เลขที่คาขอ
ผู้รับ
วันที่
/

/25
/25

.
.
.

คำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ทั่วไป
สาหรับประเภท…………กิจการ…………………..……………………………………………
1. ผู้ขอรับกำรส่งเสริม
1.1 กรณียังไม่จัดตั้งนิติบุคคล
ผู้ขอ.....…………………………………….……........................……….อายุ…...........…ปี สัญชาติ…...............................................................…..…....
บัตรประชาชน เลขที่ 

   
หรือ หนังสือเดินทาง เลขที่  ออกโดยประเทศ……….....................................................
ที่อยู่ เลขที่…………….…..ถนน …….......………….………………แขวง/ตาบล……..............................เขต/อาเภอ……...............……………….........
จังหวัด….…….......….....……..ประเทศ..........................รหัสไปรษณีย…์ ................โทรศัพท์................................มือถือ.................................
โทรสาร........................................E-mail: ............................................................................
1.2 กรณีจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว
บริษัท/สหกรณ์/มูลนิธิ......................................................……………………………............……………………………………….…………........…………..
ชื่อภาษาอังกฤษ….....................................................................………………………………….........……………………………………….…………………..
ทะเบียนบริษัทเลขที่



จดทะเบียนวันที่ …......…...........................………......

ทุนจดทะเบียน……………........................………….......………………..บาท เรียกชาระแล้ว……………................…..................………………..บาท
สานักงานตั้งอยู่ที่ …..............…......……..……ถนน…..…….........……...…….....…………………แขวง/ตาบล……………...................…………………..
เขต/อาเภอ……………………..……...............................จังหวัด….……..........…………………………..รหัสไปรษณีย์…............................................
โทรศัพท์…………………....................................…………มือถือ...............................................โทรสาร ………………….………............................
E-mail………….……………....………..........……………………Website........…………………….................................................………………………….
(ให้แนบสาเนางบการเงินปีล่าสุด-ถ้ามี)
1.3 รำยละเอียดผู้ขอรับกำรส่งเสริม (ถ้ำมี - โปรดแนบประวัติและรำยละเอียดธุรกิจที่ผ่ำนมำของผู้ขอรับกำรส่งเสริม)
บริษัทแม่/กลุ่มบริษัท………………........................................................................................ ก่อตั้งเมื่อ......................................................
ดาเนินธุรกิจ ................................................................................... บริษัทแม่ตั้งอยู่ที่เมือง ............................ ประเทศ............................
บริษัทแม่/กลุ่มบริษัท มีการจ้างงานรวม ............................................คน ในปีที่ผ่านมามีรายได้ ............................................... ล้านบาท
1.4 ชื่อตัวแทนสำหรับติดต่อ………………………………….…………....................................…………………………….……..........……................…………...
ที่อยู่ …………….….......………ถนน …….......………….………………แขวง/ตาบล……....................................………..……………………………...........
เขต/อาเภอ……………………..……...............................จังหวัด….……..........…………………………..รหัสไปรษณีย์…............................................
โทรศัพท์……………………............…..มือถือ.......................................โทรสาร……..….………………….E-mail:.…………….……………………………..
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1.5 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น: บุคคล/นิติบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยร้อยละ ………….…..…
บุคคล/นิติบุคคลต่างด้าว สัญชาติ.......…..…ร้อยละ.....………. สัญชาติ.....…....…ร้อยละ.....………. สัญชาติอื่นๆ ร้อยละ.....………
รายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน เรียงตามลาดับการถือหุ้นจากมากไปน้อย เฉพาะที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน

สัญชาติ

ถือหุ้นร้อยละ

1.6 สถิติกำรจ้ำงงำนของนิติบุคคลทีม่ ีอยู่เดิม 3 ปีย้อนหลัง (กรณียังไม่จัดตั้งนิติบุคคล โปรดข้ามไปข้อ 2.)
การจ้างงาน

ปี พ.ศ.
25……..

