แบบฟอรมใบสมัคร (PD -01)
กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับผู$ประกอบการใหม'
ส'วนที่ 1 ข$อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ
คํานําหนาชื่อองคกร*:
ชื่อสถานประกอบการ* :
เลขทะเบียนนิติบุคคล (ถามี) :
ที่อยู$ของสถานประกอบการ :
เลขที่
หมู$
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail :
มือถือ*………………………………………………………
รูปแบบธุรกิจ*
บุคคลธรรมดา
หางหุนส$วนสามัญ
หางหุนส$วนจํากัด
บริษัทจํากัด
อื่นๆ ระบุ…......................................
ประเภทธุรกิจ
การผลิต
บริการ
การคา รหัส TSIC (5 หลัก) *
(คนหารหัส TSIC ในระบบ)
คน มูลค$าสินทรัพยถาวร (ไม$รวมที่ดิน)
บาท
จํานวนพนักงานประจํา*
กลุ$มลูกคาเปEาหมาย คือ
ช$องทางการจําหน$าย
ขายผูบริโภคโดยตรง ผ$านตัวแทนจําหน$าย รับช$วงการผลิต
ยอดขาย ปFปGจจุบัน
บาท ขายในประเทศ
% ส$งออก (ถามี)
%
การจางงาน ปFปGจจุบัน จํานวนรวม
คน
วัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบในประเทศ
% ไดแก$
วัตถุดิบนําเขา
% ไดแก$
กําลังการผลิต (ต$อปF)
(โปรดระบุหน$วยใหชัดเจน)
ปริมาณที่ผลิตจริง ปFปGจจุบัน
ปFก$อน...................................
วัตถุประสงคที่เขารับบริการ (ตอบไดมากกว$า 1 ขอ) *
ปรับปรุงการผลิต

ลดตนทุนการผลิต

กระบวนการทํางานดีขึ้น

ลดของเสีย

ปรับปรุงการตลาด

ขยายตลาดในประเทศ

ขยายตลาดต$างประเทศ

พัฒนาการบริหารจัดการ

ขอคําปรึกษาดานสินเชื่อ/เงินทุน

พัฒนาบรรจุภัณฑ/ตราสินคา

ขยายกิจการ

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

เพื่อการประกอบอาชีพ

อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………

ส'วนที่ 2 ข$อมูลบุคคล
1.1 นาย นาง นางสาว *ชื่อ...............................................นามสกุล..................................................
เลขที่บัตรประชาชน
ปF พ.ศ.เกิด* .....................
ที่อยู$ติดต$อได:เลขที่
หมู$
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail :
LINE ID……………………………………………………………………..
ระดับการศึกษา*
ต่ํากว$ามัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
อนุปริญญาหรือ ปวส.หรือ ปวท.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว$า
สถานภาพหรืออาชีพ* ของท$านในปGจจุบัน (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
ผูประกอบการธุรกิจ/บริการ
ทายาทธุรกิจ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
พนักงานหรือลูกจางบริษัท
1.2 นาย นาง นางสาว *ชื่อ...............................................นามสกุล.................................................
เลขที่บัตรประชาชน
ปF พ.ศ.เกิด* .....................
ที่อยู$ติดต$อได:เลขที่
หมู$
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail :
ระดับการศึกษา*
ต่ํากว$ามัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
อนุปริญญาหรือ ปวส.หรือ ปวท.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว$า
สถานภาพหรืออาชีพ* ของท$านในปGจจุบัน (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
ผูประกอบการธุรกิจ/บริการ
ทายาทธุรกิจ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
พนักงานหรือลูกจางบริษัท

ส'วนที่ 3 ข$อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
รูปต$นแบบผลิตภัณฑก'อนพัฒนา
ตนแบบ1.(โปรดแนบรูปภาพผลิตภัณฑก$อนการพัฒนา)
ชื่อรูปภาพ/ชื่อผลิตภัณฑ :
ชื่อเอกสาร
จุดเด$นผลิตภัณฑ:
ปGญหาของผลิตภัณฑ
ตนแบบ2.(โปรดแนบรูปภาพผลิตภัณฑก$อนการพัฒนา)
ชื่อรูปภาพ/ชื่อผลิตภัณฑ :
ชื่อเอกสาร
จุดเด$นผลิตภัณฑ:
ปGญหาของผลิตภัณฑ
ตนแบบ3.(โปรดแนบรูปภาพผลิตภัณฑก$อนการพัฒนา)
ชื่อรูปภาพ/ชื่อผลิตภัณฑ :
ชื่อเอกสาร
จุดเด$นผลิตภัณฑ:
ปGญหาของผลิตภัณฑ

ส'วนเพิ่มเติม : กรุณากรอกข$อมูลทุกช'อง
ผลิตภัณฑ/บริการที่สนใจและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑในเชิงนวัตกรรม (โปรดระบุและอธิบาย)
................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม$

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

อุตสาหกรรมการท$องเที่ยว

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรมหุ$นยนตเพื่ออุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส

อุตสาหกรรมดิจิทัล

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

อื่นๆ โปรดระบุ ...........................................................................................

ป:ที่ก'อตั้งกิจการ.................................................
รายได$ (ไม'รวม VAT) 2017 : .......................................... บาท , 2018 : .......................................... บาท
รายได$ประมาณการของป: 2019 : ................................................ บาท
องคกรท'านมีฝDายงานด$านนวัตกรรมหรือไม'

มี

ไม$มี

ระบบมาตรฐานที่บริษัทได$รับ

ISO90001

ISO14000

ISO18001

TS16949

HACCP

อื่นๆ โปรดระบุ ...............................

ประเภทของนวัตกรรมที่คาดหวัง
ผลิตภัณฑ/บริการ
กระบวนการ
รูปแบบธุรกิจ
โปรดระบุรายละเอียด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........
.............................................................................................................................................................…….
งบประมาณด$านเงินทุนในการสร$างสรรคและพัฒนาผลิตภัทฑใหม' (โปรดระบุ)
……………………………………………………………บาท

ฟรี ! ! ค' า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต ล อ ด โ ค ร ง ก า ร ฯ
หมายเหตุ : กรณี ผ' านการคั ดเลื อกจะมี ค'าประกั นผลงาน 5,000 บาท
หลั งจากส' ง ผลงานเรี ยบร$ อ ยแล$ วจะมี ก ารคื นเงิ นค' า ประกั นผลงานให$ เ ต็ ม ตามจํา นวน

คํารับรอง
 ขอรับรองว$าขอมูลที่กรอกในใบสมัครนี้เป`นความจริง
 พรอมร$วมมือใหขอมูลเพื่อเขารับบริการ
ลงชื่อ.……………………………………………..…….
(…………………...……………………..……..)
ตําแหน$ง…………..…………………………………………….
วันที่ ……..../……….….../….………..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได$ที่ SYNHUB Co-Innovative Space พันธทิพย ประตูน้ํา ชั้น 4
สายด'วน 081-8194881 (คุณรัศมี) / 081-9205979 (คุณติ๊ก) Line : @synhub
E-mail : tik.narissara@syntechnology.com , warattranan@syntechnology.com

