แบบรายงานผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข STI (Skill, Technology & Innovation)
( ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 6/2547 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 )
สวนที่หนึ่ง สําหรับบริษัทฯ เปนผูกรอกขอมูลเมื่อครบ 3 รอบปบัญชี โดยใหรายงานเพียงครัง้ เดียว
( ใหใชปที่มีรายไดเต็มรอบปบัญชี เปนปที่ 1)
บริษัท ............................................................................ ขอรับรองวาไดกรอกขอความดังตอไปนี้โดยถูกตองสมบูรณ
เปนความจริง มีเอกสารหลักฐานพรอมใหสํานักงานตรวจสอบไดครบถวน หากแจงขอความเท็จ และหรือใชเอกสารปลอม
บริษัท ฯ รับทราบวาสํานักงานอาจเพิกถอนสิทธิประโยชนตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมในภายหลัง
ลงชื่อ.................................................. (ผูมีอํานาจลงนาม)
(..................................................)
วันที่....................................
ประทับตราบริษัท
********************************************************************************************************
1. ชื่อบริษัท……………………………………………………………ชื่อภาษาอังกฤษ……………………………………...
บัตรสงเสริมเลขที่………………ลงวันที่…………………ประเภทกิจการ……………….………………………………….
เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ที่ตั้งสํานักงานใหญ……………………ถนน…………………แขวง (ตําบล)………………………………………………
เขต (อําเภอ) ……………………….....จังหวัด…………………………........รหัสไปรษณีย……………………………….
โทรศัพท…………………………………………………โทรสาร…………………………………………………………
ที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ…………………………………………..ถนน…………………………….………….
แขวง (ตําบล)……………………........เขต (อําเภอ)……………………....จังหวัด…………..………………......................
รหัสไปรษณีย…………………..โทรศัพท……………………...........โทรสาร……………….….………………………..
ชื่อผูกรอก/ชี้แจง ขอมูล........................................................................โทรศัพท................................... ตอ...........................
E-mail address ………………………………………………………………………………………..…………………….
2. โครงการนี้มีรายไดครั้งแรกวันที่.....................................................ตาม INVOICE No………………….......…………….
3. บริษัทฯ ขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ (โปรดทําเครื่องหมาย ; เฉพาะขอที่มีเงื่อนไขตามบัตรสงเสริม)
เงื่อนไข
 คาใชจายวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบฯ ตามรายละเอียดในแบบรายงาน 3A
 การจางบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปดานวิทยาศาสตรฯ ตามรายละเอียดในแบบรายงาน 3B
 สัดสวนคาใชจายในดานฝกอบรมบุคลากรไทยฯ ตามรายละเอียดในแบบรายงาน 3C
 คาใชจายในการพัฒนาขีดความสามารถฯ ตามรายละเอียดในแบบรายงาน 3D

สกท.
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หนาที่

1/3

สวนที่สอง สําหรับเจาหนาที่
เรียน ผบท.........ผาน.....................
ผลการตรวจสอบ การดําเนินการของบริษัท………………………………………………………..……………………………..จํากัด
ตามบัตรสงเสริมเลขที่ ………………………………………………………. ลงวันที่ ……………………………………………
เงื่อนไขตาม
เงื่อนไข
ผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ
การปฏิบัติตาม
บัตรสงเสริม
เงื่อนไข
 ขอ …..… 3A คาใชจายวิจัยและพัฒนา ……………………… บาท ……………………… บาท  ถูกตอง
หรือออกแบบ ฯ
 ไมถูกตอง
 ขอ …..… 3B การจางบุคลากรที่สําเร็จ รอยละ …………………… รอยละ ……………………  ถูกตอง
ของการจางบุคลากรทั้ง
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น ของการจางบุคลากรทั้ง
 ไมถูกตอง
บริษัทฯ
บริษัทฯ
ไปดานวิทยาศาสตร ฯ
 ขอ …..… 3C สัดสวนคาใชจายในดาน รอยละ …………………… รอยละ 1 ของคาใชจาย
 ถูกตอง
ของคาใชจายเงินเดือนฯ
เงินเดือนฯ
ฝกอบรมบุคลากรไทย ฯ
 ไมถูกตอง
(ในแตละป)
 ขอ …..… 3D คาใชจายในการพัฒนาขีด รอยละ …………………… รอยละ 1 ของยอดขาย
 ถูกตอง
ความสามารถ ฯ
ของยอดขาย
 ไมถูกตอง
เรียน ผบท........ผาน........................
 ถูกตองตามเงื่อนไข / โปรดลงนามหนังสือแจงบริษัทฯ
 ไมถูกตองตามเงื่อนไข / โปรดลงนามหนังสือใหบริษัทฯ
ชี้แจง
ลงชื่อ ........................................
(........................................)
………/……../………
เรียน ผบท...........ผาน........................
 บริษัทฯ ชี้แจงแลว เห็นวาถูกตองตามเงื่อนไข / โปรดลงนาม
หนังสือแจงบริษัทฯ
 บริษัทฯ ชี้แจงแลวเห็นวาไมถูกตองตามเงื่อนไข / เห็นควร
เพิกถอนสิทธิและประโยชนภาษีเงินไดฯ ตามรายงานที่แนบ

