
!II 
o .". 0 Q.I I ""'. 

fl1~bb'.\l"l?lTWfNTwflru~n11lJn11?1"lb?l1lJn11f1"l'Vl'W 
~ 

b~eN lJ1t9l1n11~"l b?l~lJ n11f1"l'Vl'Wb~eJ n11iJ~'U biJ~ CJ'W bfl~eJ"l~n1b~eJ b~lJiJ1 ~~'Vl5[n'VIJ n11~~t9l 
~ 

t9l1lJiJ1~n1f1flru~n11lJn11~"lb?l~lJn11f1"lVl'W ~ ~/klctbo
~ 

b~eJ1Vln11~"l b?l~lJ n11f1"lVl'Wt9l1lJlJ1t9l1n11~"l b?l~lJn11f1"lVl'Wb~eJn11iJ~'U biJ~ CJ'Wbfl~eJ"l~n1 b~eJ 
~ ~ 

b~lJiJ1~~'Vl5fl1'VIJ n11~~t9l t9l1lJiJ1~n1f1fl ru~n11lJn11~"lb?l~lJn11f1"l'Vl'W~ ~/klctbo fI"l1'W~ kl~ t9lfl1fllJ 
~ ~ 

klctbo b~eJ"l lJ1 t9l1 n11~"l b?l~lJn11f1"l'Vl'Wb~eJiJ~'UiJ1"liJ1~~'Vl5fl1'VIJ n11~~t9liifl11lJi'~ b'.\l'W~"l~'W ?l1trn"ll'W 

~"leJeJn r11:ffbb'.\l"l(9)"l~eJ1 iJ-d 

~ ~ 

Q.I I ~ 

@. fl1"a«tJel"aUfll'Hl'lbfil'UJ 

@).@) ~~JeJ~'U~'Vl5bbfl~iJ1~bCJ~11'.\l~~eJ"l~'W "r1T~JeJ~'Ufn1~"lb?l~lJ" 'VIJ~eJ:Wf1'U "bb'U'UiJ1~neJ'U 
~ . 

r116lJ eJ ~'U n 11 ~ "l b?l ~ lJ t9l1lJ VI ~n b n ru on n 111 VI ~ 'Vl5 bb fI ~ iJ 1 ~b CJ ~ 11 t9l1lJ lJ 1 t9l1 n 11 ~ "l b?I ~ lJ n 11 fI "l 'Vl, 'W 

b~eJn11iJ~'U biJ~ CJ'W bfl~eJ"l~n1b~eJ b~lJiJ1~~Vl5fl1'VIJn11~~t9l t9l1lJiJ 1~ n1f1flru~n11lJn11G'l"l b?l~lJn11f1"l'Vl'W, 
~ ~/klctbo (F PA PP 30)" fl1CJ1'W1'W~ bnO 5'W11fllJ klctbbn bbfl~'.\l~~eJ"l~lb'W'Wn111V1b1,~1b?l~'.\lfl1CJ1'W bn tJ 

Q.I Q.I d Q.I I Q 

'W'U'.\lln1'W'VleJeJ n'Ut9l1?1"l b?l1lJ 

(9).kl ~6lJeJ ~'U ~'Vl5 bbfl ~iJ1 ~bCJ~11 '.\l ~~eJ"l ~'W r116lJeJ ~'U n11G'l"l b?l~lJ fleJ'W'I11 b~1 b01~eJ"l~n1'.\l1 n 
~ 

~1"liJ1~bVlflVl~eJ~eJ1'WiJ1~b'Vlfl b~ CJ bfl~eJ"l~n1~'.\l~iJ~'U biJ~CJ'WL1'W~eJ"l b\J'Wbfl~eJ"l~n11VI~hvi1L1'W ~"l-d 11lJ~"l 
n1ru~rl1~"l~~t9l1l.ibiJ~CJ'WbbiJfI"l bbfl~n1ru~rl1~"l~~t9lb~lJ~'W'.\llnn11iJ~iJiJ1"liJ1~~'Vl5fl1'VIJ, 

'1 d Q.I ""..,. Q I '1 6' .1f 2.1 ~I '1 d1 I 12.1Q.1
@).bn b011"ln11'Vl6lJeJ1iJ?I'Vl'Bbbfl~U1~ bCJ~'Wt9l1lJlJ1t9l1n11'W t9leJ"lb u'W b011"ln11'Vl lJbflCJ ~1'U 

n11~"l b?l~lJt9l1lJlJ1t9l1n11~"l b?l~lJ n11f1"l'Vl'W b~eJ n11iJ~'U biJ~ CJ'Wb01~eJ"l~n1b ~eJ b~lJiJ1~~'Vl5fl1'VIJn11~~t9l 
~ 

t9l1lJiJ1~n1f101ru~n11lJn11G'l"l b?l~lJn11f1"l'Vl'W ~ bn/klctct((, @)/klctctb (CJnb1'WlJ1t9l1n11G'l"lb?l~lJn11f1"lVl'W1'W, , 
eJt9l?llV1n11lJbihVllJ1CJ), @)/klctct~ bbfl~ ~/kJctbo, 

