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ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)    

ส าหรับประเภท…………กิจการ…………………..…………………………………………… 

1. ผู้ขอรับการส่งเสริม 

1.1 กรณียังไม่จัดต้ังนิติบุคคล 

ผู้ขอ.....…………………………………….……........................……….อายุ…...........…ปี สัญชาต…ิ...............................................................…..….... 

บัตรประชาชน เลขท่ี 

หรือ หนังสือเดินทาง เลขท่ี ออกโดยประเทศ………..................................................... 

ที่อยู่ เลขท่ี…………….…..ถนน …….......………….………………แขวง/ต าบล……..............................เขต/อ าเภอ……...............………………......... 

จังหวัด….…….......….....……..ประเทศ..........................รหัสไปรษณยี…์................โทรศัพท.์...............................มือถือ................................. 

 โทรสาร........................................E-mail: ............................................................................  

1.2 กรณีจัดต้ังนิติบุคคลแล้ว 

 บริษัท/สหกรณ/์มลูนิธิ......................................................……………………………............……………………………………….…………........………….. 

 ช่ือภาษาอังกฤษ….....................................................................………………………………….........……………………………………….………………….. 

 ทะเบียนบริษัทเลขท่ี     จดทะเบียนวนัท่ี …......…...........................………...... 

   ทุนจดทะเบียน……………........................………….......………………..บาท เรียกช าระแล้ว……………................…..................………………..บาท 

 ส านักงานตั้งอยู่ที่ …..............…......……..……ถนน…..…….........……...…….....…………………แขวง/ต าบล……………...................………………….. 

   เขต/อ าเภอ……………………..……...............................จังหวัด….……..........…………………………..รหัสไปรษณีย…์............................................   

 โทรศัพท…์………………....................................…………มือถือ...............................................โทรสาร ………………….………............................ 

 E-mail………….……………....………..........……………………Website........…………………….................................................………………………….    
    (โปรดแนบส าเนาหนังสือรับรองและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และงบการเงินปีล่าสุด-ถ้ามี) 

1.3 ชื่อตัวแทนส าหรับติดต่อ………………………………….…………....................................…………………………….……..........……................…………... 

 ที่อยู่ …………….….......………ถนน …….......………….………………แขวง/ต าบล……....................................………..……………………………........... 

 เขต/อ าเภอ……………………..……...............................จังหวัด….……..........…………………………..รหัสไปรษณีย…์............................................   

 โทรศัพท…์…………………............…..มือถือ.......................................โทรสาร……..….………………….E-mail:.…………….…………………………….. 

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้น: บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทยร้อยละ ………….….................…  นิติบุคคลผู้มสีัญชาตไิทยร้อยละ …………............…....…   

บุคคล/นิติบุคคลต่างด้าว สัญชาติ.......…...…ร้อยละ.......……….  สัญชาติ.....…......…ร้อยละ.......……….  สัญชาติอื่นๆ ร้อยละ.......……….   

รายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน เรียงตามล าดับการถือหุ้นจากมากไปนอ้ย เฉพาะที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
ช่ือผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน สัญชาต ิ ถือหุ้นร้อยละ 

   

   

   

 

เลขท่ีค าขอ             /25           .  
ผู้รับ                                     . 
วันท่ี            /           /25         . 
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1.5 สถิติการจ้างงานของนิติบุคคลทีม่ีอยู่เดิม 3 ปีย้อนหลัง (กรณียังไม่จัดตั้งบริษัท โปรดข้ามไปข้อ 2.) 

การจ้างงาน 
ปี พ.ศ. 

25…….. 25…….. 25……. 

คนไทย (คน)    

คนต่างชาติ (คน)    

1.6 กรณีทีน่ิติบุคคลด าเนินการอยู่แลว้ ให้ระบุก าลังผลิตและผลการด าเนินงาน ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริม 3 ปี ย้อนหลัง 
(มูลค่า: ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. ผลิตภณัฑ์  
ก าลังผลติ ปริมาณ ยอดขายในประเทศ1) ยอดขายส่งออก 

เต็มที่ต่อป ี ผลิตจริง ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

        

25..........        

