
o <::I'" 0 Q;I 	 I "" 

fn~ bb "U\l6'11'WfNTW flru~fl11lJ fl116'1\l b6'11lJ fl11~\l'Vl'W 
~ 

b~eN lJ1~1fl11~\l b6'1~lJ fl11G1\l'Vl'Wb~'€l fl111'<iltJ bbG1~~\9lJ'W1 VI~'€l'€l'€lfl bb'U'U'Vl1\l1 Pll fl11lJ b ~'€ltJ1''U't.I1\ltJ1~~'VlfiilTW, 	 , 
~1lJtJ1~fl1Plflru~fl11lJfl11~\lb6'1~lJfl11G1\l'Vl'W ~ ~~cfbo, 

b~e:l1Vffl11~~b6'1~lJfl11~\l'Vl'W1'WlJ1~1fl11~\lb6'1~lJfl11~~'Vl'Wb~'€lfl111'<iltJ bbG1~~\9lJ'W1 VI~'€l'€l'€lfl Lb'U'U 
q 	 q 

'Vl1\l1Pll fl11lJ b ~e:ltJ1''UtJ1~tJ1~~'VlfiilTW ~1lJtJ 1~fl1Plflru~ fl11lJfl11~\l L6'1~lJ fl11G1\l'Vl'W ~ ~/l!Jcfbo ~\l1'W~ 
~ 	 q 

l!J~ 	~~1fllJ l!Jcfbo b~'€l\l lJ 1~1fl11~\l L6'1~lJ fl11G1\l'Vl'W L~'€ltJ1''UtJ1 \ltJ1~~'Vlfiil1'W fl1 1t:-J ~~i]fll1:W~~ L"U'W~'W, ~ ~ 

~1't!fl\l1'W~\le:l'€lflr11~Lb"U\l~\l~'€l1tJd 

OJ I "'" 

n1'jlijeJ'jUn1'jfl~~fl'nJ 

(9). lJ1~1fl11~\l L6'1~lJfl11~\l'Vl'Wb~'€l fl 111 '<iltJ Lb~~~\9lJ'W1 VI~'€le:le:lfl bb'U'U'Vl1\l1 Pll fl11lJL ~'€ltJ1''UtJ1\l 
q 	 q 

tJ1~~'Vlfiil1'W i]1~f:)tJ1~6'1~rlb~'€lfl1~~'WLb~~~\lb6'1~lJ1Vfn"Ufl11~~1b'W'Wfl11'€l~ bb~l ,ff\l n"Ufl1,11~1''Ufl11~\l b6'1~lJ 
~, 	 'U 

'€l ~ b~lJVI~'€l1l11~1''U fl1 1~ \l b6'1~lJ i] fl11~ \l'Vl'W b~ '€l1 '<iltJ bb~ ~ ~\9lJ'W 1 VI~ '€l fl1 1'€l '€l fI bb'U 'U 'Vl1\l1 Pll fl 11lJ1 Vfi] 
'U 	 , 

tJ1~~'Vlfiil1'W6'1\l~'W 
,'\I 

""'" .J v I "" !/.I ~I 1al !lJ 01 	 I "" l!J. fl"iJfl11'Vl~'€l1'Ufl116'1\lb6'11lJ "U~~'€l\lbu'W u~1lJ~'€l CS::.(9)-CS::.CS:: ~'€l\lu1~fl1Plflru~fl11lJfl116'1\lb6'11lJ 

fl11~\l'Vl'W ~ ~/l!Jcfbo G1\l1'W~ l!J~ ~G11fllJ l!Jcfbo b~tJdJ'WtJ1~Lil'V1n"Ufl11~flru~fl11lJfl11~\lb6'1~lJfl11~\l'Vl'W, 	 ,~ 

tJ1~fl1Pl1Vffl11~\lb6'1~lJfl11~\l'Vl'W~1iU\lA'U'€l~1'W~ru~~~'W~'€l1''Ufl11~\lb6'1~lJ tJ fl b 1'WtJ1~bil'Vl n~ fl11~1lJ~'€l (9).(9) 
~ '\J 

01 0 v I "" 	 Q.J.J v.J al~'€l\lu1~fl1Pl6'11'Wfl\l1'Wflru~fl11lJfl116'1\lb6'11lJfl11~\l'Vl'W 'Vl u. CS::~cfbo ~~1'W'Vl l!J(9) 5'Wl1fllJ l!Jcfbo 
~ 

~~eJ'LI11ijIijeJ~n1'j1~n1'jfl~ ~fl;:JJ 
{;fl. ~~ '€lf'U~'Vl5 bb~ ~tJ 1~btJ~"r"U ~vi''€l\l ~'W ({ r11~ ' € lfu fl11t1 \l b6'1~lJ" 'Wi'e:lun'U It bb 'U'UtJ 1~ fle:l'U 

