั่วโมง 
(A) X (B) = (ก) ………………………..กิโลวัตต์/ชั่วโมง จ านวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้ง..................................แผง (B) 

จ านวนเวลาที่ผลิตไฟฟ้าได้ต่อวัน.................................. ชั่วโมง (C) ปริมาณผลิตไฟฟ้าต่อปี 
(ก) X (C) X (D) = (ข)…………………….kWh/ป ีจ านวนวันท างานต่อปี ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริม...............วัน (D) 

           2.2 มูลค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ หลังจากติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
ข้อมูล การผลิตไฟฟ้า 

ปริมาณผลิตไฟฟ้าต่อปี (ข)……………………………….kWh/ป ี มูลค่าไฟฟ้าต่อปี  
(ข) X (ค) = (ง) ………………………………… บาท/ปี ค่าไฟฟ้า (ค) …………………………………………………..บาท/kWh 

 
ชื่อผู้กรอกข้อมูล (พร้อมสามารถชี้แจงรายละเอียดได้)  
………….............…………..…….....……โทรศัพท์...........…..............…ต่อ…………อีเมล............................................... 
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4. ผลกำรด ำเนินกำรตำมตวัชี้วัดด้ำนกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    สถานภาพการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
 อยู่ในระหวา่งด าเนินการ   ก่อสร้าง  ติดตั้งเครื่องจักร  
 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังมีผลการด าเนินการดังนี้  

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อป ี ปีฐาน 
ปี................... 

ปีที่ประเมินผลตามค าขอฯ  
ปี.................... 

(ลดลงจากปีฐาน%) 

ผลการด าเนินการจรงิ 
ปี.................... 

  

1. ควำมเข้มข้นและอัตรำกำรระบำยสำรมลพิษทำง
อำกำศ 

- ชนิด................................................. 
(ความเข้มข้น: หน่วย: ……………….) 
(อัตราการระบาย: ตัน/ป)ี 

- ชนิด................................................. 
(ความเข้มข้น: หน่วย: ……………….) 
(อัตราการระบาย: ตัน/ป)ี 

 
 

..................... 
 
 
..................... 

 
 
................................... 
(ลดลง....................%) 
 
.................................. 
(ลดลง....................%) 

 
 
............................... 
(ลดลง.................%) 
 
............................... 
(ลดลง.................%) 

2. อัตรำกำรระบำยน้ ำทิ้ง (หน่วย: ลบ.ม./ป)ี ..................... 
 

................................... 
(ลดลง...................%) 

 

................................ 
(ลดลง................%) 

3. ควำมเข้มข้นและอัตรำกำรระบำยมลพิษทำงน้ ำ   
- ชนิด................................................. 

(ความเข้มข้น: หน่วย: ……………….) 
(อัตราการระบาย: ตัน/ป)ี 

- ชนิด................................................. 
   (ความเข้มข้น: หน่วย: ……………….) 

 (อัตราการระบาย: ตัน/ป)ี 

 
..................... 
 
 
...................... 

 
................................... 
(ลดลง...................%) 
 
.................................. 
(ลดลง...................%) 

 
................................ 
(ลดลง.................%) 
 
................................ 
(ลดลง................%) 

4. กำกของเสีย 
- ชนิด.............................................(หน่วย: ตัน/ปี) 
 
- ชนิด.............................................(หน่วย: ตัน/ปี) 

 
...................... 
 
..................... 

 
................................... 
(ลดลง...................%) 
.................................. 
(ลดลง....................%) 

 
................................ 
(ลดลง................%) 
................................ 
(ลดลง.................%) 

 
หมำยเหตุ : 1) โปรดแนบหลักฐานแสดงที่มาของตัวชี้วัดตามผลการด าเนินงานจริง  
                  และหากรายงานมากกว่า 1 ปี ให้ท าตารางเพิ่มเติม 
               2) หากตัวชีว้ัดมีมากกว่าที่ระบขุ้างต้น ให้จดัท าเอกสารแนบ 

ชื่อผู้กรอกข้อมูล (พร้อมสามารถชี้แจงรายละเอียดได้)  

………….............…………......…………โทรศัพท.์..........…..............…ต่อ…………อีเมล................................................. 
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4. ผลกำรด ำเนินกำรตำมตวัชี้วัดด้ำนกำรปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 
        สถานภาพการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  

 อยู่ในระหวา่งด าเนินการ   ก่อสร้าง  ติดตั้งเครื่องจักร  
 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังมีผลการด าเนินการดังนี้  
1.) เปรียบเทียบก าลังการผลิตสูงสุดต่อปี ได้ดังนี้ 

 ปีฐาน 
ปี.................... 