 เห็นชอบ / ลงนามแลว
 ไมเห็นชอบ ให ...........................................................
..................................................................................
ลงชื่อ.....................................
(……………………..) ผบท........
………/……../………
 เห็นชอบ / ลงนามแลว
 ไมเห็นชอบ ให ........................................
.................................................………….
ลงชื่อ.....................................
(……………………..) ผบท........
………/……../………

ลงชื่อ ........................................
(........................................)
………/……../………
 บันทึกขอมูลแลว
ลงชื่อ ....................................
(………………………) เจาพนักงานธุรการ
………/……../………
สกท.
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3A

แบบ 3 A คาใชจายวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบฯ สําหรับบริษัท ฯ เปนผูกรอกขอมูล
(คํานวณเฉพาะโครงการนี้ ไมนับรวมทั้งบริษัทฯ และโปรดอานคําแนะนํา 3A หนา 3A 1/1)

1. บริษัทขอรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขจะตองมีคาใชจายวิจัยและพัฒนาฯ ที่กําหนดในบัตรสงเสริม ดังนี้
ขอ ……ระบุวาจะตองมีคาใชจายวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบไมนอยกวารอยละ 2 ของยอดขายสวนที่ไมเกิน 1,000 ลานบาท
ตอป และอีกไมนอยกวารอยละ 1 ของยอดขายสวนที่เกินกวา 1,000 ลานบาทตอป โดยถัวเฉลี่ยในระยะ 3 ปแรก
โดยแนบเอกสารประกอบการรายงานมาพรอมนี้ จํานวน …… ฉบับ
(หนวย: บาท)
ชวงเวลานับแต
ปที่เริ่มมีรายไดแต
รอบปที่ 1* รอบปที่ 2 รอบปที่ 3
ยื่นคําขอรับสงเสริม
ไมเต็มรอบบัญชี
ถึงกอนวันมีรายได

1. คาจาง/เงินเดือนนักวิจัย
2. คาจางที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ
3. คาเครื่องมือ/อุปกรณ
4. คาวัตถุดิบ/วัสดุจําเปน
5. คาปรับปรุง/ซอมแซม
6. คาฝกอบรม
7. คาใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ
8. คาใชจายในการดําเนินงาน(ดู คําแนะนํา 3A ขอ 1.2)
9. คาใชจายการจางหนวยงานอื่นทําการวิจัย (ถามี)
10. …………………………………………….
11. รวมคาใชจายวิจัยพัฒนาหรือออกแบบ ทั้งสิ้น
(ผลรวม จากขอ 1 ถึง ขอ 10)

A รวมคาใชจายวิจัยพัฒนาที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ *รอบปบัญชีที่ 1 หมายถึง ปที่มีรายไดเต็มรอบบัญชีเปนปแรก
2. การคํานวณคาใชจายวิจัยและพัฒนา ฯ ขั้นต่ํา ตามเงื่อนไข
รอบปที่ 1