'\I 

r11~'€lf'U~'VlfibbG1~tJ1~btJ~t1~1lJlJ1~1fl11~~ b6'1~lJfl11G1\l'Vl'W b~ '€l n111'<iltJ bb~~~\9lJ'W1 VI~'€le:l'€lfl Lb'U'U'V11\l1 Pll fl11lJ , 
b~'€ltJ1''UtJ1\ltJ1~~'Vlfi,il1'W~llJtJ1~fl1Plflru~fl11lJfl11~\lLf?f~lJfl11~\l'V!'W ~ ~~cfbo (F PA PP 38)" il1tJ1'Wl'W~ 
(;flO 5'Wl1fllJ l!Jcfbbfl bbG1~~'€l\l~lb'W'Wfl111Vfbb~lbf?f~"Uil1tJ1'W bfl tJ 't!'U"U1fll'W~'€le:lflU~1~\lbf?f~lJ 

CS::. ~~ '€l1''U~'Vlfibb~~tJ1~btJ~t1"U~~'€l~tJ~U~~1lJVI~fl bflrusn fl11~'€l1''U fl11~\l bf?f~lJ(Y11lJlJ1~1fl11 

~~fl~11~\l~'€l1tJd 
CS::. (9) 	 ~'€l'U ~1tJ fl11G1~'Vl'Wb~'€l fl111'<iltJ bb~~~\9lJ 'W 1 VI~'€l'€le:l fl LL 'U'U'V11\l1 Pll n11lJ b ~'€ltJ1''UtJ1 \l 

tJ1~i1'Vlfiil1'W 

(9)) fl11~\l'Vl'W1'<iltJ bbG1 ~~\9lJ'W1 b~'W fl11~\l'Vl'WL~'€l1Vfi] fl·11~\9lJ'W1t:-J~~.nrusn b~ '€l1 Vfi]
~ 	 . ~ 

flruf?flJ~VI~'€lfl111i\l1'W~~~'Wfl11b~lJ VI~'€l fl11~\9lJ'W1t:-J~~.nrusn~'WbL'U'U~'W1V1~ 
~ 	 q 

~I !lJ 
Lu'W~'W 

(l!J) 	 fl1 1~\l 'Vl 'W b~'€l fl1'1'€l '€l fl LL 'U 'U'Vl1~1Pll fl11lJ L ~ '€ltJ 1''UtJ1\ltJ1~i1'Vlfi il1'W L ~'W fl11 
~ 	 q 

e:l'€lfl bb'U'Ufl1~'Ul'W fl11t:-J~~1Vfi]tJ1~~'Vl5ilTW~~'WVI~'€l fl11~~~e:l~ b~tJ"U1 flfl11t:-J ~~ 
btl'Wvl'W 

CS::.l!J fl1ru~~~e:l1''U~'Vlfibb~~tJ1~btJ~t1tJ1~f?f~rl"U~ LtJ~ tJ'WbbtJG1~VI~e:l LLm~ bbt:-J'W fl11~lbcQ'W~l'W
'\I 

1'Wf?f11~~lAty~1~1''Ufll1:IJb~'W~'€l'U bb~l "U~vl'€l~~'W~'€lbbm~bfl1~fl11b~'€l1Vf~1,:rfl~1'W 
Yl"U1'1ru11Vffll1lJb~'W~'€l'Un'€l'W~1bcQ'Wfl11~e:l1tJ 

http:CS::.(9)-CS::.CS
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(£,m 	flT'f~"ill'HlJ1 b~'W~-:J'Vl'WVI~eJfh1~~1tJ b~eJ fl1'jl~tJ bb~~~w.J'W1 VI~eJeJeJflbL'IJ'IJ'Vl1-:Jl 1"11 fl'j'jlJ, 	 . 

b~eJtJ-rUtJ~-:J'lh~~'Vl5:rn'VII "il~~"il1'jW1 btJ~tJ'IJ LVI tJ'U n'U tJeWl~1tJ bu'Vll1~1f1'j-:Jn1'j~~eJ-r'U 
fl1'j6'i-:JbG'!~lJbVhu'W 

v 	 . 

(£,(£ tJ'j~ bfl'Vl b~'W~-:J'Vl'Wbb~~fh1~~1tJ~eJtJ1'W~1tJ fll'j~eJ-r'U~'Vl5 bb~~tJ'j~1tJ~t1, ~ 

(£,(£,(9) fl1'jl~tJ bb~~~w.J'W1L'Vlf11 'W1~~bb~~'Wl\91fl'j'jlJ 
.c:::j 	 co QJ QJ .,j 0 co <01 I v vd I1 a

(£,(£,(9), (9) fl'jW fl1'j1"iltJ LL~~'Vllw.J'Wl'VI~1 b'W'Wfl1'j beJ-:JVI'jeJ11"il1-:J(:.JeJ'W 'W u'j~ b'Vll"1 
~ 