        

        

25..........        

        

        

25..........        

        

 หมายเหตุ : 1) ยอดขายในประเทศ รวมส่งออกทางอ้อมด้วย  

1.7 ผลประกอบการสุทธิ 3 ปีย้อนหลงั 
(มูลค่า: ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 25…….. 25…….. 25……. 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ    
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2. แผนการเงินและแผนการลงทุน  
2.1 แผนการเงิน              (หน่วย: ล้านบาท)               

          2.1.1  เงินทุนจดทะเบียน 
               นิติบุคคลจดัตั้งใหม่มีทุนจดทะเบียน.......................ลา้นบาทโดยใช้เงินค่าหุ้นท่ีจะเรียกช าระ…………………………... 
               นิติบุคคลเดิมและมีผลประกอบการแล้ว 

                        ใช้เงินจากก าไรสะสม                                      …………………………... 
               จะเพิ่มทุนจดทะเบยีนอีก.......................ล้านบาทโดยใช้เงินค่าหุ้นท่ีจะเรียกช าระ     …………………………...                                   
  2.1.2  เงินกู้ 

 เงินกู้ภายในประเทศ       …………………………... 
 เงินกู้ต่างประเทศ        …………………………... 
 สินเช่ือผู้จ าหน่ายสินค้าในประเทศ       …………………………... 
 สินเช่ือผู้จ าหน่ายสินค้าต่างประเทศ       …………………………... 

รวม (เท่ากับรวมเงินลงทุนท้ังสิ้นในข้อ 2.2)           
2.2 แผนการลงทุน          (หน่วย: ล้านบาท)    

 1) ค่าก่อสรา้งหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 3 ปี                       …………………………… 
 2) ค่าเครื่องจักรหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี                   

          2.1) เครื่องจักรใหม่ ในประเทศ   …………………………… 
  2.2) เครื่องจักรใหม่ น าเข้าจากตา่งประเทศ    …………………………… 
  2.3) เครื่องจักรใช้แล้วที่ซื้อภายในประเทศ   ................................  
  2.4) เครื่องจักรใช้แล้ว น าเข้าจากต่างประเทศ    ................................. 
 2.4.1) อายุไม่เกิน 5 ปี  ............................... 
 2.4.2) อายุเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ................................ 
 3) ค่าติดตั้ง          …………………………… 
           4) ค่าทดลองเครื่อง                   …………………………… 
        เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมุนเวียน (โครงการขยาย รวม 1-4)              .…………………………. 

 5) ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ   …………………………… 
        6) มูลคา่สินทรัพย์อื่นๆ   …………………………… 
  เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมุนเวียน (โครงการริเริม่ รวม 1-6)              .…………………………. 

 7) ค่าที่ดิน   …………………………… 
 8) ค่าวิชาการ   …………………………… 
 9) เงินทุนหมุนเวียน   …………………………… 

 รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น (รวม 1-9)                   
หมายเหตุ 1) ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ และมูลค่าสินทรัพย์อื่น ดูความหมายตามประกาศ 

ส านักงานท่ี ป. 1/2545 
2) ค่าวิชาการ ให้หมายความถึง ค่าสิทธิบัตร ค่าลิขสิทธิ ์Know-How ค่าเครื่องหมายการค้า และสิทธิการผลิต 
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3. ที่ต้ังโรงงาน/สถานประกอบการ    

ล าดับ แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด นิคม/เขตอุตสาหกรรม เนื้อท่ี (ไร่) 

      

      

      

 

4. รายละเอียดโครงการ 

4.1 ผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต 

ผลิตภณัฑ ์
ก าลังผลติเต็มที่ต่อปี1) หน่วย 

เวลาท างาน 

ชั่วโมง/วัน วัน/ป ี
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 

      