(9).(( n 11iJ ~'U biJ ~ CJ 'W b01~eJ "l ~f)1b ~eJ b~lJiJ 1~~Vl5 fl1'VIJ n11~i1 t9l '.\l ~~eJ"l b~lJ ~fI ~ ~ t9lVl~eJ 
iJ1~~'Vl5fl1'VIJn111~'Vl~'VIJ CJ1n11'W n11~i1t9lVl~eJ'U~n111VI~~'W VI~eJiin11'111b01~eJ"l~n11~'U'UeJt9lb 'Wil&l 11lJ~"l 
"''WCJ'W~ lJ 11~b~eJ CJ n1~ (9)iJ n11~~t9lVl~eJiJ~nl1 b~ CJ ~6lJeJ~'U~'Vl5bbfl ~iJ1~bCJ~l1 '.\l ~~eJ"l'l1'"1 b?l'W eJ bb~'W n11.' ~ 

~1 b'W'W n11 ~"l~eJ"liin11t11 b?l'WeJ bb~'W n11iJ~iJiJ1"l b01~eJ"l~n1 VI~eJ n11'111 bfl~eJ "l~n11~'U'UeJt9lb 'Wil&llJ11~ , 
1'Wb011"l n11 ~"l-d ~eJ"lii n11'111 b?l'W eJ~eJlJflfleJ'W bbfl~VI~"ln11iJ ~iJiJ1 "l1 VI b\J 'W1iJt9l1lJ ~1;ffl~~ rl1V1'W~ bbfl~ 

~ ~ 

?l1lJ11tlt9l11'.\l?leJ'U1~eJ th"li'~ b'.\l'W (11 CJfI~b~ CJ~ bb'WiJVl1 CJ r11;ffbb'.\l"l) 

(9).ct n1ru~ ~6lJeJ~iJ~Vl5 bbfl~iJ1~bCJ~11iJ1~?I"lrl'.\l~biJ~ CJ'W bbiJfI"lVl~eJ bbm6lJbb~'Wn11~11.'W'W"l1'W 
1'W?l11~~1r1ry~1~~'Ufl11lJb~'W~eJ'Ubb~1 '.\l~~eJ"l~'W6lJeJbbm6lJb011"ln11b~eJ1VI~ltrn"l1'W~'.\l11ru11Vl0111lJb~'W~eJ'U 
fleJ'Wtl1 b~lbfl~eJ"l~n1\lln~1"liJ1~bVlflVl~eJ~eJ1'WiJ1~bVlfl 

(9).b lJflrl1b~'WfI"l:Yl'W~1~'Wn11r11'W1rufl1,~h~'W1~'W&liJ 0101fl~'.\l~1~~'UCJ n b1'W 1Vlr11'W1ru'.\l1 n 
~ ~ '. 

rl1b01~eJ"l~n1b~CJVllJ1CJfi"l rl1b01~eJ"l~n1~1~'Wn11b~lJiJ1~~'Vl5fl1'VIJn11~i1t9l b\?lCJ1Vl11lJfi"lrl11~~lCJ~l-:J 1 
b~ CJ1n'Ub01~eJ"l~n1~ bn \?l~'W'.\l'Wn11 bfl~eJ"l~n1'.\l~'VIJ~eJ:l11~"l1'Wt9l1lJVI~nn11tJry~~ ~'U1eJ-:Jb~ CJvl'11iJ b~'W 
rl1eJeJnbb'UiJ'Vl1-:Ji flin11lJ rll6lJ'WG'l"l rl1&l~~"l rl1'Vl\?lfleJ"l bfl~eJ"l b\J'W~'W bb~1lJ11lJrl1'U~n11l111,"l~m::J1 b01~eJ"l~n1 