1~bbrl fl 1'jl~tJeJ \91G'!1V1fl'j'jlJ~'W'iff'W f61'W fl 1 'jl ~tJ b~ -:JtJ'j~ tJ fl ~ fl1 'j 
, dJl 	 , 

~w.J'W1 b~-:J'Vl~~ eJ-:J fl1'jeJeJfl bb'U'U'Vl1-:Jl 1"11 fl'j'jlJ Lb~~fl1'jeJeJ fl bb'U'IJ'Vl1-:J 

~b~fl'Vl'jeJijfl~ 1~tJih1tJ~~bBtJ~ vl-:J.n 

((9)) fl1'j~1bij'W-:J1'Wb~-:JtJij{j'~fl1'j b~-:J'Vltl~~ VI~eJfl1'j~1bij'W-:J1'W1~1 

~jJ"il~11-:JVllJ1m~eJfl'WVl1f111lJnVll1~jJf1 W~1'Vl1-:Jbl"1'j~f6n"il VI~eJ 
, , ~, dJl 

d V V V CO .,j.c:::j I 

b'VIIeJf111lJfl11V1'W1"il1flf111lJ'jb~lJ'VllJeJtJ 
~ 'U 

(~) 	 fl1'jfl'Wf111V11fl1'j1itJ'j~1tJ~t1"il1fleJ-:Jrlf111lJ~~'Wf61'W 
~ 	 dJl 

(m) 	 fl 1 'j fi ~ fl 'W G'! \91 'j VI ~ eJ fl 1 'j eJ eJ fl bb'U 'IJ 'Vl1-:J 11"11 fl 'j 'j lJ bb ~ ~ fl 1 'j 
~ 

co c:;l CO ~ d a I ~ Va I '1 ~ 
eJeJfl bb 'U'lI'Vl1-:J€lb~fl'Vl'jeJ'WflG'! b'VIIeJ u'j~tJfl\?1 b~ u'j~ btJ~'W 

~ 

((£) 	 fl1 'j 'Vl ~ G'! eJ 'IJ b~ eJ fl 'W Vl1 VI ~ eJ tJ 'j ~ bil 'W 'Vl1-:J bfi eJ fl ~ 1 -:J 1 ~ eJ -:J 

