(สาหรับเจ้าหน้าที)่

ประกอบคาขอเลขที่ …........... / ………......

แบบคำขอรับสิ ทธิ และประโยชน์ เพิ่ มเติ มภำยใต้มำตรกำรส่งเสริ มกำรลงทุน ลงวันที่ …………...........……………….
ในพื้นที่เขตพัฒนำพิ เศษภำคตะวันออก (EEC) กรณี กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
*ต้องแนบบันทึกข้อตกลง (MOU) หรือสัญญาความร่วมมือพร้อมแบบคาขอนี้ *
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกอบการยื่นแบบได้จากคาชีแ้ จงสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2563

ข้อมูลบริษทั
1. ชื่อบริษทั (ภาษาไทย):
2. ทีต่ งั ้ โครงการ:
อาเภอ
3. โทรศัพท์:

(ภาษาอังกฤษ):
จังหวัด
โทรสาร:

รหัสไปรษณีย์
Email:

โครงกำรที่จะทำควำมร่วมมือ
4. ผลิตภัณฑ์:
ประเภทกิจการ:
5. เงินลงทุน:
ล้านบาท
6. ผูถ้ อื หุน้ : ไทย ร้อยละ
ต่างชาติ ร้อยละ
(สัญชาติ)
7. มีความสนใจทาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในรูปแบบ: (ทาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อทีเ่ ลือก พร้อมแนบแบบข้อเสนอเฉพาะโครงการ
ทีเ่ ลือก)
❑ 1) ทวิภาคี
(แบบข้อเสนอความร่วมมือฯ A)
❑ 2) สหกิจศึกษา (แบบข้อเสนอความร่วมมือฯ B)
❑ 3) WiL
(แบบข้อเสนอความร่วมมือฯ C)
❑ 4) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่นื ๆ
(โปรดระบุช่อื ความร่วมมือ): _____________________________________ (แบบข้อเสนอความร่วมมือฯ D)
88. แผนการดาเนินงานตามเงือ่ นไขความร่วมมือในข้อ 7.
1. ชื่อสถาบันการศึกษาทีจ่ ะร่วมมือ (ระบุได้มากกว่า 1 สถาบัน):

2. สาขาทีจ่ ะทาความร่วมมือ:

3. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ:

4. ขอบเขตความร่วมมือ:

5. จานวนพนักงานทัง้ หมดในโครงการทีย่ ่นื ขอรับส่งเสริมการลงทุน: _______________คน
จานวน นักเรียน/นักศึกษา ทีจ่ ะรับเข้ามาฝึกอาชีพ: __________คน ระดับ_____________________________
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ: ______________ของจานวนพนักงานทัง้ หมดในโครงการทีย่ ่นื ขอรับการส่งเสริม
สกท.

F PA PP 47–01

31/01/63

หน้าที่ 1/5

A

(กรุณำกรอกรำยละเอียดลงในแบบคำขอ โดยสำมำรถแนบเอกสำรเพิ่ มเติ มได้)

ข้อเสนอควำมร่วมมือโครงกำรทวิ ภำคี
1. ชื่อสถาบันการศึกษาทีจ่ ะร่วมมือ: (ระบุได้มากกว่า 1 สถาบัน/ สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
สาขาวิชา

จังหวัด

2. จานวนพนักงานทัง้ หมดในโครงการทีย่ ่นื ขอรับส่งเสริมการลงทุน:_____________คน
3. จานวนนักศึกษาทีจ่ ะรับเข้าฝึกอาชีพทัง้ หมด:_____________คน
แบ่งเป็ นระดับ
 ปวช. จานวน ________คน
 ปวส. จานวน________คน
4. คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ: ______________ของจานวนพนักงานทัง้ หมดในโครงการทีย่ ่นื ขอรับการส่งเสริม
5. รายชื่อหลักสูตรระดับ ปวช. โปรดแนบรายละเอียดหลักสูตร (Course Outline) โดยระบุช่วงเวลาและระยะเวลาของการฝึกในแต่ละหลักสูตร
หลักสูตร
เนื้อหาโดยสรุป
(1)
(2)
6. รายชื่อหลักสูตรระดับ ปวส. โปรดแนบรายละเอียดหลักสูตร (Course Outline) โดยระบุช่วงเวลาและระยะเวลาของการฝึกในแต่ละหลักสูตร
หลักสูตร

