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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  General Information 
 

คําอธิบาย กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง  และเติมขอความในชองวาง (…………………. ) ใหสมบูรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อกิจการ........................................................................................ ชื่อ-นามสกุลเจาของกิจการ ............................................................................  
 ชื่อผูใหขอมูล.................................................................................................ตําแหนง.................................... ..................................................  
 ปที่เริ่มดําเนินกิจการ......................................................................  
 ที่ตั้งกิจการ    เลขที ่................... ถนน......................................ตําบล ............................................. อําเภอ .............................................................  
 จังหวัด....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................................................................... 
 โทรศัพท .............................................................. โทรสาร ................................................  e-Mail …………………………………………………………  
 เปนนิติบุคคล โปรดระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก) ....................................................................................................................................  

  บริษัทจํากัด         หางหุนสวนจํากัด   หางหุนสวนสามัญนิติบคุคล 
  วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ      คณะบุคคล   อ่ืน ๆ .................................................................................  

 ไมเปนนิติบุคคล 
 กิจการเจาของคนเดียว  กิจการครอบครัว  กลุมแมบาน/วิสาหกิจชุมชน 
 หางหุนสวนสามัญ  กลุมอาชีพ  อ่ืน ๆ ..................................................................................  

 ประเภทกิจการ 
 ผลิตสินคา  คาปลีก  คาสง  บริการ  แฟรนไชสประเภท..........................................................  
 อ่ืน ๆ ............................................................................  

2. อธิบายผลงาน โดยสังเขป 
 2.1 รายละเอียดผลงาน 
  ชื่อผลงาน ...........................................................................................................................................................................................................  
  ลักษณะผลงาน ..................................................................................................................................................................................................  
  คุณสมบัติสําคัญ.................................................................................................................................................................................................  
  ประโยชนที่ไดรับ ...............................................................................................................................................................................................  
  รูปแบบของผลงาน  ผลิตภัณฑใหม  ผลิตภัณฑเดิมที่พัฒนาตอยอด  กระบวนการผลิต/บริการใหม 
    อ่ืน ๆ ระบุ .........................................................................................................................................................  
  ระยะเวลาในการพัฒนาผลงาน .........................................................................................................................................................................  
 2.2 รางวัลที่เคยไดรับจากผลงานที่สงเขาประกวด 
  ชื่อรางวัล  .................................................................... ปที่ไดรับ  ................... หนวยงานที่มอบ.......................................................................  
  ชื่อรางวัล  .................................................................... ปที่ไดรับ  ................... หนวยงานที่มอบ.......................................................................  
 2.3 งบประมาณการพัฒนาผลงานประจําป 2555 – 2556 ...................................................... บาท 
 2.4 มาตรฐานที่ไดรับการรับรอง 
   มาตรฐานในประเทศ ชื่อ ............................................................................................................................................................................  

 มาตรฐานระหวางประเทศ ชื่อ ...................................................................................................................................................................  
 2.5 ผลงานการไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
   ไดรับสิทธิบัตร ป .........................................................................................................................................................................................  

 ไดรับอนุสิทธิบัตร ป ....................................................................................................................................................................................  
 ไมเคยไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

 
 
 
 

แบบฟอรม ว1  
             วทน. เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ (ประเภทอตุสาหกรรม) 
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สวนท่ี 2 การพัฒนากระบวนการ /ผลิตภัณฑ /นวัตกรรม 
 

1. กรุณาระบุจํานวนนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ และกระบวนการ ในปที่กิจการของทานดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้  
 

 2556 - 2557 

ผลิตภัณฑ (Product innovation) จํานวนผลงาน 

 พัฒนาผลิตภัณฑใหม/บริการใหมหรือบริการเดิมที่มี
การปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญ ออกสูตลาด 

………….….......................................... 
………….….......................................... 

 พัฒนาผลิตภัณฑใหม/บริการใหมที่เก่ียวกับการลด
มลพิษและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่ออกสูตลาด 

.......................................................... 

.......................................................... 

กระบวนการ (Process innovation)  

 พัฒนากระบวนการหรือระบบสนับสนุนการ
ดําเนินงานใหมหรือระบบเดิมที่ไดรับการปรับปรุง
อยางมีนัยสําคัญ เชน ระบบจัดซ้ือ ระบบบัญชี หรือ
ระบบคอมพิวเตอร  

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

 วิธีการการขนสง วิธีการการสงมอบ หรือวิธีการ
กระจายวัตถุดิบ/สินคาใหม การบรรจุภัณฑ หรือ
วิธีการเดิมที่ไดรับการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญ  

............................................................ 