รอบปที่ 2

รอบปที่ 3

รายไดจากการขายตามโครงการนี้
การคํานวณคาใชจายวิจัยและพัฒนาฯ ตามเงื่อนไข
- รอยละ 2 ของยอดขาย 1,000 ลานบาทแรก
- รอยละ 1 ของยอดขายสวนเกินกวา 1,000 ลานบาท
รวมแตละป
B รวมคาใชจายวิจัยพัฒนาขั้นต่ําสําหรับ 3 ป
3. ไดแนบรายละเอียดแผนการวิจัยและพัฒนาฯ อยางนอย 3 ป ตามที่ไดระบุไวในคําขอรับการสงเสริม จํานวน ............ ฉบับ แลว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินผลวา
ลงชื่อผูมีอํานาจลงนาม …………………….……
 ปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไข (ถา A > B)
(…………………………)
 ปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขขอนี้ และยินยอมใหเพิกถอนสิทธิและ
วันที่ .................................
ประโยชนตามที่กําหนด (ถา A < B)
ประทับตราบริษัทฯ
สกท.

F PM AC 06 - 00

15/05/52

หนาที่

3A-3/3

แบบ 3 B การจางบุคลากรฯ สําหรับบริษัทฯ เปนผูกรอกขอมูล
(คํานวณในภาพรวมทั้งบริษทั และโปรดอานคําแนะนํา 3 B หนา 3 B –1/1)

3B

1. บริษัทฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการจางบุคลากรฯ ที่กําหนดในบัตรสงเสริม ดังนี้
ขอ..............ระบุวา จะตองมีการจางบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในดานวิทยาศาสตรหรือสาขาที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา หรือการออกแบบไมนอยกวารอยละ.............ของจํานวนแรงงานทั้งหมดในระยะ 3 ปแรก
1.1 แผนผังโครงสรางองคกร (Organization Chart) ที่ระบุตําแหนง และจํานวนของบุคลากรไทยเฉพาะดาน ตามนโยบาย STI
ตามที่แนบมาพรอมนี้
1.2 จํานวนบุคลากรไทย จากแบบ สปส. 1-10 ของสํานักงานประกันสังคมที่แนบมาพรอมนี้ เปนดังนี้
เดือนที่ (เดือนที่ 1 หมายถึง เดือนแรกของรอบปบัญชีที่มีรายไดเต็มรอบป)
จํานวนบุคลากรไทย รอบ
บัญชี
(คน) / เดือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
ปที่*

1
2
3
A. รวมจํานวนบุคลากร เฉพาะดานตามนโยบาย STI (ทั้ง 3 ป)
1
1.2.2 ทั้งบริษัท
(ทุกวุฒิการศึกษา)
2
3
B. รวมจํานวนบุคลากร ทั้งบริษัท (ทั้ง 3 ป)
C. สัดสวนการจางบุคลากรตามเกณฑ คิดเปนรอยละ [(A÷ B) x 100]
หมายเหตุ *รอบปบัญชีที่ 1 หมายถึง ปที่มีรายไดเต็มรอบบัญชีเปนปแรก หรือบริษัทฯ จะใชเดือนแรกที่มีรายไดนับไปจนครบ 12 เดือน
เปนปแรกก็ได
1.2.1 เฉพาะดาน
ตามนโยบาย STI

ลงชื่อผูมีอํานาจลงนาม …………………….……
(…………………………)
วันที่ .................................
ประทับตราบริษัทฯ

สกท.
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินผลวา
 ปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไข (C > เงื่อนไขซึ่งกําหนดไว รอยละ ........)
 ปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขขอนี้ และยินยอมใหเพิกถอนสิทธิ
และประโยชนตามที่กําหนด (C < เงื่อนไขซึ่งกําหนดไว รอยละ ........)