~"l-d rl1b01~eJ"l~n11V111lJrl1b~1~ii~ryry1b~llJ1flf)11 @) tJ 



k:i. ~el'U<ij1t:Jbb~~flVl5tJ'a~It:J~t1 

fl1~tJ~'U btJ~tJ'ULr1~€l-:J..ijfl~ L~€l b~:wtJ~~~V(5.n1'V'1 fl1~e.J~t91 bb~llJ~1:Wfl1~tJ~'UbtJ~ tJ'U€l~1V!~/ 
1~~~'UbtJ~€l-:J b~eN~1flfl1~b~€l:w~.n1'V!l~€l-:Jbr1~€l-:J..ijfl~ 1~ tJ bb U-:J€I€lfl LtJ'U ~ fl~ ru ~-:J~ ~i1r111:W bbt91 fl~1-:J~€I-:J 
d 

,
1 "'" "'" 01 'r If df11.1

L-:J€I'U ~LbGl~~VlLibbGl~ u~~ btJ~'U ~-:J'U 

. k:i.@ n'arun1'atJi''UbtJ~t:J'Ubr1~el-:J~fl'al\9lt:Jl;;'a~'U'Uel(9l1'U:iJ;t 
~~~€I-:Ji1 fl1~tJ~'U btJ~ tJ'Uv!~€l~ ~~-:Jbr1~€I-:J..ijfl~~~'U'Ue)t911'UiT~ b~:W \,~:w b~ €ItJ~'UtJ'-:J 

tJ~~~Vl5.n1'V'1fl1~e.J~t91v!~€I'U~fll~ 1~tJ~~~€I-:Ji1fl1~t11~~'U'Ue)t911'UiT~ (Automation 

System) b~1:W1~1tJ1'Ufl1~vl1-:J1'U~-:Jv!:W~v!~€I'U1-:J~'Ut91€1'U b~'U fl1~1ib6(jGl~fl1~e.J~t91bb'U'U 
e)t911'U:W~ LU'U~'U (?!1V!~'Ufl~rufl~:W B ~~lli~1:Wfl1~t111,r1~€I-:J..ijfl~e)t911'U:W~L~1:W11il,tJ'U, 
~1tJl,r1~€I-:J) b~€I1Vf~1:W1~~vl1-:J1'Ul~€I~1-:Ji1tJ~~~Vl5.n1'V'1:W1fl;ff'U t911:WWl1~1~~rl1V!'U~ I,~'U 

- fl1~~~~-:Jbr1~€l-:J~fl~~~1 tJ1'U fl1~r11'U r1:Wv!~€1 fl1~vl1-:J1'U1'U'U1-:J~'Ut91€1'U L~€I1Vf, 
~1:W1~~r11'Ur1:Wfl1~vl1-:J1'U'U1-:JtJ~~L.nVl b~'U ~~'U'U~'UcJ1tJ~'Ur11e)~1'U:W~.n1tJ1'U, 
r1~-:J~'Ur11 ~~'U'Ufl1~'U~~~~'Ur11Gl-:JVi'Uvi€l ~~'U'Ufl1~ Lt911 tJ:W1t91~~'U ~~'U'U16(j1Gl, , 
e)t911'UiT~ Ltl'U~'U ~-:J~~i1t:.JGlvl11Vf~1tJfl1~e.J~t91v!~€l'U~fl1~i1tJ~~~Vl5.n1'V'1L~:w;ff'U 
. fl1 ~ ~ ~ ~-:J ~ ~ 'U 'U I, r1 ~ €I \l..ijfl ~ e)~1'U iT~~1i r11 'U r1,:w V! ~ €l vl1 \l1 'U1 'U VI,fl ~'U t91 €I 'U 

1~ tJ bu'V'l1~~'Ut91€1'U~~€I\l€l1~tJ r111:WGl ~ I,B tJ~v!~€l r1 ru.n1'V'1\l1'U~~\l v!~€I~'Ut91 €I'U~ 
, 'U 

1libV!:W1~tl'Ufl1~1il,L~-:J-:J1'U 1~tJ~~1Vfr1'U-:J1'Ui1V!,j'1~€I€1flrl1~\l ~I,LGl -rfl'M1~~'U'U 
'U 

br1~€I-:J byh,!'U L~'U fl1~~ ~~-:JiA'UtJ'U~v11r111:W~~€I1~1,t9111,e.J1 ~~U€l'U1t91~~'U , " 
e)t911 'UiT~ (Autoloader) fl1~~~br1~€l-:J X-ray ~~1tJfl1~t:.J~t91 ~~'U'U1i-:Jl,be.J'UbbGl~ 
r11'Ur1:Wfl1~e.J~~ (~1:w,ff-:J Hardware bbGl~ Software) LU'U~'U, 

k:i.@.@ r1ru613.I'U;t~eh'lm~i''Un1'a~\lb61'iaJ 
~ 'U 

"'" d 11.1 1.,. iI.f1 10 1 iI 10 

fl~fl1~VI~€l~'Ufl1~~\lb~~:W ~~~€l\lLu'U u~1:W~€l Gn.(9)-Gn.<i ~€I-:Ju~~fl1f'l 

I = d 11.1 d 
r1ru~fl~~:Wfl1~~-:Jb~~:Wfl1~Gl-:JVI'U VI ~/~<t:bo Gl\l1'UVI ~~ t91Gl1r1:W ~<t:bo, , 
1~tJLtJ'UtJ~~I,.nVln~fl1~~r1ru~fl~~:Wfl1~~-:Jb~~:Wfl1~Gl\lVl'U'lJd~fl1f'l1Vffl1~~-:Jb~~:W

d1 iI 11.1 11.1 I 1 dd 11.1 I.,. 

, 
iI Q 1 = 

fl1~Gl-:JVI'UVI ~'U-:Jr1'U€ltJ 'U~ru~VltJ'U~€I~'Ufl1~~\lI,~~:W tJfll,1'U u~~L.nVlfl~fl1~ 
, 'U 

t911:W~€1 (9).~ ~€I-:JtJ~~fl1f'l?!1,:rfl-:J1'Ur1ru~fl~~:Wfl1~~-:JL~~:Wfl1~Gl-:JVI'U~ tJ. cdlv<t:bo, 
11.1 11.1d 