25……..

25…….

คนไทย (คน)
คนต่างชาติ (คน)
1.7 กรณีทนี่ ิติบุคคลดำเนินกำรอยู่แล้ว ให้ระบุกำลังผลิตและผลกำรดำเนินงำน ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับกำรส่งเสริม 3 ปี ย้อนหลัง
(มูลค่า: ล้านบาท)
1)
กาลังผลิต
ปริมาณ
ยอดขายในประเทศ
ยอดขายส่งออก
ปี พ.ศ.
ผลิตภัณฑ์
เต็มที่ต่อปี
ผลิตจริง
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
25..........
25..........
25..........
หมำยเหตุ : 1) ยอดขายในประเทศ รวมส่งออกทางอ้อมด้วย
1.8 ผลประกอบกำรสุทธิ 3 ปีย้อนหลัง
(มูลค่า: ล้านบาท)
ปี พ.ศ.
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
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2. แผนกำรเงินและแผนกำรลงทุน
2.1 แผนกำรเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
2.1.1 เงินทุนจดทะเบียน
 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่มีทุนจดทะเบียน.......................ล้านบาทโดยใช้เงินค่าหุ้นที่จะเรียกชาระ…………………………...
 นิติบุคคลเดิมและมีผลประกอบการแล้ว
 ใช้เงินจากกาไรสะสม
…………………………...
 จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก.......................ล้านบาทโดยใช้เงินค่าหุน้ ที่จะเรียกชาระ
…………………………...
2.1.2 เงินกู้
 เงินกู้ภายในประเทศ
…………………………...
 เงินกู้ต่างประเทศ
…………………………...
 สินเชื่อผู้จาหน่ายสินค้าในประเทศ
…………………………...
 สินเชื่อผู้จาหน่ายสินค้าต่างประเทศ
…………………………...
รวม (เท่ากับรวมเงินลงทุนทั้งสิ้นในข้อ 2.2)
2.2 แผนกำรลงทุน
(หน่วย: ล้านบาท)
1) ค่าก่อสร้างหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 3 ปี
……………………………
2) ค่าเครื่องจักรหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี
2.1) เครื่องจักรใหม่ ในประเทศ
……………………………
2.2) เครื่องจักรใหม่ นาเข้าจากต่างประเทศ
……………………………
2.3) เครื่องจักรใช้แล้ว นาเข้าจากต่างประเทศ
……………………………
2.3.1) อายุไม่เกิน 5 ปี
................................
2.3.2) อายุเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
................................
2.3.3) อายุเกิน 10 ปี (กรณีย้ายฐานการผลิตเท่านั้น) ................................
3) ค่าติดตั้ง
……………………………
4) ค่าทดลองเครื่อง
……………………………
เงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน (โครงการขยาย รวม 1-4)
.………………………….
5) ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดาเนินการ
……………………………
6) มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ
……………………………
เงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน (โครงการริเริม่ รวม 1-6)
.………………………….
7) ค่าที่ดิน
……………………………
8) ค่าวิชาการ
……………………………
9) เงินทุนหมุนเวียน
……………………………
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น (รวม 1-9)
หมำยเหตุ 1) ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดาเนินการ และมูลค่าสินทรัพย์อื่น ดูความหมายตามประกาศ
สานักงานที่ ป. 1/2545
2) ค่าวิชาการ ให้หมายความถึง ค่าสิทธิบัตร ค่าลิขสิทธิ์ Know-How ค่าเครื่องหมายการค้า และสิทธิการผลิต
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3. ที่ตั้งโรงงำน/สถำนประกอบกำร
ลาดับ
แขวง/ตาบล

เขต/อาเภอ

4. รำยละเอียดโครงกำร
4.1 ผลิตภัณฑ์และกำลังกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย

จังหวัด

นิคม/เขตอุตสาหกรรม

กาลังผลิตเต็มที่ต่อปี

1)

หน่วย

เนื้อที่ (ไร่)