15/05/52

หนาที่

3B-3/3

แบบ 3 C คาใชจายในดานฝกอบรมบุคลากรไทยฯ สําหรับบริษัทฯ เปนผูกรอกขอมูล
(คํานวณในภาพรวมทั้งบริษทั และโปรดอานคําแนะนํา 3 C หนา 3 C –1/1)

3C

1. บริษัทขอรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขจะตองมีคาใชจายในดานฝกอบรมบุคลากรไทยฯ ที่กําหนดในบัตรสงเสริมดังนี้
ขอ ………ระบุวา จะตองมีสัดสวนคาใชจายในดานฝกอบรมบุคลากรไทยเทียบกับคาใชจายเงินเดือนและคาจาง (Payroll)
ของคนไทยและคนตางชาติไมนอยกวารอยละ 1 ในระยะ 3 ปแรก
โดยแนบเอกสารประกอบการรายงานมาพรอมนี้ จํานวน …………ฉบับ
(หนวย: บาท)
รอบปที่ 1*
รอบปที่ 2
รอบปที่ 3
รวม 3 ป
คาใชจายฝกอบรม(ดูคําแนะนํา 3 C ขอ2) (เฉพาะคนไทย)
1. ในประเทศ 1.1 ในบริษัทฯ
1. 2 นอกบริษัทฯ
2. ตางประเทศ(ดูคําแนะนํา 3 C ขอ2)
A. รวมคาใชจายฝกอบรมฯ (1.1+1.2+2)
คาใชจายเงินเดือนและคาจาง(ดูคําแนะนํา 3 C ขอ1) (ทั้งบริษัทฯ)
3. เงินเดือน
4. คาจาง
5. โบนัส คาลวงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ
B. รวมคาใชจายเงินเดือนและคาจางฯ (3+4+5)
C. สัดสวนคาใชจายตามเกณฑ คิดเปนรอยละ
[(A÷ B) x 100]
หมายเหตุ *รอบปบัญชีที่ 1 หมายถึง ปที่มีรายไดเต็มรอบบัญชีเปนปแรก
ลงชื่อผูมีอํานาจลงนาม …………………….……
(…………………………)
วันที่ .................................
ประทับตราบริษัทฯ

สกท.
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินผลวา
 ปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไข (C > เงื่อนไขซึ่งกําหนดไว รอยละ 1)
 ปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขขอนี้ (C < เงื่อนไขซึ่งกําหนดไว รอยละ 1)
และยินยอมใหเพิกถอนสิทธิและประโยชนตามที่กําหนด

15/05/52

หนาที่

3C-3/3

3D

แบบ 3 D คาใชจายในการพัฒนาขีดความสามารถฯ สําหรับบริษัทฯ เปนผูกรอกขอมูล
(เฉพาะโครงการนี้ ไมนับรวมทั้งบริษัทฯ และโปรดอานคําแนะนํา 3 D หนา 3 D –1/1)
1. บริษัทขอรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขจะตองมีคาใชจายในการพัฒนาขีดความสามารถของผูรับชวงผลิตไทยหรือ
คาใชจายในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่กําหนดในบัตรสงเสริมดังนี้
ขอ ………ระบุวา จะตองมีสัดสวนคาใชจายในดานพัฒนาขีดความสามารถของผูรับชวงผลิตไทย หรือคาใชจายในการ
สนับสนุนสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับงานของผูที่ไดรับสงเสริม ไมนอยกวารอยละ 1 ของยอดขายตอปโดยถัวเฉลี่ย
ในระยะ 3 ปแรก
โดยแนบเอกสารประกอบการรายงานมาพรอมนี้ จํานวน …………ฉบับ
(หนวย: บาท)
รอบปที่ 1* รอบปที่ 2 รอบปที่ 3 รวม 3 ป
1. คาใชจายในการพัฒนาขีดความสามารถ ฯ ( ดูคําแนะนํา 3D ขอ1)
2. คาใชจายในการสนับสนุนสถาบันการศึกษา (ดูคําแนะนํา 3D ขอ2)
A. รวมคาใชจายพัฒนาขีดความสามารถฯ แตละป (1+2)
B. ยอดขาย
C. อัตราสวนคาใชจายพัฒนาขีดความสามารถฯ ตอยอดขาย
คิดเปนรอยละ [(A÷ B) x 100]
หมายเหตุ *รอบปบัญชีที่ 1 หมายถึง ปที่มีรายไดเต็มรอบบัญชีเปนปแรก

2.