............................................................ 

............................................................  

 ลดวัตถุดิบและการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต/การ
ใหคะแนน 

............................................................

............................................................ 

 ลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมหรือปรับปรุงอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน 

............................................................

............................................................ 
 

2. กรุณากรอกรายละเอียดนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ และกระบวนการ ที่ไดรับการพัฒนา 

รายการ รายละเอียดนวัตกรรม 

ป 2556 - 2557 
นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ 
………………………………………………………………
……………........................................................ 
……………………………………………………………… 
 

นวัตกรรมทางกระบวนการ 
……………………………………………………………….
........................................................................
........................................................................ 

 
นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ 
……………………………………………………………………
………………………………………………..........................
............................................................................... 
 

นวัตกรรมทางกระบวนการ 
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................... 

3. กรุณาระบุจํานวนสินคาและบริการที่ดําเนนิกิจกรรมการสรางทรัพยสินทางปญญา 

จํานวนสินคาและบริการที่ดําเนนิกจิกรรม
การสรางทรัพยสินทางปญญา 

2556 - 2557 

- ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 

- ยื่นขอจดสิทธิบัตร 

- ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- ไดรับการจดสิทธิบัตร 

……………………………………….........................ฉบับ 

……………………………………….........................ฉบับ 

……………………………………….........................ฉบับ 

……………………………………….........................ฉบับ 
 

ความเห็นของกรรมการ 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................ 

ความเห็นของกรรมการ 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................ 

ความเห็นของกรรมการ 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................ 

ความเห็นของกรรมการ 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................ 
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4. ทรัพยสินทางปญญา/ ทรัพยสินทางปญญาระดับชุมชน ที่นําไปใชในเชิงพาณิชย 

การประยุกตใชทรัพยสินทางปญญา/ 
ทรัพยสินทางปญญาระดับชุมชน ในเชิง

พาณิชย 

จํานวนผลงาน 
ป 2556 - 2557 

 

- ทรัพยสินทางปญญาที่นําไปใชในเชิง
พาณิชย 

……………………………………………………………………..
.............................................................................. 

- ทรัพยสินทางปญญาระดับชุมชนที่นําไปใช
ในเชิงพาณิชย 

……………………………………………………………………..
.............................................................................. 

 

สวนที่ 3 การวิจัยและพัฒนา  
 
 

8. กรุณาระบุรายละเอียดกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่กิจการของทานทําใน
ประเทศในชวง 2 ปที่ผานมา   

รายการ รายละเอียดการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

ป 2556 - 2557 
……………………………………………………………….
........................................................................
........................................................................ 

 
……………………………………………………………………..
...............................................................................
............................................................................... 

 

9. โปรดประมาณการคาใชจายและจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของกิจการของทาน  

ป 2556 - 2557 

คาใชจาย (บาท) จํานวนบคุลากร (คน) 

  

 
10. กรุณาระบุสัดสวนของคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา ในป 2555 และ 2556  แยกตาม

ประเภทคาใชจาย ดังนี้  (เฉพาะสวนที่ใชงบประมาณของกิจการ) 

 คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา 2556 - 2557 

ก) คาจางบุคลากรดานวิจัยและพัฒนา R&D personnel 
cost ………………………………….…… % 

ข) คาใชจายตนทุน เชน ที่ดิน  ส่ิงปลูกสราง และโรงงาน  
ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ  ………………………………….…… % 

ค) คาใชจายดําเนินการอ่ืนๆ (วัสดุส้ินเปลือง การซอมบํารุง 
และอ่ืนๆ) ………………………………….…… % 

รวม Total 100 % 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของกรรมการ 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................ 

ความเห็นของกรรมการ 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................ 

ความเห็นของกรรมการ 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................ 

 
ความเห็นของกรรมการ 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................ 
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11. ความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนาหรือบริการของบริษัท  
 (2557-2561) 

เหตุผลในการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนาหรือ
บริการของบริษัท 

ระดับความสําคัญ 
(5 สําคัญมากที่สดุ – 1 สําคญันอยที่สดุ) 
1 2 3 4 5 

ก) ลดวัตถุดิบและการใชพลังงานในการผลิต /การใหบริการ      
ข) ลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม      
ค) เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน      
ง) เพื่อใหไดสอดคลองกฎระเบียบ/ขอบังคับ      
 

ความเห็นของกรรมการ 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................ 