เวลาทางาน
ชั่วโมง/วัน

วัน/ปี

หมำยเหตุ 1) กาลังการผลิตเต็มทีต่ ่อปี คานวณตามกาลังการผลิตเต็มที่ของเครื่องจักรหลักตามที่ระบุในข้อ 4.4 ตามเวลาทางานที่ระบุขา้ งต้น
4.2 ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหรือผลพลอยได้ (ถ้ามี)
ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปหรือผลพลอยได้

ปริมาณต่อปี

หน่วย

4.3 รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลพลอยได้ และกำรใช้งำน (โปรดแนบรูปถ่าย และ/หรือ Catalog ด้วย)
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………....................................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………....................................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………....................................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………....................................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………....................................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………....................................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………....................................................
……........………………………………………………………………………………………….....……………………………….....................................................
……........………………………………………………………………………………………….....……………………………….....................................................
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4.4 กรรมวิธีกำรผลิต ระบุรายการเครือ่ งจักรหลักในแต่ละขั้นตอน (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
ขั้นตอนการผลิต
เครื่องจักรหลัก

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

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

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

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

.......................................................................
4.5 รำยละเอียดเครื่องจักร

รายการเครื่องจักร

ประเทศ

จากต่างประเทศ
ใหม่
ใช้แล้ว
1)
จานวน มูลค่า
จานวน ปีที่ผลิต มูลค่า1)

(มูลค่า: ล้านบาท)
จากในประเทศ
ใหม่
จานวน มูลค่า1)

1
2
3
4
5
อื่นๆ
รวมมูลค่า
รวมมูลค่าเครื่องจักรทั้งสิ้น
หมำยเหตุ 1) มูลค่าเครื่องจักร เป็นมูลค่ารวมตามราคา ซี.ไอ.เอฟ. กรณีนาเข้าหรือราคาตามที่ซื้อจากในประเทศ
2) กรณีการนาเข้าเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศที่มีอายุเกิน 5 ปี ให้ระบุรายการเครื่องจักรทุกรายการ กรณีข้อมูลมากกว่านี้
โปรดจัดทาเอกสารแนบ

สกท.
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4.6 แผนป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป
ประเภท
กากของเสีย

ปริมาณต่อวัน

วิธีบาบัด

-

น้าเสีย

-

ลบ.ม.

-

ลบ.ม.

ฝุ่นละออง/ไอเสีย โปรดเลือก (ถ้ามี)  โครงการที่ต้องทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ESA/ EIA/ EHIA
 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 (หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า) แล้ว (โปรดแนบสาเนาใบรับรอง)
 ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 แต่คาดว่าจะขอรับรองภายใน.................................
หมายเหตุ กรณี ข อรั บ การส่ งเสริม ในกิ จ การประเภท 1.5.2, 1.6, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 2.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11,
2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 3.1 (เฉพาะที่มีขั้นตอนการฟอกย้อม), 4.2, 4.3, 4.9, 5.2.5 (เฉพาะที่ผลิตแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย), 5.4.2, 5.5, 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 7.1.1, 7.17, 7.18 จะต้องกรอกแบบประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(F PA PP 15) เพิ่มเติม
5. กำรจ้ำงงำน การจ้างงานของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมนี้ในปีที่ 3
ระดับกำรศึกษำ (คน)
ปริญญำตรีขึ้นไป
อำชีวศึกษำ
อื่นๆ
ไทย ต่ำงชำติ (สัญชำติ) ไทย ต่ำงชำติ (สัญชำติ) ไทย ต่ำงชำติ (สัญชำติ)

ตำแหน่ง

รวม

ผู้บริหาร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หัวหน้างาน/ผู้คมุ งาน
พนักงานสานักงาน
คนงานฝีมือและกึ่งฝีมือ
คนงานไร้ฝมี ือ
รวม
6. กำรตลำด
6.1 แผนกำรจำหน่ำย
แผนกำรจำหน่ำย