      

      

      

      

หมายเหตุ 1) ก าลังการผลิตเต็มทีต่่อปี ค านวณตามก าลังการผลิตเตม็ที่ของเครื่องจักรตามทีร่ะบุในข้อ 4.4  ตามเวลาท างานท่ีระบุข้างตน้ 

4.2 ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปหรือผลพลอยได้ (ถ้ามี) 

ผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรปูหรือผลพลอยได้ ปริมาณต่อป ี หน่วย 

   

   

   

4.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ผลพลอยได้ และการใช้งาน  (โปรดแนบรูปถ่าย  และ/หรือ Catalog ด้วย) 

      ……........………………………………………………………………………………………….....………………………………............................................... 

      ……........………………………………………………………………………………………….....………………………………............................................... 

      ……........………………………………………………………………………………………….....………………………………............................................... 

      ……........………………………………………………………………………………………….....………………………………............................................... 

      ……........………………………………………………………………………………………….....………………………………............................................... 

      ……........………………………………………………………………………………………….....………………………………............................................... 

 .......................................................................................................................................................................................................... 
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4.4 กรรมวิธีการผลิต ระบุรายการเครือ่งจักรในแต่ละขั้นตอน (กรณีข้อมลูมากกว่าน้ี โปรดจดัท าเป็นเอกสารแนบ)                          

ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร 

 

 

 

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

  

 

 

 

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

  

 

 

 

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

  

 

 

 

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

  

 

 

 

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

 

4.5 รายละเอียดเคร่ืองจักรที่ใช้ในโครงการ  

 (กรุณากรอกข้อมลูใน “เอกสารแนบประกอบค าขอรับการส่งเสรมิ SMEs” ก่อน แล้วจึงน าข้อมูลมากรอกลงในตารางนี)้ 

ประเภทเคร่ืองจักร หลักการคิดมูลค่า มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ก1 เครื่องจักรเดมิที่มีอยู่แล้วของผูข้อรับการส่งเสรมิ ใช้ราคาตามบญัชี (Book Value) ของเครื่องจักรเดิมที่
มีอยู่แล้วท้ังหมดของวิสาหกิจ ณ วันท่ียื่นขอส่งเสรมิ 

 

ก2 เครื่องจักรใช้แล้วที่ซื้อภายในประเทศ ราคาซื้อจริงจากบุคคลอื่นภายในประเทศ  

รวม  มูลค่าเคร่ืองจักรใช้แล้วในประเทศ (ก1+ก2)   

ข1 เครื่องจักรใหม่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ราคาน าเข้า  (ซ.ีไอ.เอฟ.)  

ข2 เครื่องจักรใหม่ที่ซื้อในประเทศ ราคาซื้อจริงจากผู้จ าหน่ายเครื่องจกัรในประเทศ  

ข3 เครื่องจักรใช้แล้วที่น าเข้าจากต่างประเทศ ราคาน าเข้า (ซ.ีไอ.เอฟ.)  
รวม มูลค่าเคร่ืองจักรท่ีลงทุนใหม่  (ข1+ข2+ข3)   
ค1 เครื่องจักรหลัก ทีล่งทุนใหม่ ราคาเครื่องจักรหลักท่ีอยู่ในกลุ่ม ข1 ข2 หรือ ข3   
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4.6 แผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป 

ประเภท ปริมาณต่อวัน วิธีบ าบัด 
กากของเสีย   -   
 -   
น้ าเสีย         - ลบ.ม.  
 - ลบ.ม.  
ฝุ่นละออง/ไอเสีย   -   
 -   

โปรดเลือก (ถ้ามี)     โครงการที่ต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ESA/ EIA/ EHIA 
                          ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 (หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า) แล้ว (โปรดแนบส าเนาใบรับรอง) 
                          ยังไมไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 แต่คาดวา่จะขอรับรองภายใน................................. 