(:.J~\91.nWSVI1V111 bb~~fl'j~'U1'Wfl1'j1V111 

V 
I V 	 co V I 0 

fl1'jfleJG'!'j1-:J bb~~fl1'j'Vl~G'!eJ'U~'W-:J1'W~'Wbb 'lI'U V!'W"il1~eJ-:J I,b~~ 

~~~w.J'W1, 
(~) 	 fl1'j~w.J'W1(:.J~\91.nWsvl~'Wbb'U'U (Prototype) 

(b'lI) 	 fl1'jG'!~1-:Jfl'j~'lJ1'Wfl1'j(:.J~\91111~eJ-:J bb~~1'j-:J-:J1'W(:.J~\91111~eJ-:J (Pilot 

Plant) 

(~) 	 n"il fl'j'jlJ'Vl1-:Jb 'Vlf11'W1~ ~b~eJ btJ~tJ'Wl,l,tJ~-:Jl,l,m~ifeJ'U fl'VII~eJ-:J~eJ-:J 
(:.J ~ \91.nwsvl1Vll1V1~eJ fl'j~'U1'W fl1 'j(:.J ~ \911 Vll1~~'IJ I, ~ eJ-:J "il1 fl fl1'j 

QJ co Qj ~v <01 V co 0 I 

'VII w.J 'W1(:.J~ \91fl WSVI \91 'W 1,1,'IJ'IJ VI'jeJfl1'jG'!'j1-:J fl'j~'U1'Wfl1'j(:.J~ \91'W 1'jeJ-:J 

(~) -:J1'Wl 1"11 fl'j'jlJ I,b~~-:J1'W~ ~~-:J 1,f1~eJ-:J~fl'j~ I,~ tJ1ifeJ-:J1~ tJ\91'j-:Jn'U 

fl1'ji~tJI,L~~~w.J'W1(:.J~\91.nWsvlVl~eJfl'j~'U1'Wfl1'j(:.J~\911V111~~'lJb~eJ-:J 
Qj co Qj ~v <01 V co 

"il1flfl1'j'VII w.J'W1(:.J~ \91fl WSVI \91 'Wbl,'U'lJVI'jeJfl1'jG'!'j1-:J fl'j~'lJ1'Wfl1'je..J~ \91 

111~eJ-:J 

((9)0) fl1'jeJeJfl bb'U'U'Vl1-:Jl 1"11 fl'j'jlJVI~eJ fl1'jeJeJ fl bb'IJ'IJ'Vl1-:J~ I,~ fl'Vl'jeJij fl~ 

L~eJfl1'je..J~\91e..J~\91.nwsvilVll1V1~eJfl 'j~'U1'W fl1'j(:.J~\911Vll1~~'U I, ~eJ-:J 
Qj co Qj ~v <01 V co 

"il1flfl1'j'VII w.J'W1 e..J~ \91 flWSVI\91'W bb'U'U VI'jeJ fl1'jG'! 'j1-:J fl'j~'U1'W fl1'j(:.J ~ \91 

111~eJ-:J 

((9)(9))fl1'jll1f111lJ~~jJeJ~ bb~1lJ1G'!~1-:J1\91tl~'IJ bf1~eJ-:J~eJ e..J~ \91.nWsvl
'U ~ , 

fl'j~'U1'Wfl1'je..J~ \91 'j~'U'lJbb~~'U~fl1'j1Vll1 VI~eJtJ-r'UtJ'j-:Je..J~ \91.nWsvl/, 
fl'j~'lJ1'Wfl1'j(:.J~ \911,~lJ~jJeJ~ bb~11~~~-:J~'W 

~ 



(<9)tv)n'<\J fl11lJ'LrJ{?l fl11lJ ~l'LJ[:.J ~ {?l Ji'ru6V1 LL~~~l'LJ'U~fl11~ LtJ'U fl11 

rleJ1~Ln~~'Ufl1'VI~eJ'U~fl111'Vl:W 'Vl~eJiifl11tl-r'U'lh~eJ~1~lJ1fl1 'lJ, 
~1'lJ951,ru~fl~ru~ LL~ ~ fl11t111tl111tl1~1tJ 6lJU ~~'VllJ1 tJ1llJ ~ ~ 
fl11Ltl~tJ'lJbLtl~~~1'lJL'Vl951il 951 eJtl fl1ru 'Vl~eJ'lJeJ'W~LLlim11, 

~.~.(9).tv 11tJfl11b~'lJ~~'Vl'lJ'Vl~eJ~1111~1tJ1'lJfl111~tJbb~~~~'U1 ii11tJ~~LBtJ~ ~~d, 

I iIJ' aj "'" aj <u "'" <u iIJ' I "'" <U I """ 

- 9511'<\J1~'Vl1eJb~'lJb~eJ'lJ~eJ~'lJfll'<\JtJ [:.J6lJltJl'<\JtJ 6lJ1~b'Vl951'lJ951 
'IJ 

b-;ij1'VlcU1~1 b95111~~1'lJ~eJ~tl~tJ~ fl11 Ufll6lJ1 fl11Lu'V'l1~?11~1~ 
.b~tJl11eJ~tl1~~119511':)fl11 bL~~'lJ951~1fl1~'U~-;ij1~ b~tl1~'lJ~tJ~':)1'lJ 
(?l1lJ19511':)fl111~tJ bb~~~~'lJ1~b?1'lJtl 1llJ~':) fh-;ij1':)'Vl~eJ b~'lJL~eJ'lJ 
~eJ':) ~~ii951rul~'Vl~tl951l1lJ~~1 fl11 Lb~1~-r'U fl11tJflt:J'lJb ~ tl1~ 'IJ 	 , , 'IJ . 

'lJ~tJ~':)1'lJ{?l1':) (?l1lJ?11~116lJ1~ L~tJliftl~ n'U19511.:) fl111~tJ LL~ ~ 
<U d 

'V'l~ 'lJ1'Vl L?1'lJtl 

~1111~1 tJ1'lJ fl11~~-;ij1.:)~tl~ fl~1 ~~tl111'U~fl11~L~tJl6lJ1 ru 
'IJ OJ 

bu'V'l1~~1'lJ~1:w1~fl11?115{?l L951~tl':):W eJ'Vl~tltl'lJfl1ru' b~eJ~h bil'lJ~1'lJ, 
(?l1lJ19511~fl111~tJbb~~~~'U1 

~.:)d ~1~1':)'Vl~tlL~'lJb~eJ'lJ1~1llJt:i~?11?1~fl11{?l1lJlJ1{?l11 ~o (<9)) 

bLvl.:)'lJ1~lJl~-r~.!J1fl1 
I d aj aj "I If

(tv ) 9511 L9511eJ':)lJtl'Vl1eJeJ,ufl1ru 

- fh111~1tJ1 'lJ fl11~~6ffeJ~~'Vl1 b951~eJ':):WeJ'Vl~eJerU fl1ru~1':) 1 ~111 
Lu'V'l1 ~ fl11~ '"I bil'lJ~ 1 'lJ (?l1lJ19511.:) fl.111 ~tJ bL~ ~~~ 'lJ 1~1:w1~ 
b951~eJ':):WeJ'Vl~eJeJtlfl1ruv11 Lil'lJ':)1'lJbtJ'lJtl1~~1tlfl~, 

- ~l'tJ-r'Utl1':)'Vl~eJ~eJlJ bb'lJlJ ~1?1tl'U bVi tJ'U b951~eJ.:):Jj eJ'Vl~tleJ tl fl1ru , 	 . , 
;;11'Vl-r'lJ19511':)fl111 ~tJ bb~ ~~~'lJ1 bb~ ~ ~1111~1tJeJ'lJb~ tl':)lJ1'<\J1 fl. 

':)1'lJ ~1'lJl fll fl11lJ b~ 'lJ fl11 ~~ bb tl ~ ~ b951 ~ eJ':):W tl'Vl~eJeJ,tl fl1 ru 

b~eJt111n1it'lJfl11'Vl~~tl':)'Vl~eJ'Vl~?1tl'U btJ'lJ~'lJ 
(m) 	 ~ 1 rl tl?1 ~1,:) ~ 1'lJ -r'U tl1.:), 'Ill ~ tl ~ tllJ bb'lJ lJ tl1 95111 b~ tl1 11 btJ 'lJ 