เนื้อหาโดยสรุป

(1)
(2)
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน: ระหว่าง (เดือน/ปี )_______________________ถึง (เดือน/ปี )_________________________
เดือน/ปี
แผนการดาเนินงาน

8. ประมาณการระยะเวลาฝึกต่อนักศึกษา 1 คน:
9. สถานทีฝ่ ึก:
10. ชื่อผูป้ ระสานงานของบริษทั :
11. ชื่อผูป้ ระสานงานของสถาบันการศึกษา (ถ้ามี):
Email:
.
12. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นจริง

.
.โทรศัพท์ :

Email:
โทรศัพท์ :

.
.
.

ลายมือชื่อ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
วันที่
หมำยเหตุ: กรณี บริษทั จัดตัง้ แล้วต้องลงชื่อผูกพันและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั ให้ถกู ต้องตำมที่ได้จดทะเบียนไว้
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(กรุณำกรอกรำยละเอียดลงในแบบคำขอ โดยสำมำรถแนบเอกสำรเพิ่ มเติ มได้)

B

ข้อเสนอควำมร่วมมือโครงกำรสหกิ จศึกษำ
1. ชื่อสถาบันการศึกษาทีจ่ ะร่วมมือ (ระบุได้มากกว่า 1 สถาบัน/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา) :
ชื่อสถาบัน
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา

จังหวัด

2. จานวนพนักงานทัง้ หมดในโครงการทีย่ ่นื ขอรับส่งเสริมการลงทุน:____________คน
3. จานวนนักศึกษาทีจ่ ะรับเข้ามาปฏิบตั งิ าน:___________คน
4. คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ:____________ของจานวนพนักงานทัง้ หมดในโครงการทีย่ ่นื ขอรับการส่งเสริม
5. รายชื่อหลักสูตร ทัง้ นี้ โปรดแนบรายละเอียดของหลักสูตร (Course Outline) โดยระบุช่วงเวลาและระยะเวลาของการฝึ กในแต่ละหลักสูตร
หลักสูตร
เนื้อหาโดยสรุป
(1)
(2)
(3)
6. ระยะเวลาการดาเนินงาน: ระหว่าง (เดือน/ปี ) __________________________ถึง (เดือน/ปี )_________________________
เดือน/ปี
แผนการดาเนินงาน

7. ประมาณการระยะเวลาฝึกต่อนักศึกษา 1 คน:
8. สถานทีฝ่ ึก:
อาเภอ

จังหวัด
โทรศัพท์ :

9. ชื่อผูป้ ระสานงานของบริษทั :
Email: ________________________________________
10. ชื่อผูป้ ระสานงานของสถาบันการศึกษา (ถ้ามี) :
11. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นจริง

.
.

โทรศัพท์ :

.

ลายมือชื่อ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
วันที่
หมำยเหตุ: กรณี บริ ษทั จัดตัง้ แล้วต้องลงชื่อผูกพันและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั ให้ถกู ต้องตำมที่ได้จดทะเบียนไว้
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C

(กรุณำกรอกรำยละเอียดลงในแบบคำขอ โดยสำมำรถแนบเอกสำรเพิ่ มเติ มได้)

ข้อเสนอควำมร่วมมือโครงกำร WiL (Work-Integrated Learning)
1. ชื่อสถาบันการศึกษาทีจ่ ะร่วมมือ (ระบุได้มากกว่า 1 สถาบัน/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา):
ชื่อสถาบัน
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา

2.จานวนพนักงานทัง้ หมดในโครงการทีย่ ่นื ขอรับส่งเสริมการลงทุนทัง้ สิน้ :
3.จานวนนักเรียน/นักศึกษาทีจ่ ะรับเข้าฝึกอาชีพ:

จังหวัด

คน
คน

แบ่งเป็ นระดับ

 ปวส.__________คน  ปริญญาตรี__________คน  ปริญญาโท__________คน
4. คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ:_____________ของจานวนพนักงานทัง้ หมดในโครงการทีย่ ่นื ขอรับการส่งเสริม
5. รายชื่อหลักสูตร ทัง้ นี้ โปรดแนบรายละเอียดของหลักสูตร (Course Outline) โดยระบุชว่ งเวลาและระยะเวลาของการฝึกในแต่ละหลักสูตร
หลักสูตร
เนื้อหาโดยสรุป
(1)
(2)
6. ระยะเวลาการดาเนินงาน: ระหว่าง (เดือน/ปี ) __________________________ถึง (เดือน/ปี )___________________________
เดือน/ปี

แผนการดาเนินงาน

7. ประมาณการระยะเวลาฝึกต่อนักศึกษา 1 คน:
8. สถานทีฝ่ ึก:
อาเภอ
9. ชื่อผูป้ ระสานงานของบริษทั :
10. ชื่อผูป้ ระสานงานของสถาบันการศึกษา (ถ้ามี):
.
สำหรับบริษทั
11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นจริง
ลายมือชื่อ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
วันที่

จังหวัด
.โทรศัพท์ :

.
.

Email:
โทรศัพท์ :

สำหรับ สวทน.
12. ขอรับรองว่าโครงการ WiL ข้างต้นเป็ นไปตามเกณฑ์ ของ สวทน.
ลายมือชื่อ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
วันที่

หมำยเหตุ: กรณี บริ ษทั จัดตัง้ แล้วต้องลงชื่อผูกพันและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั ให้ถกู ต้องตำมที่ได้จดทะเบียนไว้

สกท.
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(กรุณำกรอกรำยละเอียดลงในแบบคำขอ โดยสำมำรถแนบเอกสำรเพิ่ มเติ มได้)

D

❑ ข้อเสนอควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำบุคลำกรไทยในด้ำนวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ
ตำมที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ (โปรดระบุชื่อควำมร่วมมือ):
……………………………………….….…………………
1. ชื่อหน่วยงาน / สถาบัน ทีจ่ ะร่วมมือ (ระบุได้มากกว่า 1 สถาบัน):
ชื่อสถาบัน

จังหวัด

2. สาขาทีจ่ ะทาความร่วมมือ:
3. วัตถุประสงค์ความร่วมมือ:
4.จานวนพนักงานทัง้ หมดในโครงการทีย่ ่นื ขอรับส่งเสริมการลงทุน:_______________คน
5.จานวนนักเรียน/นักศึกษา หรือนักวิจยั หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีจ่ ะรับเข้ามาปฏิบตั งิ าน: __________คน ระดับ______________________
6. คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ:______________ของจานวนพนักงานทัง้ หมดในโครงการทีย่ ่นื ขอรับการส่งเสริม
7. ขอบเขตความร่วมมือ:

8. รายชื่อหลักสูตร (ถ้ามี) โปรดแนบรายละเอียดของหลักสูตร (Course Outline) โดยระบุช่วงเวลาและระยะเวลาของการฝึ กในแต่ละหลักสูตร
หลักสูตร
เนื้อหาโดยสรุป
(1)
(2)
9. ระยะเวลาการดาเนินงาน: ระหว่าง (เดือน/ปี )_________________________ถึง (เดือน/ปี )____________________________
เดือน/ปี
แผนการดาเนินงาน

10. ชื่อผูป้ ระสานงานของบริษทั :
11. ชื่อผูป้ ระสานงานของโครงการ:
12. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นจริง

โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :

Email:
Email:

.
.

ลายมือชื่อ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
วันที่
+หมำยเหตุ: กรณี บริษทั จัดตัง้ แล้วต้องลงชื่อผูกพันและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั ให้ถกู ต้องตำมที่ได้จดทะเบียนไว้

สกท.
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