โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(INNOVATION AND TECHNOLOGY ASSISTANCE PROGRAM: ITAP)
https://itap.nstda.or.th email : itap@nstda.or.th

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิ น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-5647000 โทรสาร 02-5647082

ใบสมัครขอรับบริการ : (ITAP’s APPLICATION FORM)

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลผู้ประกอบการ (เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดกรอกข้อมูลทุกรายการ)

วันที่รับสมัคร……………………
ชื่อ ITA ที่ดูแล ….………………
รหัสใบสมัคร....A-........../..............

(01) ชื่อกิจการ (ไทย) :
ชื่อกิจการ (อังกฤษ):
(02) ที่ต้ งั สํ านักงาน :
เอกสารปกปิ ด ที่ต้งั โรงงาน :  ที่ต้งั เดียวกับสํานักงาน
เลขที่..........…………..…...หมู่ที่.......…
เลขที่..........…………..…...หมู่ที่.....………
ซอย..................…..….....ถนน...................…….............
ซอย..................….........ถนน...................…….............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต……...................
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต……...................
จังหวัด.............…….………..รหัสไปรษณี ย…
์ …………..
จังหวัด.............……………..รหัสไปรษณี ย…
์ …………..
โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ...........................
โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ...........................
E-mail ………………….…. Web …………..…………
E-mail ………………….…. Web …………..…………
(03) ผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ....................................……....
(04) สัดส่ วนการถือหุน้
ตําแหน่ง......…….........................……….....…………
ไทย ..…..% ต่างประเทศ ........% (ประเทศ........…….......)
ผูป้ ระสานงานของบริ ษทั ..................…...........…….......
(05) ทุนจดทะเบียน …....ล้านบาท วันที่เริ่ มกิจการ ..................
ตําแหน่ง...........….......…….... โทรศัพท์ …………..…
สิ นทรัพย์ถาวร............................………… ล้านบาท

(06) กิจการ  ผูผ้ ลิต  ผูใ้ ห้บริ การ  อื่นๆ …………… (07) วัตถุดิบหลักได้แก่..................................................……..
ประเภทอุตสาหกรรม ………………………………….…
………………….…. แหล่งวัตถุดิบในประเทศ ......…....%
ต่างประเทศ .......….% ประเทศ ……………….…….........
บริ ษทั ในเครื อ..............................................................…
(08) ผลิตภัณฑ์ / กําลังการผลิต / ตลาด / ยอดขาย
รายการผลิตภัณฑ์หลัก
กําลังผลิต/ปี ยอดขาย/ปี (ล้านบาท)
ตลาด
กําไร ขาดทุน
(%)
(%)
%ในประเทศ %ต่างประเทศ(ระบุ)
1.
2.
3.
ยอดรวมในช่วง 3 ปี ที่แล้ว :
ปี 25……..
ปี 25……..
ปี 25……..
(09) กระบวนการผลิต.........…....…….........................……
(10) จํานวนบุคลากรทั้งหมด ............. คน
……………………………………………….…………..
ฝ่ ายบริ หารและสนับสนุน.………คน วิศวกร.....…... คน
……………………………………………….…………..
นักวิทยาศาสตร์..............คน ช่างเทคนิค.……............ คน
……………………………………………….…………..
คนงานฝี มือ ……….. คน คนงานไร้ฝีมือ ……….. คน
ใช้เทคโนโลยีจากประเทศ ………………………………. (11) สิ ทธิพิเศษหรื อความช่วยเหลือที่เคยได้รับจากภาครัฐ
....................................……….........................…….
% ของเสี ย เฉลี่ย ..........................
(12) สนใจบริ การ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
หน่ วยงานภายใน สวทช.
 ผูเ้ ชี่ยวชาญ (P1)
 ฝึ กอบรม/สัมมนา
 ข้อมูลเทคโนโลยี
 เสาะหาเทคโนโลยี
 BIOTEC/NECTEC/NANOTEC/MTEC
 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
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เงินกูด้ อกเบี้ยตํ่า (CDP)
ร่ วมลงทุน (NIC)
ทรัพย์สินทางปั ญญา (IPS, IPB)
ยกเว้นภาษี (RDP)
บัญชีนวัตกรรมไทย (INS)
อื่นๆ …………………………………

เอกสารปกปิ ด

หน่ วยงานภายนอก สวทช.
 การตลาด/บรรจุภณ
ั ฑ์/ส่ งออก (DITP)
 พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD)
 อื่นๆ ………………………………
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลประกอบการใช้ บริการ ITAP
(13) โปรดระบุกลยุทธ์สาํ คัญในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ( เรี ยงตามลําดับความสําคัญ จาก 1 = มากไป 9 = น้อย )
 คุณภาพ (Quality)
 วัสดุที่ใช้ในการผลิต (Raw Materials)
 การออกแบบ (Design)
 การพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ (Product Development)
เอกสารปกปิ ด  การผลิตแบบรับมอบช่วง (Sub-contract)
 ราคา (Price)
 การผลิตจํานวนมาก (Volume)
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………
 การส่ งมอบสิ นค้าตรงเวลา (Delivery)
…………………………………………………………..
(14) โปรดระบุปัญหาหรื อความต้องการปรับปรุ งการผลิตโดยละเอียด

(15) ประเภทของการขอใช้บริ การผูเ้ ชี่ยวชาญจาก ITAP (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ต้องการคําแนะนําเบื้องต้น
 ต้องการให้เข้าไปเยีย่ มสํารวจที่โรงงาน

 ต้องการให้เข้าไปวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
 ต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญให้คาํ แนะนําปรึ กษาด้านเทคนิค (กรอกข้อ 16 ด้วย)

(16)  ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินในการใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญจาก ITAP (ส่ งแบบขอรับการสนับสนุนด้านการเงินภายหลัง)
 ไม่ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจาก ITAP
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………………… ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
( ………………………………………………………… )
วัน/เดือน/ปี ……… / ……………………… / ………………..
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เอกสารปกปิ ด
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