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ใบสมัครเข้ารว่มโครงการ (สําหรบัผูป้ระกอบการ) 
    โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและผลิตภาพการผลิต 

                                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ชื่อสถานประกอบการ (ไทย) ........................………….………..……................................................................................................................ 

ชื่อสถานประกอบการ (อังกฤษ) .....................................................................................………….………..…….............................................. 

เลขที่ตั้ง ………......................................อาคาร …………..……………..................................หมู่ที่....................................................................... 

ตรอก/ซอย...........................………........ถนน..................................................................ตําบล/แขวง........................................................... 

อําเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…....................................................... 

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี...............................................................................................สาขาที่ออกใบกํากับภาษี........................................ 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
ประเภทธุรกิจ         ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SME คือ มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน และสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท) 

       ธุรกิจขนาดใหญ่          ภาครัฐ            อื่นๆ..................................................................จํานวนพนักงาน …………………………. คน 
 
กรุณาเลือกกลุมอุตสาหกรรม Super Cluster ของหน่วยงานท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….……........….……......….…….................................. 
        คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม (โปรดระบุกิจกรรม)………………………….…………………………….. 
        คลัสเตอร์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….………………………. 
        คลัสเตอร์ดิจิทัล (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….……........….……….……........….……….………………………………….. 
        คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….……........….……….……........….……………………………….. 
        คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….……........….……….…….................................... 
 
กรุณาเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ของหน่วยงานท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….……........….……......….……................................... 
      อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….……........….……......………………………………. 
      อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (โปรดระบุกิจกรรม)  
      …………………………..…………….……......................................…….……......................................…….……................................................ 
      อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….……................................................................... 

 



 
 

 กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมายังสถาบันฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561   ผู้ประสานงานโครงการ :                                                         
คุณศิณีนาฐ มาศวิจิตร  โทรศัพท์ 0 2617 1727-36 ต่อ 801  โทรสาร 0 2617 1703  E-mail  sineenart@masci.or.th                                          
คุณสุภาพร ถาริยะ        โทรศัพท์ 0 2617 1727-36 ต่อ 803  โทรสาร 0 2617 1703  E-mail  supaporn@masci.or.th                                       
คุณสุภพร ถาริยะ        โทรศัพท์ 0 2617 1727-36 ต่อ 803  โทรสาร 0 2617 1703  E-mai Rev.21-12-2017       Page 2 of 4 

 

 

 

 
กรุณาเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ของหน่วยงานท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….…….................................................................................. 
      อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….……............................................................ 
      อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ชีวภาพและเคมีชีวภาพ (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….……......................................... 
      อุตสาหกรรมดิจิทัล (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….……................................................................................... 
      อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (โปรดระบุกิจกรรม)…………………………..…………….……............................................................. 
      อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม (โปรดระบุกิจกรรม) 
      …………………………..…………….……................................................................................................................................................. 
      อุตสาหกรรมอื่นๆ (โปรดระบุกิจกรรม)…………………..…………….……..........................................……………………………………………. 
 

**กรุณาระบุกิจกรรมให้ชัดเจนสําหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเขา้ร่วมอบรม** 
 

การจัดทํามาตรฐานระบบการบริหารจัดการสากลในสถานประกอบการของท่าน 
อยู่ระหว่างจัดทําระบบ แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง (โปรดระบุมาตรฐาน).............................................................................  
จัดทําระบบแล้ว และอยู่ในระหว่างขอรับการรับรอง (โปรดระบุมาตรฐาน)............................................................................... 

            ได้รับการรับรองแล้ว (โปรดระบุมาตรฐาน)................................................................................................................................ 
            ไม่เคยจัดทําระบบ 

เหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
เพื่อพัฒนาองค์กร    เป็นนโยบายขององค์กร 

            เพื่อพัฒนาตนเอง                อื่น ๆ (ระบุ) ……………………........................................................................ 

สิ่งที่คาดหวังจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ……………………………………………………………….…............................................................. 
……………………………………………………………….….......................……………………………………………............................................................... 
……………………………………………………………….….......................……………………………………………............................................................... 
 