ปีที่ประเมินผลตามค าขอฯ 
ปี.................... 

ผลการด าเนินการจรงิ 
ปี............................... 

ผลิตภัณฑ ์    
ก าลังผลิตต่อป ี    
เวลาท างาน ..........ชั่วโมง/วนั :.........วัน/ปี   .........ชั่วโมง/วัน :.......วัน/ปี .........ชั่วโมง/วัน :.......วัน/ปี 

 2.) ตัวชี้วัดส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ปีฐาน 
ปี............... 

ปีที่ประเมินผลตามค าขอฯ 
ปี................... 

ผลการด าเนินการจรงิ 
ปี............................... 

1. ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต 
   (หน่วย :……………….)  

……………………………… 
เพิ่มขึ้น/ลดลง .............% 

……………………………… 
เพิ่มขึ้น/ลดลง ............% 

2. อัตราการได้มา (YIELD)  ……………………………… 
เพิ่มขึ้น/ลดลง .............% 

……………………………… 
เพิ่มขึ้น/ลดลง ............% 

3. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการผลิต * 
  ......................................................... 

 ……………………………… 
เพิ่มขึ้น/ลดลง .............% 

……………………………… 
เพิ่มขึ้น/ลดลง ............% 

           3.) กรณีปรับเปลี่ยนเครื่องจกัรโดยใช้ระบบอัตโนมตัิ  
มูลค่าการลงทุนเครื่องจักร (บาท) มูลค่าเครื่องจกัรใน

ประเทศคิดเป็น % ของ
เครื่องจักรทัง้สิ้น ในประเทศ ต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 

    

หมำยเหตุ :1. * ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิต เลือกจากข้อ 1) - 6) เพียง 1 ข้อ  
           1) ตัวชี้วัดผลผลิตภาพแรงงานเชิงมูลค่าเพิม่ (Amount of Processing per Employee)  

2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Efficiency of Machinery Investment Ratio)  
3) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร ( Overall Equipment Effectiveness OEE)  
4) ตัวชี้วัดอัตราการใช้งาน ( Equipment Operating Ratio (EOR))  
5) ตัวชี้วัดการประเมินอายุการใช้งานของชิ้นส่วน, อุปกรณ์และเครื่องจักร  

(Mean Time between Failures (MTBF)) 
                   6) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการผลิตได้จริงเปรียบเทียบกับความสามารถในการผลิตที่ควรท าได้  

    (Actual Production Rate as a Percentage of the Maximum Capable Production Rate)  
         2. โปรดแนบหลักฐานแสดงที่มาของตัวชี้วัดตามผลการด าเนินงานจริง  

                 และหากรายงานมากกว่า 1 ปีให้ท าตารางเพิ่มเติม 
     3. ผลการด าเนินการจริงให้ค านวณตามก าลังผลิตของปีฐาน  

ชื่อผู้กรอกข้อมูล (พร้อมสามารถชี้แจงรายละเอียดได้)  
………….............……………………โทรศัพท์...........…..............…ต่อ…………อีเมล.......................................................  
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4. ผลกำรด ำเนินกำรตำมตวัชี้วัดด้ำนกำรวิจัย พัฒนำ และออกแบบทำงวิศวกรรม เพื่อปรับปรุง  
    ประสิทธิภำพ 
สถานภาพการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพ  

 อยู่ในระหวา่งด าเนินการ   ก่อสร้าง  ติดตั้งเครื่องจักร  
 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังมีผลการด าเนินการดังนี้  

1) รำยกำรเงินลงทุนหรือค่ำใช้จ่ำย (โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะประเภทการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มี) 
 

ประเภทเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย ที่นับเป็นเงินลงทุนเพื่อการวจิัย พัฒนาและ 
ออกแบบทางวศิวกรรม เพื่อปรับปรงุประสิทธภิาพ* 

รวม 
(บาท) 

   การวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำมรำยละเอียดในแบบรำยงำน (ก)  
   ค่าธรรมเนยีมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งภายในประเทศ เพือ่การปรับปรุง

ประสิทธิภาพในสายการผลิตหรือการบริการ ตำมรำยละเอยีดในแบบรำยงำน (ข) 
 

รวมเป็นเงินลงทุนฯ ในกำรปรับปรุงประสิทธภิำพทั้งสิ้น  

หมำยเหตุ:  * จะต้องแนบรายละเอียดแผนด าเนินการ เช่น คุณสมบัติของบุคลากร เครือ่งมือ/อุปกรณ์  
                 ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น และเอกสารหรอืสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

2) ผลกำรด ำเนินงำนจริงจำกยอดขายรวมใน 3 ปีแรก โดยพิจารณาเฉพาะยอดขายของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม  

 

 
รอบปีที่ 1* *  
ปี............... 