~eJ~tl~tJ~ fl111 ~tJ 

(~) ~1111'U~fl11~tl.:)tl~tJ~fl111~bbrl ~1111~1tJb~tlfl111L95111~~ 
!IJ 


<U I aj "'" 


'Vl~?1eJ'U {?lleJtJ1':)'Vl1eJ6lJ'lJ':)1'lJ 

(cf) 	 ~11(?It:l~'U'Vl~eJ1?1~~1 btJ'lJ;;11'Vl-r'U fl111 ~tJ Lb~~~~'lJ1, , 
(b) 	 ~1tJ fl tl'U 1lJ'Vl~tlfl11~lJlJ'lJ1;;11 'Vl-r'U 'U,951 ~1 fl11 'Vl tJ~ b~ tJ 1 iftl':) 

1 ~ tJ (?l1 .:) n'U19511.:) fl111 ~ tJ Lb ~ ~~~ 'U 1 L u'V'l1 ~ ~ LtJ 'lJ fl11 ~ .:) 1 tl 

tJ fltl'U1lJ'Vl~tl~lJlJ 'lJ 1 fl1 tJ'lJ eJ fl'Vl1.ll tJ.:) 1'U~eJ~ ~vl1 fl111 ~tJ bb~ ~ 
'IJ 

~~'lJ1~':)1'lJ'lJ1~ b'Vlflbb~~~1~'lJ1~L 'Vlfl 1llJ~':)~1b~'lJ'Vl1':) (fl1ru 

1~tJ?111L951~eJ~iJ'lJ 1~LJ'U bu'V'l1~~1~11~tJ?1111'lJfl11b~'lJ'Vl1':)'<\J~':) 
1~ tJ~'lJ'lh~'VlcJ~) b~eJ bif1~llJfl11tJfleJ'U 1lJ'Vl~tlfl11~lJlJ'lJ1,r'lJ1 
~.:)d 1:W1llJ~~~1bdtJ L~tJ':)/~1tl1'Vl11 bb~~~1~~fl ~eJ':)'U951~1fl1, 
1'lJfl11tJfleJ'U1lJ'Vl~tlfl11~lJlJ'lJ1 

http:fl'Vl1.ll


(frl) 	 rhtl fleJ'U1:JJ ~TW l VI rlL 'W LGl Ej~'W ~ 'I (Advanced Technology 

Training) ~~€Il~ €I'l'<\J1 fl fl111..ijCJ bbGl~~~'W1 v!~€1 €I€1fl bb'U'U Vl1'l 

lPi1fl11:JJ b ~€I'll~'U'tJ1'l'll1~i1V15f11'V'1 ~~€I'lltJ'W'n11tlfl€l'U1:JJ~1'W 
~ 

bVlrlL'WLGlEj~'W£'N~~€Ib~€I'l'<\J1flfl111~CJbbGl~~~'W1 v!~€1€1€1fl bbtJtJ 
'U 

Vl1'l1 Pi1 fl11:JJ l~€I'll~'U'll1 'l'll1~~Vl5f11'V'11 'W n'<\J fl11~~€I-r'U~'Vl5 
~ 

bbGl ~'ll1~LCJ~"r b~:JJ l~:JJ ~'l iJ1 ~ fl11tJ fl€ltJ 1:JJ l ~ €I1 ~~1:JJ11 tl 

LJB,:r~'l1'W'll1~~11~b~€Icl'lb~~:JJ1VI bn~fl11~lCJVI€I~fl11:JJi~1'W 
b'Vl rlL 'WLGl8cl'U rlGl1 fl11 VI CJ L~ CJ fl11:JJ ~~1~J'W~ €I '11V!:Wf11 CJ 1~ 

'U ~ 	 'U 

~f111 ~ bO'V'll ~~€I'lfl11~1 bcQ'W 'll'W~€I'l ~~€I~'U~'Vl5 bbGl ~LJ1~LCJ~"r 
'U 

l~:JJ b~:JJ bLGl~(ll'''It:-JGl fl11tJ fl€l'U1:JJ b'VlflL 'WLGl8~'W~'l ",111'll1~L~€1 
'll B,:r~'l1'W~€I1LJ L~CJ ~11~~1 CJ1'W fl11tJ fl€l'U 1:JJ~l'WL 'VlrlL 'WLGl Ej 

~'W~'l1~Lbn ~11~~lCJ~bn~~'W'<\J~'l~1V!~tJfl11tlfl€l'U1:JJ1irlGl1fl1 
1VlCJ 1:Wl1'<\J ~ ltJ'W fl11tJ fl€ltJ1:JJ f11 CJ1'WtJ ~';'Vlv!~€I?i'l1'lltl fl€ltJ 1:JJ 

f11CJ'W€I fltJ~';'Vl~'l1 'W lLGl ~ ~ l'lLJ 1~ b'Vl Pi 11 :JJ~'l~1 b~'W'Vl1'l (fl1ru 

L~CJ~11lrl~€I'l{j'W1~11'U lO'V'l1~~1~1L~CJ~111'Wfl11l~'WVl1'l'<\J~'l 
L~CJ~'W'll1~V!tJ~) b~€Ib~1~1:JJfl11tJfl€ltJ1:JJJ'W ~'ld 11111:JJ{1'l 

~"'I b.aCJ b~CJ'l/~l€11V!11 bbGl~~1~~fl~€I'l'UrlGl1 fl11'Wfl11tJfl€l'U1:JJ 
~ 

(~) 	 ~11~~lCJ1'Wfl11~1'l~~'W'Vhfl111..ijCJbbGl~~~'W11'W'll1~bVI Pi ~'ld 
'U 

~-rtJvl1fl111~CJLbGl~~~'W1~eNltJ'W~ih1CJ~€I~1~-r'U€I'W:w~1~btJ'W 
'U 	 'U ~ 

~vl1fl111..ijCJ bbGl~~~'W1 bVlflL'WLGl8 v)1:JJ'll1~fl1Pifl1~Vl11'lfl11fl~'l 

b~ CJ1 n'Uf1T;b~'W1~, b~€I'l 11CJ~€I~-rtJvl1fl111 ~CJ bbGl~~~'W1 
'U 

bVlflL'WLGlEj 

(~) ~11~~lCJ1'Wfl11~€Iv!~€Ib~11~~Vl51'W'Vl~'V'I ~~'WVl1'l1Jtyty1~1~'W 

fl111..ij~.lbLGl~~~'W1 
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จะต้องยื่นภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 พร้อมค าขอรับการส่งเสรมิ 

แบบประกอบค ำขอรับกำรส่งเสริมตำมหลักเกณฑก์ำรให้สิทธิและประโยชน์ ตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัย พัฒนำ 
และออกแบบทำงวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ท่ี 9/2560 

 

       ข้าพเจ้าผูข้อ (นาย/นาง/นางสาว) .........….......……………………. ในนามบรษิทั …………..….…………...................... 
ปัจจบุนั ด าเนินการผลติ/บรกิาร   1. ……………………………... ก าลังผลิต/ขนาดของกิจการ .................................................... 
          2. ……………………………... ก าลังผลิต/ขนาดของกิจการ .................................................... 
          3. ……………………………......……... ก าลังผลิต/ขนาดของกิจการ .................................................... 
