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ใบสมัครขอรับบริการ :  (ITAP’s APPLICATION FORM) 

ส่วนที ่1  ข้อมูลผู้ประกอบการ (เพ่ือประโยชน์ของท่านโปรดกรอกขอ้มูลทุกรายการ) 

(01) ช่ือกิจการ (ไทย) :     
ช่ือกิจการ (องักฤษ):    

(02) ท่ีตั้งสํานักงาน :  
เลขท่ี..........…………..…...หมู่ท่ี.......…   

      ซอย..................…..….....ถนน...................…….............   
      ตาํบล/แขวง...........................อาํเภอ/เขต……................... 
      จงัหวดั.............…….………..รหสัไปรษณีย…์…………..  

โทรศพัท ์.............................. โทรสาร ........................... 
 E-mail  ………………….….  Web …………..………… 

      ท่ีตั้งโรงงาน :   ท่ีตั้งเดียวกบัสาํนกังาน 
เลขท่ี..........…………..…...หมู่ท่ี.....……… 
ซอย..................….........ถนน...................…….............  
ตาํบล/แขวง...........................อาํเภอ/เขต……................... 

      จงัหวดั.............……………..รหสัไปรษณีย…์…………..  
โทรศพัท ์.............................. โทรสาร ........................... 
 E-mail  ………………….….  Web …………..………… 

(03) ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ....................................……....
ตาํแหน่ง......…….........................……….....………… 
ผูป้ระสานงานของบริษทั ..................…...........……....... 
ตาํแหน่ง...........….......…….... โทรศพัท ์…………..… 

(04) สัดส่วนการถือหุน้  
ไทย ..…..%  ต่างประเทศ ........% (ประเทศ........…….......) 

(05) ทุนจดทะเบียน …....ลา้นบาท วนัท่ีเร่ิมกิจการ .................. 
 สินทรัพยถ์าวร............................………… ลา้นบาท 

(06) กิจการ  ผูผ้ลิต   ผูใ้หบ้ริการ  อ่ืนๆ …………… 
ประเภทอุตสาหกรรม ………………………………….… 
บริษทัในเครือ..............................................................… 

(07) วตัถุดิบหลกัไดแ้ก่..................................................…….. 
………………….…. แหล่งวตัถุดิบในประเทศ ......…....%    
ต่างประเทศ .......….%  ประเทศ ……………….……......... 

(08) ผลิตภณัฑ ์/ กาํลงัการผลิต / ตลาด / ยอดขาย 
  รายการผลิตภณัฑห์ลกั กาํลงัผลิต/ปี ยอดขาย/ปี (ลา้นบาท) ตลาด กาํไร 

(%) 
ขาดทุน 

(%) %ในประเทศ %ต่างประเทศ(ระบุ) 

1.        
2.        
3.        
ยอดรวมในช่วง 3 ปีท่ีแลว้ :        
ปี 25……..       
ปี 25……..       
ปี 25……..       

  (09) กระบวนการผลิต.........…....…….........................…… 
……………………………………………….………….. 
……………………………………………….………….. 
……………………………………………….………….. 
ใชเ้ทคโนโลยจีากประเทศ   ………………………………. 
% ของเสีย เฉล่ีย .......................... 

(10) จาํนวนบุคลากรทั้งหมด ............. คน 
ฝ่ายบริหารและสนบัสนุน.………คน  วศิวกร.....…... คน 
นกัวทิยาศาสตร์..............คน  ช่างเทคนิค.……............ คน  
คนงานฝีมือ ……….. คน      คนงานไร้ฝีมือ ……….. คน 

(11) สิทธิพิเศษหรือความช่วยเหลือท่ีเคยไดรั้บจากภาครัฐ    
        ....................................……….........................……. 

(12) สนใจบริการ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
หน่วยงานภายใน สวทช. 
  ผูเ้ช่ียวชาญ (P1)                                            
  ฝึกอบรม/สมัมนา                                         
  ขอ้มูลเทคโนโลย ี                                         
  เสาะหาเทคโนโลย ี                                      
  BIOTEC/NECTEC/NANOTEC/MTEC 
  อุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) 

 
  เงินกูด้อกเบ้ียตํ่า (CDP)                             
  ร่วมลงทุน (NIC)                                         
  ทรัพยสิ์นทางปัญญา (IPS, IPB)           
  ยกเวน้ภาษี  (RDP)                            
  บญัชีนวตักรรมไทย (INS) 
  อ่ืนๆ ………………………………… 

หน่วยงานภายนอก สวทช. 
  การตลาด/บรรจุภณัฑ/์ส่งออก (DITP) 
  พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (DBD) 
  อ่ืนๆ ……………………………… 
 

วนัท่ีรับสมคัร…………………… 
ช่ือ ITA ท่ีดูแล ….……………… 
รหสัใบสมคัร....A-........../.............. 
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ส่วนที ่2  ข้อมูลประกอบการใช้บริการ ITAP 
(13) โปรดระบุกลยทุธ์สาํคญัในการประกอบธุรกิจของบริษทั ( เรียงตามลาํดบัความสาํคญั จาก 1 = มากไป   9 = นอ้ย ) 
 คุณภาพ (Quality) 
 การออกแบบ (Design) 
 ราคา (Price) 
 การผลิตจาํนวนมาก (Volume) 
 การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา (Delivery) 

 วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต (Raw Materials) 
 การพฒันาสินคา้ใหม่ๆ (Product Development) 
 การผลิตแบบรับมอบช่วง (Sub-contract) 
 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………… 
      ………………………………………………………….. 

(14) โปรดระบุปัญหาหรือความตอ้งการปรับปรุงการผลิตโดยละเอียด  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

(15) ประเภทของการขอใชบ้ริการผูเ้ช่ียวชาญจาก ITAP (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

        ตอ้งการคาํแนะนาํเบ้ืองตน้ 
  ตอ้งการใหเ้ขา้ไปเยีย่มสาํรวจท่ีโรงงาน 

 ตอ้งการใหเ้ขา้ไปวเิคราะห์ปัญหาเบ้ืองตน้ 
 ตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญใหค้าํแนะนาํปรึกษาดา้นเทคนิค (กรอกขอ้ 16 ดว้ย) 

(16)  ขอรับการสนบัสนุนดา้นการเงินในการใชผู้เ้ช่ียวชาญจาก ITAP (ส่งแบบขอรับการสนบัสนุนดา้นการเงินภายหลงั)     
   ไม่ขอรับการสนบัสนุนดา้นการเงินจาก ITAP 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ   
 
 
  ลงช่ือ  ……………………………………………………………  ผูมี้อาํนาจลงนาม 
              ( ………………………………………………………… ) 
  วนั/เดือน/ปี ……… / ……………………… / ……………….. 
 