รอบปีที่ 2  
ปี............. 

รอบปีที่ 3 
ปี............. 

รวม 

ยอดขายใน 3 ปีแรก (บาท)  
   

หมำยเหตุ:  ** รอบปีบัญชีที่ 1 หมายถึง ปีที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมเต็มรอบบัญชีเป็นปีแรก 
สรุปรวมเงินลงทุนในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพคิดเป็นร้อยละ                     ของยอดขำยรวมใน 3 ปีแรก 
 

หมำยเหตุ:  1) โปรดแนบหลักฐานแสดงที่มาของตัวชี้วัดตามผลการด าเนินงานจริง  
ชื่อผู้กรอกข้อมูล (พร้อมสามารถชี้แจงรายละเอียดได้)  

………….............……………………โทรศัพท์...........…..............…ต่อ…………อีเมล................................................. 
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หลักเกณฑ:์  
- จะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัย พัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวม

ใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ในกรณีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้อง
ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 
นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม 

- หากมีเงินลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลัง
ได้รับบัตรส่งเสริม โดยวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ คือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 
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แบบรำยงำน (ก) ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(หน่วย : บาท) 

 ตั้งแต่วันยื่นค าขอฯ 
ถึงวันสิ้นรอบบญัชี 

ปทีี่ยื่นค าขอฯ 

รอบปีที ่1* 
ปี............... 

รอบปีที่ 2 
ปี............... 

รอบปีที ่3 
ปี............... 

รวม 

1. กรณีกำรวจิัยและพัฒนำที่ด ำเนินกำรเอง  
หรือว่ำจ้ำงผู้อืน่ในประเทศ 

- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการ
เอง หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ ได้แก่ การวิจัย
อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน การวิจัยเชิงประยุกต์ 
การพัฒนาเชิงทดลอง การออกแบบทาง
วิศวกรรม และการออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตำมรำยละเอียดในแบบรำยงำน (ก1) 

     

2. กรณีกำรร่วมวิจัยและพัฒนำกับองค์กรใน
ต่ำงประเทศหรอืออกแบบทำงวิศวกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภำพกับองค์กรใน
ต่ำงประเทศ   

-  ค่าใช้จ่ายในการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กร
ในต่างประเทศหรือออกแบบทางวิศวกรรมเพือ่
ปรับปรงุประสทิธิภาพกับองคก์รใน
ต่างประเทศ  

- ร้อยละของบคุลากรไทยที่ปฏิบัติงานใน
โครงการวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทาง
วิศวกรรมในต่างประเทศ  
ตำมรำยละเอียดในแบบรำยงำน (ก2) 

     

 รวม แบบรำยงำน (ก) ค่ำใช้จ่ำยวิจยัและพัฒนำรวมทั้งสิ้น (1+2)  
หมำยเหตุ:  * รอบปีบัญชีที่ 1 หมายถึง ปีที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมเต็มรอบบญัชีเป็นปีแรก 
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แบบรำยงำน (ก1) ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ 
(หน่วย : บาท) 

 ตั้งแต่วันยื่นค าขอฯ 
ถึงวันสิ้นรอบบัญชี 

ปทีี่ยื่นค าขอฯ 

รอบปีที่ 1* 
ปี............... 

รอบปีที่ 2 
ปี............... 

รอบปีที่ 3 
ปี.............. รวม 

1. ค่าจ้างหรือเงินเดือน      
1.1 ค่าจ้างหรือเงินเดือนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ   
     โครงการวิจัยและพัฒนา  

     

1.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา หรือใช้บริการผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่ไม่ใช่การสาธิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์  

     

2. ค่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ       
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ 

ที่ใช้เฉพาะการด าเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนา 
     

2.2 ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซม ค่าสอบเทียบเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ส าหรับโครงการวิจัยและพัฒนา และค่าใช้จ่ายอัน
เนื่องมาจากงานด้านวิศวกรรม 

     

3. ค่าก่อสร้าง ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อใช้เป็น
ห้องปฏิบัติการวิจัย  

     

4. ค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการ       
5. ค่าวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นส าหรับการวิจัยและพัฒนา       
6. ค่าฝึกอบรมหรือการสัมมนาส าหรับบุคลากรไทย       
7. ค่าการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง       
8. ค่าใช้จ่ายในการในการจ้างผู้อื่นท าการวิจัยและพัฒนาใน

ประเทศ 
     

9. ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
ใช้ในการวิจัยและพัฒนา 

     

10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศของผลงานวิจัยและพัฒนา   

     

11. ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
ตามโครงการ และไม่สามารถระบุลงในหมวดค่าใช้จ่าย
ข้างต้นได้ 