ไดแนบรายละเอียดคาใชจายในการพัฒนาขีดความสามารถของผูรับชวงผลิตไทย และรายละเอียดคาใชจายในการ
สนับสนุนสถาบันการศึกษา จํานวน.................ฉบับแลว

ลงชื่อผูมีอํานาจลงนาม …………………….……
(…………………………)
วันที่ .................................
ประทับตราบริษัทฯ
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินผลวา
 ปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไข (C > เงื่อนไขซึ่งกําหนดไว รอยละ 1)
 ปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขขอนี้ (C < เงื่อนไขซึ่งกําหนดไว รอยละ 1)
และยินยอมใหเพิกถอนสิทธิและประโยชนตามที่กําหนด
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หนาที่ 3D-3/3

3A

คําแนะนํา
สําหรับแบบ 3 A คาใชจายวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบฯ
1. กรอกรายไดจากการขายตามโครงการนี้ จนครบ 3 ปแรกตามรอบปบัญชีของบริษัทฯ (รอบปบัญชีที่ 1 หมายถึง ปที่มีรายได
เต็มรอบบัญชีเปนปแรก) สําหรับ คาใชจายวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบ กรอกตามที่จายจริง โดยคาใชจายดังกลาวตองไมเกิดกอนวัน
ยื่นคําขอรับการสงเสริม พรอมแนบรายละเอียดแผนการวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบอยางนอย 3 ป ตามที่ไดเคยระบุไวในคําขอรับการ
สงเสริม
1.1 คาใชจายวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบ หมายถึง การวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน และการวิจัยเชิงประยุกต ตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้
การดําเนินงานเชิงปฏิบัติการ เชิงทฤษฎี หรือการดําเนินงานใด ๆ ที่มีจุดมุงหมายเพื่อคนหาความรูใหมที่มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อความกาวหนาจากความรูเดิมที่มีอยู / การคนควาหาการใชประโยชนจากองคความรูพ้ืนฐาน / การคิดคน
สูตรหรือการออกแบบเพื่อประยุกตใชประโยชน / การทดสอบเพื่อคนหาหรือประเมินทางเลือกตาง ๆ ของผลิตภัณฑ การบริการ
และกระบวนการ / การออกแบบ การกอสรางและการทดสอบชิ้นงานตนแบบ หุนจําลองและชุดพัฒนา / การออกแบบ
ผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการหรือระบบใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหมหรือเกี่ยวของกับการปรับปรุงของเดิมอยาง
เปนสาระสําคัญ / การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype) / การสรางกระบวนการผลิตนํารอง / กิจกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอบกพรองของผลิตภัณฑใหม / กระบวนการผลิตใหมที่สืบเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ หรือการ
สรางกระบวนการผลิตนํารอง / งานวิศวกรรมอุตสาหการและงานตั้งเครื่องใหมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวิจัยและพัฒนาสินคา
หรือกระบวนการใหมที่สืบเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ หรือการสรางกระบวนการผลิตนํารอง / การออกแบบเพื่อการ
ผลิตผลิตภัณฑใหมหรือกระบวนการผลิตใหมที่สืบเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบหรือการสรางกระบวนการผลิตนํารอง
1.2 รายการคาใชจาย ประกอบดวย คาจาง / เงินเดือน, คาเครื่องมืออุปกรณ, คาฝกอบรม, คาใชบริการหองปฏิบัติการ
ทดสอบ, คาวัตถุดิบ / วัสดุจําเปนการวิจัย, คาปรับปรุง / ซอมแซม, คาใชจายในการดําเนินงาน (ตองไมเกินรอยละ 30 ของ
คาใชจายของโครงการกอนรวมคาใชจายในการดําเนินงาน และคาจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ) ทั้งนี้ ใหรวมถึงคาจางหนวยงานอื่น
ที่เปนผูมีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากกรมสรรพากร ใหเปนผูทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 3) เรื่องกําหนดหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนที่รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่
16 ธันวาคม 2539
1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบแตละโครงการ จะตองประกอบดวย วัตถุประสงคของการดําเนินการ,
แหลงที่มาขององคความรู, บุคลากร (แนบประวัติการทํางานดานการวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบของนักวิจัยและที่ปรึกษา),
เครื่องมือ / อุปกรณ (แนบแคตตาล็อคของเครื่องมือ/อุปกรณ และ/หรือใบเสนอราคา), วัตถุดิบและวัสดุจําเปน, หลักสูตร
ฝกอบรมบุคลากร, แผนการจางหนวยงานอื่นทําการวิจัย (ถามี), ระยะเวลา และขั้นตอนการดําเนินการ (ACTION PLAN) และ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
2. สําหรับยอดขายสวนที่ไมเกิน 1,000 ลานบาท จะตองมีคาใชจายไมนอยกวารอยละ 2 / และ ยอดขายสวนที่เกินกวา
1,000 ลานบาท จะตองมีคาใชจายไมนอยกวารอยละ 1 ของยอดขายเฉพาะโครงการที่ขอรับการสงเสริมนี้
ตัวอยาง การคํานวณคาใชจายวิจัยพัฒนาหรือออกแบบ ขั้นต่ําตามหลักเกณฑ ถัวเฉลี่ย 3 ป ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ปกอนเริ่มมีรายได รอบปที่ 1
รอบปที่ 2
รอบปที่ 3
0
500,000
1,000,000
1,200,000
รายไดจากการขายตามโครงการนี้
คาใชจายวิจัยและพัฒนา
- รอยละ 2 ของยอดขาย 1,000 ลานบาทแรก
10,000
20,000
20,000
- รอยละ 1 ของยอดขายสวนเกินกวา 1,000 ลานบาท
2,000
รวมคาใชจายวิจัยพัฒนาขั้นต่ําสําหรับ 3 ป
52,000
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คําแนะนํา