ในประเทศ

ส่งออกทำงอ้อม

ส่งออกทำงตรง

สัดส่วนการจาหน่าย (ร้อยละ)
หมำยเหตุ - การจาหน่ายในประเทศ หมายถึง การจาหน่ายให้แก่ลกู ค้าในประเทศเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น
- ส่งออกทางอ้อม หมายถึง การจาหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศทีน่ าไปผลิตสินค้าเพื่อส่งออกอีกทอดหนึ่ง
รวมถึงการจาหน่ายผ่านผู้ค้าทีน่ าสินค้าไปส่งออก (Trader)
- ส่งออกทางตรง หมายถึง การจาหน่ายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศโดยตรง
6.2 รำยชื่อลูกค้ำหลัก
ลูกค้าในประเทศ
1.....................................................

2..........................................................

ลูกค้าส่งออกทางอ้อม

1.....................................................

2..........................................................

ลูกค้าส่งออกทางตรง

1............................................ประเทศ...................... 2............................................ประเทศ......................
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7. แผนกำรดำเนินงำน
7.1 อำคำรโรงงำน/สถำนประกอบกำร
o จะเริม่ ซื้อ/สร้าง/ปรับปรุง/เช่าอาคารโรงงาน/สถานประกอบการ เดือน................................... ปี...............................................
o ใช้อาคารร่วมกับโครงการเดิม
เครื่องจักร จะเริ่มซื้อเครื่องจักรในประเทศ/จากต่างประเทศ เดือน.......................................................ปี............................................
กำรผลิต จะเริ่มผลิตเดือน......................................................................ปี.............................................................................................
7.2 ปริมำณกำรผลิต (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
ปริมาณ
ผลิตภัณฑ์
หน่วย
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3

7.3 วัตถุดบิ ที่จะใช้สำหรับ 3 ปีแรกของกำรดำเนินกำร (สอดคล้องกับปริมาณการผลิตในข้อ 7.2)
รายการวัตถุดิบ
หน่วย
จากในประเทศ
1
2
3
4
5
อื่นๆ
รวมมูลค่าวัตถุดิบจากในประเทศ
นาเข้าจากต่างประเทศ
หน่วย
1
2
3
4
5
อื่นๆ
รวมมูลค่าวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ
รวมมูลค่าวัตถุดิบทั้งสิ้น

สกท.

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

(มูลค่า: ล้านบาท)
ปีที่ 3
ปริมาณ
มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

ปีที่ 1
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มูลค่า

หน้าที่ 7/10

8. ประมำณกำรต้นทุนและกำไรของโครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริม สำหรับ 3 ปีแรกที่ดำเนินกำร
8.1 รำยได้และต้นทุนกำรผลิต
(มูลค่า:ล้านบาท)
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รำยได้ (แบ่งตามสัดส่วนแผนการจาหน่าย ข้อ 6.1)
จาหน่ายในประเทศ
………….........………… ………….........………… ………….........…………
ส่งออกทางอ้อม
…………………………… …………………………… ……………………………
ส่งออกทางตรง
…………………………… …………………………… ……………………………
รวม
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าวัตถุดิบ (ตามที่ระบุในข้อ 7.3)
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ค่าแรงงาน (เฉพาะเงินเดือนและค่าจ้างตามข้อ 5)
ไทย
ต่างชาติ
ค่าบริการสาธารณูปโภค (ที่ใช้ในการผลิต)
ค่าน้า
ค่าไฟฟ้า
ค่าเชื้อเพลิง/พลังงาน
ค่าเสื่อมราคา (คานวณตามประมวลรัษฎากร)
อาคาร/โรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ค่ำวิชำกำรและค่ำสิทธิอื่นๆ
ในต่างประเทศ
ต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

กำไร (ขำดทุน)

สกท.
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8.2 รำคำจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์

…………………………… …………………………… ……………………………
บาท/.................... บาท/.................... บาท/....................