หมายเหตุ กรณีขอรับการส่งเสริมในกิจการประเภท 1.5.2, 1.10, 1.14, 1.15, 2.13, 2.14, 2.15, 3.1 (เฉพาะที่มีขั้นตอนการฟอกย้อม), 4.9, 5.2.5 
(เฉพาะที่ผลิตแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย), 6.8, 6.10 จะต้องกรอกแบบประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (F PA PP 15) 
เพิ่มเติม 
 

5. การจ้างงาน การจ้างงานของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมนี้ในปีท่ี 3 

ระดับ 
จ านวนคนไทย 

(คน) 

คนต่างชาต ิ

สัญชาต ิ จ านวน (คน) 

ระดับผู้บริหาร    

ระดับผู้ช านาญการเฉพาะด้าน    

ระดับผู้คุมงาน/หัวหน้างาน    

พนักงานส านักงาน    

คนงานฝีมือและกึ่งฝีมือ    

รวม    
 

6. การตลาด 
6.1 แผนการจ าหน่าย       

แผนการจ าหน่าย ในประเทศ ส่งออกทางอ้อม ส่งออกทางตรง 

สัดส่วนการจ าหนา่ย (ร้อยละ)    

หมายเหตุ - การจ าหน่ายในประเทศ หมายถึง การจ าหน่ายให้แก่ลกูค้าในประเทศเพื่อใช้ในประเทศเท่าน้ัน   
                   - ส่งออกทางอ้อม หมายถึง การจ าหน่ายให้แกลู่กค้าในประเทศท่ีน าไปผลิตสินค้าเพื่อส่งออกอีกทอดหนึ่ง 

 รวมถึงการจ าหน่ายผ่านผู้ค้าที่น าสินค้าไปส่งออก (Trader) 
                    - ส่งออกทางตรง หมายถึง การจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ต่างประเทศโดยตรง 

6.2 รายชื่อลูกค้าหลัก  

ลูกค้าในประเทศ 
 

1.....................................................     2.......................................................... 

ลูกค้าส่งออกทางอ้อม 
 

1.....................................................     2.......................................................... 
ลูกค้าส่งออกทางตรง 1...................................ประเทศ...................... 2..........................................ประเทศ...................... 
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7. แผนการด าเนินงาน 

7.1 อาคารโรงงาน/สถานประกอบการ  

o จะเริม่ซื้อ/สร้าง/ปรับปรุง/เช่าอาคารโรงงาน/สถานประกอบการ เดอืน................................... ปี............................................... 

o ใช้อาคารร่วมกับโครงการเดิม 

เคร่ืองจักร จะเริ่มซื้อเครื่องจักรในประเทศ/จากต่างประเทศ เดือน.......................................................ปี............................................ 

การผลิต จะเริ่มผลิตเดือน......................................................................ปี............................................................................................. 
7.2 ปริมาณการผลิต (กรณีข้อมลูมากกว่านี้ โปรดจดัท าเป็นเอกสารแนบ) 

ผลิตภณัฑ ์ หน่วย 
ปริมาณ 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

     

     

     

7.3 วัตถุดิบหลักที่จะใชส้ าหรับ 3 ปีแรกของการด าเนินการ (สอดคล้องกับปริมาณการผลิตในข้อ  7.2)          

(มูลค่า: ล้านบาท) 

รายการวตัถุดิบ 
หน่วย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

จากในประเทศ ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

1         

2        

3        

4        

5        

อื่นๆ        

รวมมลูค่าวัตถุดิบจากในประเทศ        

น าเข้าจากต่างประเทศ หน่วย ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

1        

2        

3        

4        

5        

อื่นๆ        

รวมมลูค่าวัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศ        

รวมมลูค่าวัตถุดิบทั้งสิ้น        
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8. ประมาณการต้นทุนและก าไรของโครงการที่ขอรับการส่งเสริม ส าหรับ 3 ปีแรกที่ด าเนินการ 

8.1 รายได้และต้นทุนการผลิต           (มูลค่า:ล้านบาท) 

 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
 

         รายได้ (แบ่งตามสัดส่วนแผนการจ าหน่าย ข้อ 6.1) 
                 จ าหน่ายในประเทศ 
                 ส่งออกทางอ้อม 
                 ส่งออกทางตรง 

รวม 

 

 
………….........………… 
……………………………
…………………………… 
                           

 

 
………….........………… 
……………………………
…………………………… 
             .       
 