ผู้ประสานงาน 

ชื่อ-สกุล (ไทย).......................................................................................................ตําแหน่ง.......................................................................... 
โทรศัพท์..............................................มือถือ………………..……………โทรสาร........................อีเมล์................................................................. 
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ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

1. ชื่อ-สกุล (ไทย).....................................................................................................................................................................................     
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ).............................................................................................ตําแหน่ง..................................................................... 
โทรศัพท์...................................มือถือ…………………………โทรสาร......................อีเมล์......................................................................... 

การศึกษา          ปริญญาเอก          ปริญญาโท            ปริญญาตรี             อื่นๆ………………………………………………………………… 

          คณะ…………………………………………………………..สาขาวิชา………………………………………………………………………………………… 

กรุณาเลือกหัวข้อที่สมัคร (สําหรับผู้เข้าอบรมคนท่ี 1)  
        ยินดีเข้าร่วมสัมมนาประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 มกราคม 2561  
   สมัครเข้าร่วมหลักสูตรนักปฎิบัติ IATF 16949:2016 (2 days) วันที่ 24-25 มกราคม 2561 
        สมัครเข้าร่วมหลักสูตรนักปฎิบัติ ISO 14001:2015   (2 days) วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561   
        สมัครเข้าร่วมหลักสูตรนักปฎิบัติ ISO 13485:2016   (2 days) วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 
        สมัครเข้าร่วมแนะนําสถานประกอบการ ISO 14001:2015 (10 days)  
        วันที่ 24-26 เมษายน, วันที่ 7-9, 17-18, 30-31 พฤษภาคม 2561  
        ยินดีเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงผลการดําเนินการและพิธีรับมอบประกาศนียบัตร วันที่ 15 มิถุนายน 2561  
 

2.  ชื่อ-สกุล (ไทย).....................................................................................................................................................................................     
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ).............................................................................................ตําแหน่ง..................................................................... 
โทรศัพท์...................................มือถือ…………………………โทรสาร......................อีเมล์......................................................................... 

การศึกษา          ปริญญาเอก          ปริญญาโท            ปริญญาตรี             อื่นๆ………………………………………………………………… 

          คณะ…………………………………………………………..สาขาวิชา………………………………………………………………………………………… 

กรุณาเลือกหัวข้อที่สมัคร (สําหรับผู้เข้าอบรมคนท่ี 2)  
        ยินดีเข้าร่วมสัมมนาประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 มกราคม 2561  
   สมัครเข้าร่วมหลักสูตรนักปฎิบัติ IATF 16949:2016 (2 days) วันที่ 24-25 มกราคม 2561 
        สมัครเข้าร่วมหลักสูตรนักปฎิบัติ ISO 14001:2015  (2 days) วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561   
        สมัครเข้าร่วมหลักสูตรนักปฎิบัติ ISO 13485:2016  (2 days) วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 
        สมัครเข้าร่วมแนะนําสถานประกอบการ ISO 14001:2015 (10 days)  
        วันที่ 24-26 เมษายน, วันที่ 7-9, 17-18, 30-31 พฤษภาคม 2561  
        ยินดีเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงผลการดําเนินการและพิธีรับมอบประกาศนียบัตร วันที่ 15 มิถุนายน 2561  

 
หมายเหตุ: ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่าน จะต้องเข้าร่วมการสัมมนาประชาสัมพันธ ์(วันที่ 12 มกราคม 2561) 
และต้องเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงผลการดําเนินการและพิธีรับมอบประกาศนียบตัร (วันที่ 15 มิถุนายน 2561) 
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โปรดกรอกข้อมูลตัวบรรจงให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกรุณาแนบสําเนาเอกสารจํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองบริษัท  
2. ภพ.20    
เพื่อรับรองว่าข้อมูลและเอกสารที่จัดส่งให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว 

 
            
                
 
 
 
                         
 

หมายเหตุ:  
1. ผู้มีอํานาจลงนาม ได้แก่ บุคคลที่มีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
2. กรณีลงนามโดยผู้รับมอบอํานาจ กรุณาแนบหนังสือมอบอํานาจ 
3. กรุณาประทับตราบริษัทกํากับลายมือชื่อของผู้มีอํานาจลงนามด้วยทุกครั้ง 

 
 

 

 

 
ตราประทับบริษัท      ลงช่ือ  ………………………………………………..  ผู้มีอํานาจลงนาม 

              (………………………………………………..) 

                       วันท่ี….……/…………/…………. 