3B

สําหรับแบบ 3B การจางบุคลากรฯ
1. กรอกรายละเอียดการจางบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดานวิทยาศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา หรือการออกแบบ พรอมแนบรายละเอียดการจางงาน ผลการพัฒนาดานทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ไดรับจากการจางงานแตละบุคคลากร และแผนผังโครงสรางองคกร (Organization Chart) ที่ระบุตําแหนงของบุคลากรดังกลาว
ตัวอยางรายละเอียดการจางงาน
รายที่
ชื่อ – นามสกุล
วุฒิการศึกษา / สาขา / สถาบัน
ตําแหนง
หนาที่รับผิดชอบ
1.
นาย ..................
วศ.บ. (เครื่องกล) / ม. นเรศวร วิศวกรโรงงาน
ควบคุมและดูแลการผลิต
2.
นางสาว ..........
ศป.บ. (ออกแบบ) / ม. กรุงเทพ
นักออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑเสื้อผา
3.
วท.บ. (เคมี) / ม. สงขลา
นักวิทยาศาสตร ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
ในหองปฏิบัติการ
1.1 สําหรับหมวดอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรทั้งหมวด, เครื่องดินเผา, แกวหรือผลิตภัณฑ
แกว, อุตสาหกรรมแฟชั่น, รองเทาหรือชิ้นสวน, อุปกรณกีฬาหรือชิ้นสวน, ของเลน, ดอกไมประดิษฐ ตนไม
ประดิษฐและสิ่งประดิษฐอื่นๆ, เครื่องเรือนหรือชิ้นสวน และผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก
การจางบุคลากร ฯ นั้นตองไมนอยกวา รอยละ 1 ของจํานวนแรงงานทั้งหมดในระยะ 3 ปแรก
1.2 สําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ
การจางบุคลากร ฯ นั้นตองไมนอยกวา รอยละ 5 ของจํานวนแรงงานทั้งหมดในระยะ 3 ปแรก
2. เกณฑการพิจารณาการจางบุคลากร จะพิจารณาจากวุฒิการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา
หรือการออกแบบ
3. การคํานวณสัดสวนการจางบุคลากร จะใหพิจารณาในภาพรวมของบริษัททั้งหมด และอัตราเฉลี่ยในชวง 3 ปแรก
จะตองเปนไปตามสัดสวนที่กําหนด โดยใชผลรวมจํานวนแรงงานตามจํานวนที่ระบุใน สปส. 1-10 ของสํานักงานประกันสังคม
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คําแนะนํา
สําหรับแบบ 3C คาใชจายฝกอบรมฯ
1. คาใชจายเงินเดือนและคาจาง (Payroll) ใหรวมถึงสวัสดิการตาง ๆ ที่บุคคลนั้นไดรับโดยใหถือตามคํานิยามของ
กรมสรรพากร ตามมาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งไดแก เงินไดเนื่องจากการจางแรงงาน ไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง
เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสีย
คาเชา เงินที่นายจางจายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาที่ไดรับเนื่องจาก
การจางแรงงาน ทั้งคนไทยและคนตางชาติ
2. คาใชจายฝกอบรม หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด สําหรับการฝกอบรมบุคลากรไทย ไมวาจะเปน in-house training
หรือสงไปฝกอบรมภายนอก ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ กรณีที่พนักงานในบริษัทฯ เปนผูฝกอบรมเองใหคํานวณจาก
จํานวนชั่วโมงที่ฝกอบรมจริงเทียบกับอัตราเงินเดือนของผูฝกอบรม การฝกอบรมในตางประเทศใหคิดเฉพาะคาลงทะเบียนของ
หลักสูตรที่เกี่ยวของ
3. การคํานวณสัดสวนคาใชจายใหพิจารณาในภาพรวมของบริษัททั้งหมด และ อัตราเฉลี่ยในชวง 3 ปแรกของคาใชจาย
ดานฝกอบรม จะตองมากกวารอยละ 1 ของคาใชจายเงินเดือนและคาจาง โดยหลักสูตรที่ฝกอบรมตองเกี่ยวของโดยตรงกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกิจการที่ขอรับการสงเสริม (ไมรวมการฝกอบรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานประจําได)