 

 
………….........………… 
……………………………
…………………………… 
   

          

         ค่าใช้จ่าย 
         ค่าวัตถุดิบ (ตามที่ระบุในข้อ 7.2) 
                ในประเทศ               
                ต่างประเทศ 
         ค่าแรงงาน (เฉพาะเงินเดือนและค่าจ้างตามข้อ 5) 

               ไทย 
               ต่างชาติ 
         ค่าบริการสาธารณูปโภค (ที่ใช้ในการผลิต) 
               ค่าน้ า 
               ค่าไฟฟ้า 
               ค่าเชื้อเพลิง/พลังงาน  
         ค่าเสื่อมราคา (ค านวณตามประมวลรัษฎากร) 
               อาคาร/โรงงาน 
               เครื่องจักรและอุปกรณ ์
         ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
         ดอกเบี้ย 
                 ในประเทศ 
                 ต่างประเทศ 
         ค่าวิชาการและค่าสิทธิอื่นๆ 
                 ในประเทศ 
                 ต่างประเทศ 
         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม          
         ค่าใช้จ่ายเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี         
         ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

รวม 

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        ก าไร (ขาดทุน)    
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8.2 ราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย  

ผลิตภณัฑ ์
 

…………………………… 
 

…………………………… 
 

…………………………… 

 
 

บาท/.................... 
 

บาท/.................... 
 

บาท/.................... 
ราคาจากโรงงาน    
ค่าวัตถุดิบ    
ค่าบริการสาธารณูปโภค    
อื่นๆ    
ก าไร    

 
9. ประโยชน์ของโครงการ (ถ้ามี และกรณีข้อมลูมากกว่าน้ี โปรดจัดท าเป็นเอกสารแนบ) 

9.1 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
 มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้แก่.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 
 มีการวิจัยและพัฒนา/ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลติใหม่ ได้แก่...........................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................... 
 มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม/่ทีท่ันสมัย ได้แก่................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................... 
 มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................... 
 มีความร่วมมือกับสถาบันวิจยั/สถาบันการศึกษา ได้แก่..............................ประเทศ..........................ในด้าน...................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 
 อื่นๆ ................................................................................................................................................................................................... 

9.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 มีแผนการฝึกอบรมในด้าน.................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................... 
9.3 มาตรการประหยัดพลังงาน 
 มีมาตรการประหยดัพลังงานในการผลิตโดยจะลดการใช้ 
 ไฟฟ้าและแสงสว่าง ด้วยวิธีการ.................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
 เชื้อเพลิง ด้วยวิธีการ................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 น้ า  ด้วยวิธีการ................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 ............... ด้วยวิธีการ................................................................................................................................................................... 

   มีการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงาน............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 

 มาตรการอื่นๆ ได้แก่........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
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10. โปรดระบุวันที่ประสงค์จะมาชี้แจงโครงการกับส านักงาน   

 

ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 1) 

วันท่ี…………………………………………… เวลา…………………………………………. หรือ 

วันท่ี…………………………………………… เวลา…………………………………………. หรือ 

วันท่ี…………………………………………… เวลา…………………………………………. 