     

12. ค่าใช้จ่ ายในการส่ ง เสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ด้านการ
วิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค การวิเคราะห์
ทดสอบระบบมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยี  เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนในโครงการ 
Talent Mobility เป็นต้น หรือโครงการอื่นๆ ตามที่
ส านักงานให้ความเห็นชอบ 

     

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำที่ด ำเนินกำรเองหรือว่ำจ้ำงผู้อื่นในประเทศทั้งสิ้น (ผลรวมข้อที่ 1-12)  
หมำยเหตุ:  * รอบปีบัญชีที่ 1 หมายถึง ปีที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมเต็มรอบบญัชีเป็นปีแรก 
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แบบรำยงำน (ก2) ค่าใช้จ่ายในการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศฯ 
(หน่วย : บาท) 

 ตั้งแต่วันยื่นค าขอฯ 
ถึงวันสิ้นรอบบัญชี 

ปทีี่ยื่นค าขอฯ 

รอบปีที่ 1* 
ปี............... 

รอบปีที่ 2 
ปี............... 

รอบปีที่ 3 
ปี.............. รวม 

1. ค่าจ้างหรือเงินเดือน      
1.1  ค่าจ้างหรือเงินเดือนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการวิจัยและพัฒนา  
     

1.2   ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรกึษา หรือใช้บริการผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่ไม่ใช่การสาธิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์  

     

2. ค่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ       
2.1   ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่

ใช้เฉพาะการด าเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนา 
     

2.2   ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซม ค่าสอบเทียบเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ส าหรับโครงการวิจัยและพัฒนา และค่าใช้จ่ายอัน
เนื่องมาจากงานด้านวิศวกรรม 

     

3. ค่าก่อสร้าง ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อใช้เป็น
ห้องปฏิบัติการวิจัย  

     

4. ค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการ       
5. ค่าวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นส าหรับการวิจัยและพัฒนา       
6. ค่าฝึกอบรมหรือการสัมมนาส าหรับบุคลากรไทย       
7. ค่าการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง       
8. ค่าใช้จ่ายในการในการจ้างผู้อื่นท าการวิจัยและพัฒนาใน

ประเทศ 
     

9. ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
ใช้ในการวิจัยและพัฒนา 

     

10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศของผลงานวิจัยและพัฒนา   

     

11. ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
ตามโครงการ และไม่สามารถระบุลงในหมวดค่าใช้จ่าย
ข้างต้นได้ 

     

12. ค่าใช้จ่ ายในการส่ ง เสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ด้านการ
วิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค การวิเคราะห์
ทดสอบระบบมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยี  เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนในโครงการ 
Talent Mobility เป็นต้น หรือโครงการอื่นๆ ตามที่
ส านักงานให้ความเห็นชอบ 

     

รวมค่ำใช้จำ่ยในกำรร่วมวิจัยและพัฒนำกบัองค์กรในต่ำงประเทศฯ ทั้งสิ้น (ผลรวมข้อที่ 1-12)  

หมำยเหตุ:  * รอบปีบัญชีที่ 1 หมายถึง ปีที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมเต็มรอบบญัชีเป็นปีแรก 
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แบบรำยงำน (ข) ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พฒันาจากแหล่งในประเทศฯ 
(ค านวณเฉพาะโครงการนี้ ไม่นับรวมทั้งบริษัทฯ)                                                              (หน่วย : บาท) 

 ตั้งแต่วันยื่นค าขอฯ 
ถึงวันสิ้นรอบบญัชี 

ปทีี่ยื่นค าขอฯ 

รอบปีที ่1* 
ปี............... 

รอบปีที่ 2 
ปี............... 

รอบปีที ่3 
ปี.............. 

รวม 

- ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากสัญญาอนุญาตให้สิทธิและ
ประโยชน์ในเทคโนโลยี หรือสัญญาที่จัดท าขึ้นเพื่อ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ส าหรับผลงานวิจัยและ
พัฒนาของบุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีผู้มี
สัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา  

     

 รวม แบบรำยงำน (ข) รวมค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนำจำกแหล่งในประเทศทั้งสิ้น  
ค ำอธิบำย 1) ตัวอย่างสทิธิเทคโนโลยี เช่น สิทธิบัตร อนุสทิธิบตัร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า  
                 การคุ้มครองพันธุพ์ืช สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
   2) ให้นับเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาที่ได้รบัสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

หมำยเหตุ:  * รอบปีบัญชีที่ 1 หมายถึง ปีที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมเต็มรอบบญัชีเป็นปีแรก 
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ส่วนที่สอง  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ สกท. 
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