ราคาจากโรงงาน
ค่าวัตถุดิบ
ค่าบริการสาธารณูปโภค
อื่นๆ
กาไร
9. ประโยชน์ของโครงกำร (ถ้ามี และกรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
9.1 กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
 มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 มีการวิจัยและพัฒนา/ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่ ได้แก่...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่/ทีท่ ันสมัย ได้แก่................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 มีความร่วมมือกับสถาบันวิจยั /สถาบันการศึกษา ได้แก่..............................ประเทศ..........................ในด้าน......................................
...........................................................................................................................................................................................................
 อื่นๆ ...................................................................................................................................................................................................
9.2 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
 มีแผนการฝึกอบรมในด้าน..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
9.3 แผนพัฒนำ Local Supplier ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 (เช่น ด้านการฝึกอบรม หรือด้าน Technical Assistance)
 มีแผนพัฒนา Local Supplier ด้วยการ.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
9.4 มำตรกำรประหยัดพลังงำน
 มีมาตรการประหยัดพลังงานในการผลิตโดยจะลดการใช้
 ไฟฟ้าและแสงสว่าง ด้วยวิธีการ..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 เชื้อเพลิง ด้วยวิธีการ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 น้า ด้วยวิธีการ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 ............... ด้วยวิธีการ...................................................................................................................................................................
 มีการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงาน............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 มาตรการอื่นๆ ได้แก่...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

สกท.
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10. โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเภทกิจกำรต่ำงๆ ตำมเอกสำรแนบเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
11. โปรดระบุวันที่ประสงค์จะมำชี้แจงโครงกำรกับสำนักงำน
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 1)
วันที่…………………………………………… เวลา…………………………………………. หรือ
วันที่…………………………………………… เวลา…………………………………………. หรือ
วันที่………………………………………….….เวลา………………………………………..….
หมำยเหตุ 1) โปรดยืนยันการนัดหมายชี้แจงรายละเอียดโครงการ ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันยื่นคาขอ และหากไม่สามารถมาชี้แจงภายใน
กาหนด ขอให้ชี้แจงเหตุผล
ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นประมาณการที่ดีที่สดุ ในความเห็นของข้าพเจ้า
(ลงชื่อ)………………………………………….. ตัวแทน
(………………………………………….)

(ลงชื่อ)………………………………………….. ผู้ขอ
(…………………………………………..)
วันที่…………………………………

หมำยเหตุ กรณีบริษัทจัดตั้งแล้วต้องลงชื่อผูกพันและประทับตรำสำคัญของบริษัทให้ถูกต้องตำมที่ได้จดทะเบียนไว้

สกท.
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เอกสำรแนบประเภทกิจกำร 1.2 กิจกำรปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์
โปรด ✓ ในช่อง 
1. เงื่อนไขขนำดกำรลงทุนขั้นต่ำ ให้เลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 ค่าใช้จ่ายเงินเดือนจ้างบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี โดยต้องเป็นการจ้างงานใหม่
 เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดิน ทุนหมุนเวียน และมูลค่ายานพาหนะ) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
หมำยเหตุ : โครงการทีเ่ ลือกเงื่อนไขขนาดการลงทุนขั้นต่าไปแล้วนั้น จะไม่สำมำรถขอแก้ไขเงื่อนไขขนาดการลงทุนขั้นต่าของ
โครงการได้อีกในภายหลัง
2. ขั้นตอนกำรวิจัยและพัฒนำ (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. แผนกำรพัฒนำหรือฝึกอบรมบุคลำกร (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
ปีที่
แผนงำนฝึกอบรมบุคลำกร
ปีที่ 1
....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ปีที่ 2
....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ปีที่ 3
................................................................................................................................. ...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. รำยละเอียดบุคลำกรที่ทำกำรวิจัยและพัฒนำ (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
ลำดับ
ที่
1.

