
 *เอกสารปกปิด ห้ามเผยแพร่ 
 

 

ข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง จะช่วยให้การติดตามและช่วยเหลือเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
วันที ่……………………………… 

 
ชื่อโครงการ: .............................................. 
ชื่อผู้รับทุน: .............................................. ชื่อนิติบุคคล: …………………………………………………………………. 
โทรศัพท์: ................................... โทรสาร: ................................... อีเมล:์ .............................................. 
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ที่ดูแลโครงการ: .............................................. 
รหัสโครงการ: .............................................. สัญญารับทุนเลขท่ี: ..............................................  
วันที่เริ่มโครงการ: .............................................. วันทีส่ิ้นสุดโครงการ: .............................................. 
จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน: .............................................. บาท 
มูลค่าการลงทุนโดยรวมในโครงการ: .............................................. บาท 
 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
1. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPI): 

1) .............................................. 
2) .............................................. 
3) .............................................. 

 

2. ผลงาน/ผลลัพธ์/ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น (Outcome & Impact) 
1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการผลิต 

 

 
 
 
 
 

(โปรดแนบรูปถ่าย) 
 
 
 
 
 
 
 

2) ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/ซอฟต์แวร์ ......................................................... 
3) ปริมาณการผลิต/Traction/จำนวนลูกค้า จนถึงปัจจุบัน ......................................................... 
4) ยอดขาย/ยอดสั่งซื้อ ......................................................... บาท แบง่เปน็ 
 ตลาดในประเทศ .................................. บาท   ตลาดต่างประเทศ .................................. บาท 

5) รายไดข้องผู้รับทุนที่ (เพ่ิมข้ึน/ลดลง) จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา .................................. บาท 
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ข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง จะช่วยให้การติดตามและช่วยเหลือเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

6) การดำเนินโครงการนี้ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มข้ึน จำนวน ........... คน 
7) ประมาณการรายได้ของผลงานจากโครงการเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดขององค์กร  
 น้อยกว่าร้อยละ 20  ร้อยละ 20-50    ร้อยละ 50-75     ร้อยละ 75-100 

8) ร้อยละของส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศของผลงานจากโครงการ  
 น้อยกว่าร้อยละ 5     ร้อยละ 5-20    ร้อยละ 20-50      ร้อยละ 50-100  

9) ร้อยละของการทดแทนการนําเข้าที่เกิดจากการใช้ผลงานจากโครงการ 
 น้อยกว่าร้อยละ 5     ร้อยละ 5-20    ร้อยละ 20-50      ร้อยละ 50-100  

10) ร้อยละของการส่งออกผลงานจากโครงการไปยังตลาดต่างประเทศ  
 ไม่ส่งออก       ร้อยละ 5-20    ร้อยละ 20-50      ร้อยละ 50-100  

11) ร้อยละของการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ (เช่น คน องค์ความรู้ ฯลฯ) ในท้องถิ่น/ในประเทศ 
 น้อยกว่าร้อยละ 25    ร้อยละ 25-50    ร้อยละ 50-75      ร้อยละ 75-100   

12) ประมาณการเพิ่มของรายได้ในชุมชนหรือท้องถิ่นที่เกิดจากผลงานของโครงการ  
 ค่าจ้างแรงงาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ .......     
 ราคาผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ ....... 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ....... 

 

3. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นในโครงการ 
  สิทธิบัตรเลขท่ี .................................. ออกให้เมื่อวันที่ .................................  
 เรื่อง ..........................................................................................................................  
  อนุสิทธิบัตรเลขที่ .................................. ออกให้เมื่อวันที่ ................................. 
 เรื่อง ..........................................................................................................................  
  อยู่ระหว่างการยื่นขอ 
  สิทธิบัตร เลขทีค่ำขอ .................................. เมื่อวันที่ ................................. 
  เรื่อง .......................................................................................................................... 
  อนุสิทธิบัตร เลขทีค่ำขอ .................................. เมื่อวันที่ ................................. 
  เรื่อง .......................................................................................................................... 
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 

4. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
 ด้านวัตถุดิบ ......................................................................................................................... 
 ด้านบุคลากร ................................................................................................................. ...... 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ/์เครื่องจักร ..................................................................................... 
 ด้านเทคโนโลยี .................................................................................................................... 
 ด้านการตลาด ..................................................................................................................... 
 ด้านการเงิน/การลงทุน ....................................................................................................... 
 ด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ........................................................................................  
 ด้านการประสานงานกับกองทุนฯ .......................................................................................  
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................... . 
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5. การประเมินความสำเร็จในภาพรวม 
1) กรุณาให้คะแนนความสำเร็จในภาพรวมของท่าน (คะแนน 1 น้อยที่สุด ถึง 5 มากที่สุด) 

ความสำเร็จด้านนวัตกรรม ....... คะแนน 
ความสำเร็จด้านธุรกิจ ....... คะแนน 

2) ท่านคิดว่าผลงานจากโครงการของท่านมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ .............................. บาท 
3) ในอนาคตท่านมีแผนที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ (SET หรือ MAI) หรือไม่ 
 ใช่   ไม่ใช่  ไม่แน่ใจ 

 

6. ความพึงพอใจในบริการและการให้ความช่วยเหลือของกองทุนฯ 
   มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
 

7. ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการทำงานและการใหบ้ริการของกองทุนฯ (ถ้ามี) 
 ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ........................................
..............................................................................................................................................................................  
 

ขอรับรองความถูกต้องของรายงาน 
 
 

……………………………............... 
(……………………...............………) 

บริษัท ………………………….....…………. 

 

ประทบัตราบริษัท 