Gl-:J1'UVI ~(9) u'U11r1:W ~<t:bo 

~ "'" "i' d'.cI ~ iJQ,I
k:i.@.k:i "61V15bb~~tJ'a~ bt:J~'UVI'I\l~ b\9l'a'U 

((9)) 1V!'~~'U fl1~ tJ fl L l'U €I1fl ~~'H~1?!1V!-r'U Lr1~€I-:J~fl~ 
(~) 1V!'~~'UtJ flL1'U.n1~L~'U1~'W~'U r1r1Gl~·1fl~1 tJl~~€I\l n~ fl1~~~1L'W'U fl1~€1 ~ L~:W 

, 'U 

1~tJ\'LU-:JLiJ'U ~ fl~ru ~-:J.n 
(~.(9)) fl~rui1 fl1~1i\'r1~€l-:J~fl~~i1fl1~ \, ~€I:W1tJ-:Jv!~ €l~,:r'U~'U'U €I,~~1V!fl ~~:w,. 

fl1~t:.J~~Lr1~€I-:J..ijfl~~~'U'Ue)~1'U:w~1'UtJ~~L~f'lllJ,j'€ltJfl'h~€ltJGl~ GnO 

~€I\l:WGlfh \'r1~€I-:J~fl~~i1fl1~tJ~'U btJ~tJ'U 1m~-r'UtJfl\'1'U.n1~L~'Ul~ 
'U 

"'" ""'.fl :;'il .fl 11.1 Iii.,.
'Ut91'Ur1r1f1L u'U~~tJ~L1f11 Gn u Lu'U~~~1'U~€ItJfI~ (9)00 ~€I-:JL\l'UGl\lVl'U, , 
1~ tJllJ~1:Wrl1~~'U LbGl ~VI'Uv!:W'U L1 tJ'U1'U fl1~tJ~'UtJ~-:J, , , 

mailto:k:i.@.k:i
http:JiA'UtJ'U~v11r111:W~~�I1~1,t9111,e.J1


(kJ.kJ) fl"H11:iJfll'J1~bfl~eN~fl'J~:iJflT'H~'e):IJL~\lVl~'e)r:i1.!Ur:i'W'W'e){Plr:iTVlfl'J'J:IJ, , , 
""" d Q,./ Q,./ "i Q,./""1 Q' 2.1 2.1I 

fll'J(:,J~{Pl bfl'J'e)\I"\l fl'J'J~UU'e){Pl b'W:IJ{Pl 'W U'J~ b'Vl fl 'W'e)~fl11'J'e) ~~~ bnO 

~'e)\I:IJ~~lbfl~'e)\I~fl'J~:iJfll'J'll-rUb'll~~'W 1Vi1~-ru ~flbl'W.fll';b~'W1~ 
'IJ 

\J~Uflfl~blJ,j'J~~~b1~l bn tJ blJ'Wi1~6'i1'W~'e)~~~ &:0 ~'e)\lb~'W~\I'Vl'W, , 
L~ ~1JJ'J1:IJ~1~~'Wbb~~'Vl'WVl:IJ'Wb1 ~'W1'Wfll'J'll-ru'll'J\I, , , 

::: Jf ",,-=I I d Q,./ d -=I d "i ~ Q,./0 

'VI \I 'W 1 nfll 'J fll 'W 1 ru~ ~ fll bI'll 'J 'e) \I "\l fl 'J'VI:IJ fll 'J V?,l 'e):IJ b~ \I Vl'J 'e) r:i 'W U r:i ~ 'W 

~{Plr:ilVlfl'J'J:lJfll'J(:,J~{Pl bfl~'e)\I~fl'J'J~UUeJ{PlL'WiJ~1'W'll'J~b'Vlfl 1,x1.!u bul'll~b~'W~\I'Vl'W 
2.1 d""".:!i1 01 "i "" d d Q,./I 

(Pll:IJ~'e) (9). b 'Vl bfl~~'W 'Wu'J~b'VIfl b~~l'l"\ll'Jrul"\ll fl bbVl~..:!'Vl:IJ1~'e)":! bfl'J'e)..:!"\l fl'Jbb~~ 

'e)'ll fl'Jru 'J1:IJ{1":! fll'JU~fll'J~ bM ~1 ~ 'e)..:! bb~~Vltrfllin''W fll'J~1 ~ L~'W~ bn~~'W1 'W, ~ 

lm.lm fl'JrunTitJi''U btJ~~'Wbfl~el{J~n'J~1~1~bfl~el{J~n'J'J~'U'Uer~b'WiJ~ b~eltJi''UtJ'J {JtJ'J~a'VI6.n1'W
~ 

((9») fll'J'I11L'VIflL'WL~ ~1VlJJ~1JJ1~bfl~'e)\I~fl'J'J~UUer{?)L'WiJ~iL~1:IJ11m'Ufll'J(:,J~{?)L~'e)'ll-ru'll'J\I, 
'll'J~~'VI5.fl1l'l 

(kJ) fll'J1i' Lfl~'e)-:J~'W1VlJJ~'e)\I L'VIflL'UL~~ fll'J(:,J~ {Pltrfl~ru~b~:IJ/r:il ~fll'J(:,J~ (?) b~:IJ (:,J~fll'J, 
~"lb\J'Wfll'J"\l~tol'e)\lLlJ'W1'll{?)l:IJ~1~1~~nlVl'W~ 
olQ,./ old d Q,./ d 0 IV 0 I ... V <I'd "" 2.1;:, 10 II""

( bn ) u'JU b u~ ~'WLfl'J'e)-:J"\lfl'Jbl'l'e) u'JUu'J-:Jflru.flll'l~'e)-:J(:,J~{?).fl ru6fl'Vl(:,J~{?)'e)~ b~:IJ"\l~{?)'e)":! bu'W u 
, , 'IJ 

(?)1:IJ~1~1~~nlVl'W~bb~~r:il:IJ1'Jfl{?)'J1"\lr:i'e)'u1~'e)~1":!~~b"\l'W 

lm.lm.@ fl ruff:JJU~tJel{J m~i''Unl'Jfi{J bff~:JJ 


~ 'U 