โดย   ไดร้บัการสง่เสรมิตามบตัรสง่เสรมิเลขที ่................................................ ลงวนัที ่..................................................   

  ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิ 
       มีความประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวจิัย พัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรม
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี 9/2560 โดยปฏิบัติตามคณุสมบัติที่
คณะกรรมการก าหนด ดังนี ้
ข้อมลูประกอบการย่ืนขอรบัการส่งเสริมการลงทุน 

1) รำยกำรเงินลงทุนหรือค่ำใช้จ่ำย (โปรดท าเครื่องหมาย  เฉพาะประเภทการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ม)ี 
 

ประเภทเงินลงทุนหรือค่ำใช้จ่ำย ทีน่ับเป็นเงินลงทนุเพ่ือกำรวิจัย พัฒนำและออกแบบทำงวิศวกรรม 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพ* 

รวม 
(พันบำท) 

 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำมรำยละเอียดในแบบรำยงำน (ก)  
 ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพัฒนาจากแหล่งภายในประเทศ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

สายการผลิตหรือการบริการ ตำมรำยละเอียดในแบบรำยงำน (ข) 
 

รวมเป็นเงินลงทุนในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพทั้งสิ้น  

หมำยเหตุ:  * จะต้องแนบรายละเอียดแผนด าเนินการ เช่น คณุสมบตัิของบุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ ์ข้ันตอนการด าเนินการ 
                  เป็นต้น และเอกสารหรือสญัญาทีเ่กี่ยวข้อง 

2) ประมำณกำรยอดขำยรวมใน 3 ปีแรก โดยพิจำรณำเฉพำะยอดขำยของโครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริม  
 

 รอบปีที่ 1** รอบปีที่ 2 รอบปีที่ 3 รวม 
ประมำณกำรยอดขำยใน 3 ปีแรก     

หมำยเหตุ:  ** รอบปบีัญชทีี่ 1 หมายถึง ปีท่ีมีรายได้ภายหลังไดร้ับบัตรส่งเสรมิเตม็รอบบญัชีเป็นปีแรก 
สรุปรวมเงินลงทุนในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพคิดเป็นร้อยละ                     ของยอดขำยรวมใน 3 ปีแรก 

 

     ลงช่ือ .................................................... (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
            (..................................................) 

 วันท่ี.................................... 
          ประทับตราบริษัท

  

หลักเกณฑ์:  
- จะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านวจิัย พัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันทีย่ื่น

ขอรับการส่งเสริม ในกรณีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดา้นวิจยัพัฒนาหรือออกแบบทาง
วิศวกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม 

- หากมีเงินลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ป ีนับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม โดยวงเงินที่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ คือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
ประกอบค าขอเลขท่ี .............../............... 
          ลงวันท่ี ...................................... 
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แบบ ก ค่ำใช้จ่ำยวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หน่วย : พันบาท 
 ตั้งแต่วันยื่นค ำขอ

ปรับปรุงถึงวันสิ้น 
รอบปีบัญชีท่ียื่นขอ 

รอบปีท่ี 1* รอบปีท่ี  2 รอบปีท่ี  3 รวม 

1. กรณีกำรวิจัยและพัฒนำที่ด ำเนินกำรเองหรือว่ำจ้ำง
ผู้อื่นในประเทศ 
- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเอง หรือ
ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศได้แก่ การวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐาน 
การวิจัยเชิงประยุกต์ การพัฒนาเชิงทดลอง การออกแบบ
ทางวิศวกรรม และการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส ์

     

2. กรณีกำรร่วมวิจัยและพัฒนำกบัองค์กรในต่ำงประเทศ
หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกับ
องค์กรในต่างประเทศ   
-  ค่าใช้จ่ายในการร่วมวิจัยและพฒันากับองค์กรใน