3C
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คําแนะนํา
สําหรับแบบ 3D คาใชจายในการพัฒนาขีดความสามารถฯ
1. คาใชจายในการพัฒนาขีดความสามารถของผูรับชวงผลิตไทย หมายถึง คาใชจายดานบุคลากรที่ผูขอรับการสงเสริม
สงไปชวยพัฒนาการผลิตหรือผลิตภัณฑใหแกผูผลิตวัตถุดิบ/ชิ้นสวน รวมถึงลูกคาที่เปนนิติบุคคล ซึ่งมีผูถือหุนสัญชาติไทยไม
นอยกวารอยละ 51
2. คาใชจายในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาฯ หมายถึง การใหเงินสนับสนุนแกสถาบันการศึกษารวมถึงศูนยหรือ
สถานฝกอบรมเฉพาะทาง ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหทําการวิจัยในหัวขอหรือสาขาที่เกี่ยวของกับงานของผูขอรับการสงเสริม
และการจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. คาใชจายดังกลาว จะพิจารณาเฉพาะโครงการที่ขอรับสงเสริมนี้ และ อัตราเฉลี่ยในชวง 3 ปแรก จะตองมากกวา
รอยละ 1 ของรายได
ตัวอยางรายละเอียดคาใชจายในการพัฒนาขีดความสามารถของผูรับชวงผลิตไทย (หนวย: บาท)

3D

รายละเอียดของบริษัทที่สงไปชวยเหลือ
สัดสวนการถือ
ชื่อบริษัท
ผลิตภัณฑ
หุนไทย (รอยละ)

ลําดับ
ที่

รูปแบบของ
คาใชจาย

รอบปที่ 1

รอบปที่ 2

รอบปที่ 3

รวม 3 ป

รวม

รายละเอียดคาใชจายในการสนับสนุนสถาบันการศึกษา (หนวย: บาท)
ลําดับที่

รายชื่อสถาบันที่ใหการสนับสนุน

รอบปที่ 1

รอบปที่ 2

รอบปที่ 3

รวม 3 ป

รวม

กรณีพื้นที่กรอกขอมูลไมเพียงพอโปรดกรอกเปนเอกสารแนบและจัดสงมาพรอมกับแบบรายงานนี้

สกท.
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