n"\lfll'J~~'e)-rU fll'J6'i..:! br:i~:IJ "\l~tol'e)'HlJ'W1'll{Pll:IJ~ 'e) bn. ~-bn.~ {Pll:IJ'll'J~ fllfl 

flru~fl'J'J:lJfll'J6'i\lLr:i~:lJfll'J~\I'Vl'W ~ ~kcfbo ~\ll'W~ kJ~ (?)~lfl:IJ kJcfbo L~~LlJ'U, , 
'll'J~ b.fl'VI n"\l fll'J~ flru~ fl'J'J:lJfll'J6'i \I br:i~:lJfll'J~":!'VI'W'll'J~ fll fl1,xfll'J6'i \I Lr:i~:IJ fll'J~-:J 'Vl'W 

~ , 
~1i'u\lrlu'e)~ 1'W~ru~~~'W~'e)-rUfll'J6'i\lLr:i~:IJ bb~~blJ'Wn"\lfll'J~'e)~1'W~1~1~-ru~'Vl5

'IJ 'IJ 

'll'J~L~6(fLJ~flL1'W.fll';b~'W1~\J~u,flfl~ 
lm.lm.lm a'Vl6bb~~tJ'J~b~",j~"\1~1~i''U 

((9») 1Vi1~-rUfll'J~flbl'W'e)lfl'J~l b~lcllVl-rU Lfl~'e)\I~fl'J 
(kJ) 1Vi1~-rU~flLl'W.fll';L~'W1~\J~Uflfl~LlJ'W'J~~~L1~1 bn tJ LlJ'Wi1~6'i1'W~'e)~~~ &:0, 

~'e)\I L~'W~..:!'Vl'WL~ ~1JJ'J1:IJ~1~ ~'W bb~ ~'Vl'WVl:IJ'tH1 ~'W1 'W fll'J'll-rU'll'J..:! ~..:!d, , , , 
1Vi1~-rU~fl bl'W.fll~b~'W1~\J~Uflfl~"\l1 fl'Jl~1~~'e)\I n"\lfll'J~~l b\J'Wfll'J'e)~ b~:IJ 

, 'IJ 

Gn. bb'W'J'Vll{Jnl'Jl;;a'Vl6bb~~tJ'J~b~,.,j~nb1'W.nlc&b~'W1~il~'Uflfl~
~ 

2.1 d12.1 V 2.1 -=I "" 12.1 "" "" 2.1;:1 1 2.1 d "" .:!i V 12.1 Q,./
bn.(9) 'Jl~1 ~'Vl ~'JU~flb1'W.fll~b-:J'W ~'W{?)Uflfl~ "\l~{?)'e)":!b u'W'Jl~ ~'VlLfl~~'W.fll~Vl~..:! ~'JU, 

U{?)'J6'i\lbr:i~:IJ L~~1,xb~:lJ1.!uil~"\llfll'W~'e)'e)flU{?)'J6'i":!br:i~:IJ 
bn.kJ fll'J1i'~'Vl5~fl b1'W.fll';b~'W1~\J~Uflfl~ "\l~tol'e)\l1~"\llflnl1'Jr:i'VI5~..:!~1'W1'W~bn~~'W'iJlfl, , 

Lfl'J-:Jfll'JtT'W1'Wbb~~~'J'e)uuty~h'VhtT'W L~~1:IJ1,xbbu..:!1~bY1 ~,,:!Ul..:!6'i1'W 
bn.bn fl'JrutJ1~ m~-rufll'J6'i..:! br:i~:lJiinl1'Jr:i'Vl5bb~ ~~1'J~.fll";b~'W1~il~Uflfl~1'llL~~1:W'll'J~r:i..:!rl

'IJ , , 

~'e)1~~'VI5~flL1'W.fll~b~'W1~il ~Uflfl~ ~1'W1'W.fll";b~'W1~il~Uflfl~~..:!fl~11~~1'J~1'll bb~1, , 
tT'W "\l~1:Wfl fl'l11:IJ1V1fl'e)'e)fl'iJ1 fl:IJ~~1.fl1';L~'W1~il~U flfl~~1~-rUfll'J~fl b1'W{?)1:IJ~'J~u11

'IJ 'IJ' , 

1'WU{?)'J6'i-:J br:i~:IJ bb~'J~ ~~ b1~lfll'J1~-ru ~ flL l'W.fll";L~'W1~\J~Uflfl~'iJ~tJU ~'e)b~ 'e)\I, 
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ส าหรับเจ้าหน้าท่ี  
ประกอบค าขอเลขท่ี ……..… / …….…... 
ลงวันท่ี …………….........  
 
 
 

 
 

 
(จะต้องยื่นภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2563 พร้อมค าขอรับการส่งเสริม) 
 

แบบประกอบค ำขอรับกำรส่งเสริมตำมหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน์ 
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560 

 
ข้าพเจ้า  ………..............…………………………….. ในนามบริษัท …………..….…………...................................................……..…… 

ปัจจุบนั ด าเนนิการผลิต …………………………………….........................………………………………………….…………………..…………..............…  