ต่างประเทศหรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพกับองค์กรในต่างประเทศ  
- ร้อยละของบุคลากรไทยทีป่ฏิบัตงิานในโครงการวิจัยและ
พัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมในต่างประเทศ  

     

ก ค่ำใช้จ่ำยวิจัยและพัฒนำรวมท้ังสิ้น (1+2) 
 

หมำยเหตุ:  * รอบปีบัญชีท่ี 1 หมายถึง ปีท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบตัรส่งเสรมิเตม็รอบบญัชีเป็นปีแรก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ก 
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แบบ ก1 ค่ำใช้จ่ำยวิจัยและพัฒนำที่ด ำเนินกำรเอง หรือว่ำจ้ำงผู้อ่ืนในประเทศ 
หน่วย : พันบาท 

 ตั้งแต่วันยื่นค ำขอ
ปรับปรุงถึงวันสิ้น 
รอบปีบญัชีทีย่ื่นขอ 

รอบปีที่ 1* รอบปีที่  2 รอบปีที่  3 รวม 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำที่ด ำเนินกำรเองหรือว่ำจ้ำงผู้อื่นในประเทศ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างหรือเงินเดือน      

1.1  ค่าจ้างหรือเงินเดือนของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
และพัฒนา  

     

1.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา หรือใช้บริการผูเ้ชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านท่ีไม่ใช่การสาธิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์  

     

2. ค่าเครื่องมือหรืออุปกรณต์่างๆ       
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้

เฉพาะการด าเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนา 
     

2.2 ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซม ค่าสอบเทียบเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ส าหรับโครงการวิจัยและพัฒนา และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก
งานด้านวิศวกรรม 

     

3. ค่าก่อสร้าง ค่าปรับปรุ งหรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อใ ช้ เป็น
ห้องปฏิบัติการวิจัย  

     

4. ค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการ       
5. ค่าวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นส าหรับการวิจัยและพัฒนา       
6. ค่าฝึกอบรมหรือการสัมมนาส าหรบับุคลากรไทย       
7. ค่าการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีขั้นสูง       
8. ค่าใช้จ่ายในการในการจ้างผู้อื่นท าการวิจัยและพัฒนาในประเทศ      
9. ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ใน

การวิจัยและพัฒนา 
     

10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการยื่นขอรบัความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศของผลงานวิจัยและพัฒนา   

     

11. ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาตาม
โครงการ และไม่สามารถระบลุงในหมวดค่าใช้จ่ายข้างต้นได ้

     

12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ด้านการวิจัยและพัฒนา 
การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค การวิเคราะห์ทดสอบระบบมาตรฐาน 
และการจัดการเทคโนโลยี  เพือ่เพิม่ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเอกชนในโครงการ Talent Mobility เป็นต้น 
หรือโครงการอื่นๆ ตามที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ 

     

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำที่ด ำเนินกำรเองหรือว่ำจ้ำงผู้อื่นในประเทศท้ังสิ้น (ผลรวมข้อท่ี 1-12)  

หมำยเหตุ:  * รอบปีบัญชีท่ี 1 หมายถึง ปีท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบตัรส่งเสรมิเตม็รอบบญัชีเป็นปีแรก 
  

ก1 
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แบบ ก 2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรร่วมวิจัยและพัฒนำกับองค์กรในต่ำงประเทศ 

หน่วย : พันบาท 
 ตั้งแต่วันยื่นค ำขอ

ปรับปรุงถึงวันสิ้น 
รอบปีบญัชีทีย่ื่นขอ 

รอบปีที่ 1* รอบปีที่  2 รอบปีที่  3 รวม 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรร่วมวิจัยและพัฒนำกับองค์กรในต่ำงประเทศ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างหรือเงินเดือน      