ตำแหน่งบุคลำกร
(เช่น Project manager, Researcher/Developer/Designer,
Engineer ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น )

ปีที่ 1
คุณวุฒิ

หน้ำที่

(คน) (บำท/คน/ปี) (บำท/ปี)

ไทย
ต่างชาติ
รวม
ไทย
ต่างชาติ
(สัญชาติ)

3.

รวม
ไทย
ต่างชาติ
(สัญชาติ)

4.

รวม
ไทย
ต่างชาติ
(สัญชาติ)

5.

ปีที่ 3

สัญชำติ จำนวน เงินเดือนเฉลี่ย เงินเดือนรวม จำนวน เงินเดือนเฉลี่ย เงินเดือนรวม จำนวน เงินเดือนเฉลี่ย เงินเดือนรวม

(สัญชาติ)

2.

ปีที่ 2

รวม
ไทย
ต่างชาติ
(สัญชาติ)

รวม
รวมคนไทย
รวมคน
ต่ำงชำติ
รวมทั้งสิ้น

(คน) (บำท/คน/ปี)

(บำท/ปี)

(คน) (บำท/คน/ปี) (บำท/ปี)

เอกสำรแนบสำหรับประเภท 1.23 กิจกำรผลิตหรือให้บริกำรระบบเกษตรสมัยใหม่
โปรด ✓ ในช่อง 
1. เงื่อนไขขนำดกำรลงทุนขั้นต่ำ ให้เลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 ค่าใช้จ่ายเงินเดือนจ้างบุคลากรด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
โดยต้องเป็นการจ้างงานใหม่
 เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดิน ทุนหมุนเวียน และมูลค่ายานพาหนะ) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
หมำยเหตุ : โครงการที่เลือกเงื่อนไขขนาดการลงทุนขั้นต่าไปแล้วนั้น จะไม่สำมำรถขอแก้ไขเงื่อนไขขนาดการลงทุนขั้นต่าของ
โครงการได้อีกในภายหลัง
2. แผนกำรพัฒนำหรือฝึกอบรมบุคลำกร (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
ปีที่
แผนงำนฝึกอบรมบุคลำกร
ปีที่ 1
......................................................................................................................... ...........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ปีที่ 2
................................................................................................................................. ...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ปีที่ 3
................................................................................................................................. ...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. รำยละเอียดโครงกำร (กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม) ดังนี้
1. Conceptual Model อธิบายภาพรวมของโครงการ Feature/Function/Module เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
2. Architecture Design (สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์)
3. Tools และ Programming Language ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
4. Timeline ทีใ่ ช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
5. ขั้นตอนในการให้บริการ
6. Business Model/Income Model ที่มาของรายได้ในโครงการ

4. รำยละเอียดบุคลำกรด้ำนออกแบบและพัฒนำระบบ
ลำดับ
ที่
1.

ตำแหน่งบุคลำกร
(เช่น Project manager, Researcher/Developer/Designer,
Engineer ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น )

ปีที่ 1
คุณวุฒิ

หน้ำที่

(คน) (บำท/คน/ปี) (บำท/ปี)

ไทย
ต่างชาติ
รวม
ไทย
ต่างชาติ
(สัญชาติ)

3.

รวม
ไทย
ต่างชาติ
(สัญชาติ)

4.

รวม
ไทย
ต่างชาติ
(สัญชาติ)

5.

ปีที่ 3

สัญชำติ จำนวน เงินเดือนเฉลี่ย เงินเดือนรวม จำนวน เงินเดือนเฉลี่ย เงินเดือนรวม จำนวน เงินเดือนเฉลี่ย เงินเดือนรวม

(สัญชาติ)

2.

ปีที่ 2

รวม
ไทย
ต่างชาติ
(สัญชาติ)

รวม
รวมคนไทย
รวมคน
ต่ำงชำติ
รวมทั้งสิ้น

(คน) (บำท/คน/ปี)

(บำท/ปี)

(คน) (บำท/คน/ปี) (บำท/ปี)