โดย    ได้รับการส่งเสริม ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ ................................... ลงวันที่ ..................................   ไม่ได้รับการส่งเสริม  

มีความประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 
9/2560  ตามมาตรการ ดังนี้ (โปรดเลือกมาตรการที่เก่ียวข้อง) 

 1) กรณีกำรปรับเปลี่ยนเครื่องจักรโดยใช้ระบบอัตโนมัติ (กิจการที่ขอรับการส่งเสริมตามข้อ 1) จะต้อง 
         อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมได้ ณ วันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้  ยกเว้นกิจการในประเภท  
         4.6, 4.12, 4.16, 5.8, 7.2, 7.5, 7.6, 7.7) 
 2) กรณีกำรปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ไม่ใช่เครื่องจักรระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพ     
         (กิจการที่ขอรับการส่งเสริมตามข้อ 2) จะต้องอยู่ในข่ายให้การส่งเสริมได้ ณ วันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม 
        ตามมาตรการนี้  และจะต้องเป็นกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) 

  
1. ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
                 1.1 ก ำลังผลิตสงูสุดต่อปี (กรณีกิจกำรบริกำร ให้ระบุขนำดของกิจกำรสงูสุดต่อปี) 

 ปีฐำน (ป.ี.........) ปีที่ประเมินผล  (ปี…………….….) 
ผลิตภัณฑ/์บริกำร   
ก ำลังผลิต/ขนำดกิจกำร   
เวลำท ำงำน .............. ชม./วัน: ........... วัน/ปี .............. ชม./วัน: ........... วัน/ป ี

หมายเหตุ    
1) ก าหนดให้ปีก่อนปีที่ยืน่ขอรับการส่งเสริมเป็นปีฐาน โดยค านวณสัดส่วนเมื่อสิน้สุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว 1 ปี และ

ค านวณทีป่ริมาณการผลิตในปีซึง่เป็นปีฐาน 
2) โปรดแนบรายละเอียดผลิตภัณฑ์/บริการ   
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      1.2 ตัวชี้วัดส ำหรับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต (ค ำนวณที่ปริมำณผลิตของปีที่ประเมินผล : ..............ต่อปี) 

ตัวชี้วัด 
ปีฐำน  

(ปี..........) 

ปีที่ประเมินผล 
(ปี ………….….) 

 ร้อยละ  
(จำกปฐีำน) 

1. ต้นทุนทำงตรงต่อหน่วยกำรผลิต/กำรบริกำร    

2. อัตรำกำรได้มำ (Yield)    

3. ตัวชี้วัดอื่นๆ เลือกจำกข้อ 3.1) – 3.6) ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลำยข้อก็ได้  
3.1) ตัวชี้วัดผลผลิตภาพแรงงานเชิงมูลคา่เพิ่ม (Amount of 
Processing per Employee) 

   

3.2) ตัวชี้วัดประสทิธิภาพการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
(Efficiency of Machinery Investment Ratio) 

   

3.3) ตัวชี้วัดประสทิธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร (Overall 
Equipment Effectiveness OEE)) 

   

3.4) ตวัชี้วดัอัตราการใช้เครื่องจักร Equipment Operating Ratio 
(EOR)) 

   

3.5) ตัวชี้วัดการประเมินอายุการใช้งานของชิน้ส่วน, อุปกรณ์และ
เครื่องจักร (Mean Time between Failures (MTBF)) 

   

3.6) ตัวชี้วัดประสทิธิภาพของการผลิตได้จริงเปรียบเทียบกับ
ความสามารถในการผลิตที่ควรท าได้ (Actual Production Rate 