1.1  ค่าจ้างหรือเงินเดือนของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการวิจัย
และพัฒนา  

     

1.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา หรือใช้บริการผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่ไม่ใชก่ารสาธิตเคร่ืองมอืหรืออุปกรณ์  

     

2. ค่าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ       
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้

เฉพาะการด าเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนา 
     

2.2 ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซม ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
ส าหรับโครงการวิจัยและพัฒนา และค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจาก
งานด้านวิศวกรรม 

     

3. ค่าก่อส ร้าง  ค่าปรับปรุงหรือ ซ่อมแซมอาคาร เพื่ อ ใช้ เ ป็น
ห้องปฏิบัติการวิจัย  

     

4. ค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการ       
5. ค่าวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นส าหรับการวิจัยและพัฒนา       
6. ค่าฝึกอบรมหรือการสัมมนาส าหรับบุคลากรไทย       
7. ค่าการฝกึอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสงู       
8. ค่าใช้จ่ายในการในการจ้างผูอ้ื่นท าการวิจัยและพัฒนาในประเทศ      
9. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือเชา่ใช้สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการ

วิจัยและพัฒนา 
     

10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการย่ืนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้งในและตา่งประเทศของผลงานวิจัยและพัฒนา   

     

11. ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัยและพัฒนาตาม
โครงการ และไมส่ามารถระบุลงในหมวดค่าใช้จ่ายข้างต้นได ้

     

12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ด้านการวิจัยและพัฒนา 
การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค การวิเคราะห์ทดสอบระบบมาตรฐาน 
และการจัดการเทคโนโลยี  เพือ่เพิม่ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเอกชนในโครงการ Talent Mobility เป็นต้น 
หรือโครงการอื่นๆ ตามที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ 

     

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรร่วมวิจัยและพัฒนำกับองค์กรในต่ำงประเทศ (ผลรวมข้อท่ี 1-12)  

หมำยเหตุ:  * รอบปีบัญชีท่ี 1 หมายถึง ปีท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบตัรส่งเสรมิเตม็รอบบญัชีเป็นปีแรก 
  

ก2 
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แบบ ข ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนำจำกแหล่งในประเทศ 
เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรผลิตหรือกำรบริกำร 

(ค ำนวณเฉพำะโครงกำรนี้ ไม่นับรวมทั้งบริษัทฯ) 
 

หน่วย : พันบาท 
 ตั้งแต่วันยื่นค ำขอ

ปรับปรุงถึงวันสิ้น 
รอบปีบญัชีทีย่ื่นขอ 

รอบปีท่ี 1* รอบปีท่ี  2 รอบปีท่ี  3 รวม 

ค่าธรรมเนียมที่เกดิจากสัญญาอนุญาตให้สิทธิและประโยชน์ใน
เทคโนโลยี หรือสัญญาที่จัดท าข้ึนเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส าหรับผลงานวิจยัและพัฒนาของบุคคลสญัชาตไิทยหรือนติิ
บุคคลซึ่งมผีู้มสีัญชาตไิทยถือหุ้นไมน่้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน ทีไ่ด้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา  

     

ข รวมค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนำจำกแหล่งในประเทศทั้งสิ้น  
 

ค ำอธิบำย  1) ตัวอยา่งสิทธิเทคโนโลย ีเช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า การคุ้มครองพนัธุ์พืช 
                  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เปน็ต้น 
 2) ให้นับเฉพาะคา่ธรรมเนียมที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 
หมำยเหตุ:  * รอบปีบัญชีท่ี 1 หมายถึง ปีท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบตัรส่งเสรมิเตม็รอบบญัชีเป็นปีแรก 
 

ข 


