ใบสมัครโครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย
(Promotion Center for the Development of Company R&D Centers in Thailand, CRDC)
หน่วยส่งเสริมศูนย์วิจยั และพัฒนาบริษทั เอกชนภายใต้ความร่วมมือกับสานักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
(CRDC R&D Centre Facilitation Unit in Partnership with STI)
ชั้น 9 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อผู้สมัคร :

ตาแหน่ง:

ที่อยู่ติดต่อ :

รหัสไปรษณีย์:
อีเมล์:

เบอร์โทรศัพท์ :
เลขบัตรประจาตัวประชาชน (ชาวไทย) :
เลขหนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ) :
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท:
ที่อยู่:
เบอร์โทรศัพท์:
ทุนจดทะเบียน :
มีหุ้นไทยร้อยละ
หุ้นต่างด้าว (

รายได้บริษัทต่อปี :
การลงทุนด้าน R&D ในปัจจุบัน:

รหัสไปรษณีย์:
เว็บไซต์:
เบอร์โทรสาร:
จานวนพนักงานรวม :
จานวนพนักงาน R&D :

) ร้อยละ

ประเภทอุตสาหกรรม:  ยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์  วัสดุและการผลิต  อาหารและเครื่องดื่ม  ลื่ออิเล็กทรอนิกส์
 พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การแพทย์  อื่นๆ …………………….....……………………………………....…..
เทคโนโลยีของบริษัท:
ประวัติและความสาเร็จของบริษัท:

รายละเอียดการขอรับการสนับสนุน
วัตถุประสงค์การขอรับการสนับสนุน:
เป้าหมายบริษัทด้านการวิจัยและพัฒนา
ระยะสั้น ……..ปี:
ระยะกลาง ………ปี :
ระยะยาว ……...ปี :
ระยะเวลาของโครงการ :
มาตรการการสนับสนุนที่สนใจ (ระบุได้มากกว่า 1 มาตรการ)
 1. มาตรการกระตุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (โปรดกรอกข้อมูล ข้อ1.1-1.3)
 2. มาตรการพัฒนานวัตกรรมแห่งชาติ (โปรดกรอกข้อมูลข้อ 1.1 - 1.3 )

 3. มาตรการบ่มเพาะศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (โปรดดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครโครงการ Pre R&D Lab เพิ่มเติม)
 4. มาตรการอื่นๆของภาครัฐ (โปรดกรอกข้อมูลข้อ 2 เพื่อแนะนามาตรการที่เหมาะสม)
1.ข้อมูลประกอบมาตรการกระตุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย/มาตรการพัฒนานวัตกรรมแห่งชาติ
1.1 รายละเอียดความต้องการและข้อเสนอของบริษัท โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

ความต้องการและข้อเสนอ
กิจกรรม/นโยบาย/สิทธิประโยชน์อื่นๆ
การลงทุนร่วม
งบรวม
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1.กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคคลากร (โปรดกรอก1.2.1)
1.1…………………………………………………………………………
1.2…………………………………………………………………………
1.3…………………………………………………………………………
2.กิจกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (โปรดกรอก 1.2.2)
2.1…………………………………………………………………………
2.2…………………………………………………………………………
2.3…………………………………………………………………………
3.กิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(โปรดกรอก1.2.3)
3.1…………………………………………………………………………
3.2…………………………………………………………………………
3.3…………………………………………………………………………
4. กิจกรรมอื่นๆ (ในกรณีไม่สามารถจัดอยู่ใน 1.-3.)
4.1…………………………………………………………………………
4.2…………………………………………………………………………
4.3…………………………………………………………………………
1.2 รายละเอียดเพิ่มเติม
1.2.1 กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคคลากร
จานวนบุคคลากรของบริษัท
จานวนบุคคลากรพัฒนาในภาครัฐ รายชื่อ Supplier หรือ
(หากมี)
SMEs ที่ได้รับประโยชน์
ระดับ
ปัจจุบัน (คน) พัฒนาได้ (คน/ปี)
โปรดระบุ
ต่ากว่าป.ตรี
ต่ากว่าป.ตรี:……………….คน/ปี
ป.ตรี
ป.ตรี:………………………….คน/ปี
ป.โท
ป.โท:………………………….คน/ปี
ป.เอก
ป.เอก:………………………….คน/ปี
1.2.2 กิจกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
โปรดระบุรายชื่อเทคโนโลยี:
1.2.3. กิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์หรือ วัตถุประสงค์หรือความ
ความสามารถเครื่อง
จาเป็นในการจัดหา

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรม

งบรวม
(ล้านบาท)

ต่อบริษัท

งบประมาณ
ภาคเอกชน
(ล้านบาท)

ภาครัฐ
(ล้านบาท)

หน่วยงานภาครัฐที่
ร่วมมือ
โปรดระบุ (หากมี)

หน่วยงานภาครัฐที่ร่วมมือ
(ต้องมีในกรณี Matching Fund)

ต่อประเทศไทย

2. ข้อมูลประกอบการแนะนามาตรการอื่นๆ ของรัฐหรือพัฒนากลไกสนับสนุนรูปแบบเฉพาะจากกลไกของรัฐ
 1. ต้องการเสาะหาบุคคลากรระดับ
 แรงงาน ด้าน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 วิศวกร ด้าน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 นักวิจัย ด้าน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา ด้าน………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ต้องการพัฒนาบุคคลากรระดับ
 แรงงาน ด้าน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 วิศวกร ด้าน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 นักวิจัย ด้าน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ต้องการการร่วมลงทุน/ทุนให้เปล่า เพื่อการวิจัยและพัฒนา
 4. ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านต่างๆ
 5. ต้องการพื้นที่เพื่อการดาเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
 6. ต้องการเครือข่ายด้านบุคคลกร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
 7. อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หมายเหตุ โปรดแนบ 1. เอกสารนาเสนอโครงการในรูปแบบสไลด์ (PowerPoint)
2. เอกสารแสดงรายละเอียดเพิม่ เติมตามแบบฟอร์มในกรณีพื้นที่ในใบสมัครไม่เพียงพอ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นประมาณการที่ดีที่สุดในความเห็นของข้าพเจ้า

ตราประทับของบริษัท (ถ้ามี)

(ลายเซ็น)……………………………………………………………………………….
(……………………………………………………………………………..)
ผู้สมัคร
วันที่……………….……………….……………….

___________________________________________________________________________________________________________________________________

สาหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว เห็นควร
 ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี…้ ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 นัดหารือร่วมกัน
 เสนอเพื่ออนุมัติ
(ลายเซ็น)…………………………….................………….
(……………………………………………………….)
เจ้าหน้าที่
ส่งใบสมัคร/เอกสารเพิ่มเติม ทางไปรษณีย์มายัง
ดร.กรุณา ตู้จินดา (Email: ktuchinda@gmail.com)
วันที่……………….……………….……………….
หน่วยส่งเสริมศูนย์วิจยั และพัฒนาบริษทั เอกชนภายใต้ความร่วมมือกับสานักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
(CRDC Facilitation Unit in Partnership with STI)
ชั้น 9 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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