as a Percentage of the Maximum Capable Production 
Rate) 

   

หมายเหตุ   ก าหนดให้ปีก่อนปีที่ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นปีฐาน โดยค านวณสัดส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว 1 ปี 
และค านวณที่ปริมาณการผลิตในปีซึ่งเปน็ปีฐาน 
 
2. แผนกำรด ำเนินงำน  (โปรดระบุรำยละเอียด โดยใช้เอกสำรแนบ)   

2.1 รำยละเอียดแผนกำรด ำเนินงำน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1)  วัตถุประสงค์ของการด าเนนิงาน 
  2) รายละเอียดการปรับปรุงสายการผลิตที่มีอยู่เดิม พร้อม 

- ขั้นตอนกระบวนการผลิต/บรกิารของโครงการที่ขอส่งเสริมการลงทนุที่ระบุขัน้ตอนที่มีการน าเครื่องจักร
อัตโนมัติมาใช้  
- แผนภูมิแสดงการปรับปรุงเครือ่งจักร เช่น (Plant Layout)  และ/หรือแบบ (Drawing) ที่ระบุส่วนที่จะ 

                        ใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ หรือการปรับปรุงโดยน าเทคโนโลยีมาใช้) 
 3)  หลักฐานประกอบการพิสูจน์ข้อมูลตัวชี้วัดในปีฐานสว่นที่เก่ียวข้อง พร้อมรายละเอียดการค านวณตัวชี้วัด 
 4)  แหล่งที่มาของเทคโนโลยี (เช่น รายละเอียดเทคโนโลยี การออกแบบ ผู้ออกแบบ เป็นต้น)  
 
 
 
 
 
 
 
 



สกท.                                                   F PA PP 30-02                             11/01/61  หน้าท่ี 3/4 

  5)  รายละเอียดเคร่ืองจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ (เฉพาะเครื่องจักรที่จะลงทุนใหม่) โดยระบุจ านวน มูลค่า และ
แหล่งผลิต  

          ทั้งนี้ กรณีที่ขอรับการสง่เสริมโดยจะมีการลงทุนเครื่องจักรที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องจักรระบบอัตโนมตัิในประเทศมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการปรับเปลี่ยน ให้กรอกข้อมูลตาม
เอกสารแนบแบบประกอบค าขอรับการส่งเสริมฉบับนี้ ในหน้าที่ 4/4 ด้วย 

   6) ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่ .............................................. ถึง ...................................... 
- เร่ิมสั่งซื้อเครื่องจักร    เดือน ................ ปี .............. 
- เร่ิมติดตั้งเครื่องจักร    เดือน ................ ปี .............. 
- เร่ิมผลิต     เดือน ................ ปี .............. 

     โดยโปรดแนบรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
    2.3 รำยละเอียดกำรลงทุนเฉพำะส่วนที่ท ำกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่เสนอในข้อ 2.1        
ที่สอดคล้องกับค าชี้แจงส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับลงวันที่ 8 มกรำคม 2561  (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ ปี ............  ปี .......... ปี .......... 
1. ค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร*    
2. ค่าเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์**    
3. ค่าติดตั้งเคร่ืองจักร    
4. ค่าทดลองเคร่ือง    

รวมเงินลงทนุ    