 

หมายเหตุ 1)  โปรดยืนยันการนดัหมายช้ีแจงรายละเอยีดโครงการ ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันยื่นค าขอ และหากไม่สามารถมาช้ีแจงภายในก าหนด 

ขอให้ช้ีแจงเหตุผล 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความที่ให้ไวข้้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นประมาณการที่ดีที่สดุในความเห็นของข้าพเจ้า 

 

 

 

(ลงช่ือ)………………………………………….. ตัวแทน                 (ลงช่ือ)………………………………………….. ผู้ขอ 

 

       (………………………………………….)                                (…………………………………………..) 

 

                              วันท่ี………………………………… 

 

หมายเหตุ  กรณีบริษัทจัดต้ังแล้วต้องลงชื่อผูกพันและประทับตราส าคัญของบริษัทให้ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียน 
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เอกสารแนบประกอบค าขอรับการส่งเสริม SMEs  
 เครื่องจักรประเภท ก1 รายการเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วของผู้ขอรับการส่งเสริม  

(กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดท าเป็นเอกสารแนบ) 
รายการ จ านวน มูลค่าเครื่องจักรตามบัญชี (Book Value)  

ณ วันที่ยื่นค าขอรับการส่งเสริม                  
(หน่วย : ล้านบาท) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
รวม มูลค่า กลุ่ม ก1   

 

 เครื่องจักรประเภท ก2 รายการเครื่องจักรใช้แล้วท่ีจะซื้อภายในประเทศ   
  (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดท าเป็นเอกสารแนบ) 

รายการ จ านวน มูลค่าเครื่องจักรตามท่ีซื้อขายจริง 
(หน่วย : ล้านบาท) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
รวม มูลค่า กลุ่ม ก2   

  

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

หน้า 1/2 



. 

. 

เครื่องจักรประเภท ข รายการเครื่องจักรใหม่  (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดท าเป็นเอกสารแนบ) 
รายการเคร่ืองจักร ประเทศ จ านวน มูลค่า 

(ล้านบาท) 

หน้าที่ของเครื่องจักรในโครงการ 
(กรุณากาเครื่องหมาย  ใน ช่อง) 

เป็นเคร่ืองจักรหลัก ไม่เป็นเคร่ืองจักรหลัก 
กลุ่ม ข1  เครื่องจักรใหม่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
1.      
2.      
3.      
รวม มูลคา่กลุ่ม  ข1      
กลุ่ม ข2 เครื่องจักรใหม่ที่ซื้อในประเทศ 
1.      
2.      
3.      
รวม มูลคา่กลุ่ม  ข2      
กลุ่ม ข3 เครื่องจักรใช้แล้วที่น าเขา้จากต่างประเทศ ระบุปผีลิตทุกรายการ   
กลุ่ม ข3.1  เครื่องจักรใช้แล้วทีม่อีายุไม่เกิน 5 ป ี 
1.                                                                                            ผลิตปี..........      
2.                                                                                            ผลิตปี..........      
3.                                                                                            ผลิตปี..........      
กลุ่ม ข3.2  เครื่องจักรใช้แล้วทีม่อีายุเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี      
1.                                                                                            ผลิตปี..........      
2.                                                                                            ผลิตปี..........      
3.                                                                                            ผลิตปี..........      
รวม มูลคา่กลุ่ม ข.3      
    รวมมลูค่าเครื่องจักร

หลักท้ังหมด (ค1) 
รวมมลูค่าเครื่องจักรที่ไม่ใช่

เครื่องจักรหลักท้ังหมด 
รวมมลูค่าเครื่องจักรในกลุ่ม ข ทั้งหมด  (ข1+ข2+ข3)    

หมายเหตุ 1.) กลุ่ม ค1   คือมูลคา่เครื่องจักรหลักท่ีใช้ในโครงการ (วิธีค านวณ ให้น ามูลค่าในรายการเครื่องจักรที่ระบเุฉพาะว่าเป็นเครื่องจักรหลักในกลุม่ ข1. ข2. และ ข3. มารวมกันท้ังหมด) 
  2.) การตีความว่าเป็นเครื่องจักรหลักอยู่ในดุลพินจิของส านักงาน หน้า 2/2 