หมายเหตุ * ค่าก่อสร้างไม่รวมถึงค่าเช่าอาคาร (ไมน่ับเปน็วงเงนิลงทุนที่จะได้รับการยกเว้นภาษเีงินได้) 

                  ** ค่าเครื่องจักรรวมถึงมูลค่าเช่าตามสัญญาเชา่ที่มีอายสุญัญามากกว่า 1 ปี  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเปน็ประมาณการที่ดีทีสุ่ดในความเห็นของข้าพเจ้า 
 
 ลงชื่อ ……………………………..………………….. 
          (……………………………………………….) 
 วันที่ …………………………………….….………… 
 
               หมำยเหตุ ต้องลงชื่อผูกพันและประทบัตราส าคัญของบริษัทให้ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
  



สกท.                                                   F PA PP 30-02                             11/01/61  หน้าท่ี 4/4 

เอกสำรแนบเฉพำะผู้ที่ขอรับกำรส่งเสริมที่มีกำรลงทุนเครื่องจักรที่มีกำรเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิต 
เครื่องจักรระบบอัตโนมตัิในประเทศมำกกว่ำร้อยละ 30 

รำยกำรเครื่องจักรระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่น ำมำใช้ในโครงกำร  (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดท าเปน็เอกสารแนบ) 
รำยกำรเครื่องจักร ประเทศ จ ำนวน มูลค่ำ 

(ล้านบาท) 
กำรเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมฯ  

ในประเทศ 
(กรุณำกำเครื่องหมำย ✓ในช่อง) 

มี  ไม่มี  
1.ค่ำเครื่องจักรจำกต่ำงประเทศ  
1.1 ค่าจ้างออกแบบทางวิศวกรรมจากต่างประเทศ    
จากบริษัท........................................................................                          

     

1.2 เครื่องจักรหรือชิ้นส่วนใหม่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
1.2.1…………………………………………………………………      
1.2.2…………………………………………………………………      
1.2.3…………………………………………………………………      
1.2.4…………………………………………………………………      

รวม มูลค่ำกลุ่ม  1    
2.ค่ำเครื่องจักรในประเทศ 
2.1 ค่าจ้างออกแบบทางวิศวกรรมในประเทศ 
จากบริษัท..........................................................................  

     

2.2 เครื่องจักรหรือชิ้นสว่นใหม่ทีซ้ื่อในประเทศ     
2.2.1…………………………....…จากบริษัท............................     
2.2.2……………...…………….…จากบริษัท............................     
2.2.3………………...………….…จากบริษัท............................     
2.2.4…………………...……….…จากบริษัท............................     

รวม มูลค่ำกลุ่ม  2    
3. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับเครื่องจักร 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น คา่ติดตั้ง ค่าทดลองเคร่ือง เป็นต้น)     

รวม มูลค่ำกลุ่ม  3    
รวมมูลค่ำเคร่ืองจักรของมูลค่ำเคร่ืองจักรท่ีมีกำรปรับเปลี่ยน  
(A = กลุม่ 1+ 2 +3 )   

   

รวมมูลค่ำเครื่องจักรระบบอตัโนมัติฯ เฉพำะที่มีกำรเชื่อมโยงกบัอุตสำหกรรมฯ ใน
ประเทศ (B) 

   

สัดส่วนกำรลงทุนเครื่องจักรทีม่ีกำรเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติใน
ประเทศ  (B*100/A) 

ร้อยละ 
................ 

 


