
โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)
ภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ปงบประมาณ 2561

จัดโดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
ภายใตงบสนับสนุนจาก : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 



สมัครเข้าร่วม
โครงการฟรี
ด้วยสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อตุสาหกรรม
พฒันามลูนธิ ิได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก
ส�านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) ในการด�าเนนิโครงการส่งเสรมิและ
พฒันาธรุกจิระดบัเตบิโต (SME Strong/Regular 
Level) ภายใต้แผนปฏบิตักิารส่งเสริมวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สนบัสนนุผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ให้มขีีด
ความสามารถในการแข่งขนัด้านการตลาด 
การจดัการนวตักรรม การพฒันาผลติภณัฑ์ 
การลดต้นทุน หรือได้รับมาตรฐานต่าง ๆ

2. เสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้
เข้มแข็งยั่งยืน อันจะน�าสู่การสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

กิจกรรมภายใต้โครงการฯ

1. กิจกรรมการอบรม/
สัมมนาให ้ความรู ้ด ้าน
มาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการ 
สถาบันฯ ก�าหนดกิจกรรมอบรมสัมมนาด้าน
มาตรฐานการบริหารจัดการ จ�านวน 3 รุ่น รุ่น
ละ 1 วัน ดังนี้

•	 รุน่ที ่1 วนัที ่18 พฤษภาคม 2561 หลกัสตูร 
ISO 9001:2015 - Introduction               
ณ ไบเทค บางนา 

•	 รุน่ที ่2 วนัที ่ 5  มถุินายน 2561   หลักสตูร 
ISO 9001:2015 - Introduction  

•	 รุน่ที ่3 วนัท่ี  3  กรกฎาคม 2561  หลกัสตูร 
ISO 14001:2015 - Introduction  

หมายเหตุ 

ผู้ประกอบการแต่ละแห่งสามารถจัดส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การอบรม/สัมมนา ได้ 1 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่า

เดินทาง และที่พัก) โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม/

สมัมนาต้องไม่ซ�า้กับหน่วยงานร่วมด�าเนนิการอ่ืนของโครงการ

กรณีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม/สัมมนา ที่ได้รับการ

คดัเลอืกแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวได้ต้องแจ้ง

ให้สถาบันฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการจดักจิกรรม

การอบรม/สมัมนา 7 วันท�าการ มฉิะนัน้สถาบนัฯจะขอปรับค่า

ใช้จ่ายในส่วนสถานที่อบรม ค่าอาหาร และเอกสารอบรม เป็น

จ�านวนเงิน 1,000 บาท 

โครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 
(SME Strong/Regular Level)
ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 
2561

2. กจิกรรมการเสรมิสร้าง
สมรรถนะผู้ประกอบการ   
เชิงลึก โดยการตรวจ
ประเมินเพื่อรับรองระบบ
การบริหารจัดการ หรือ
มาตรฐานอื่นๆ
สถาบนัฯ จะสนบัสนนุค่าธรรมเนยีมในการตรวจ
ประเมนิส�าหรบัผูป้ระกอบการ SME ทีข่อรบัการ
รับรองมาตรฐานหรือระบบการบริหารจัดการ
ต่างๆ อาท ิISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั, 
ISO 22000, ระบบ HACCP ระบบ GMP (ตาม
มาตรฐาน Codex หรือ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข หรือ มกษ. 9023, มกษ. 9024) 
หรือ มาตรฐานอื่นๆ 

โดยสถาบนัฯ จะสนบัสนุนค่าธรรมเนยีมในส่วน
ค่าตรวจประเมินตามที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ประกอบ
การท่ีได้รบัคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการ  Man-day 
ละ 10,000 บาท สูงสุด 5 Man-days (50,000 
บาท)*  โดยเง่ือนไขการสนบัสนนุค่าธรรมเนยีม
ดงักลา่วนั้น จะสนบัสนุนเฉพาะผูป้ระกอบการที่
เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 150 สถานประกอบ
การ และต้องมีผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐานนั้นๆ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 

หมายเหตุ * ไม่รวมค่าเดินทาง ที่พัก และค่าใบรับรอง 



3.กลุ ่ ม เป ้ าหมายและ
คุณสมบัติ
3.1 ผู้ประกอบการสัญชาติไทย ที่ลงทะเบียน 

SME ผู้รับบริการภาครัฐ กับส�านักงานส่ง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ทั้งที่เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
หรือบคุคลธรรมดา ทีจ่ดทะเบียนกบัหน่วย
งานของรัฐ  

3.2 ผู ้ประกอบการมีการด�าเนินธุรกิจปกติ      
มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4.เอกสารประกอบการ
สมัคร
4.1  ใบลงทะเบียนสมัครเข ้าร ่วมโครงการ             

ส่งเสรมิและพฒันาธรุกิจระดับเติบโต (SME 
Strong/Regular Level) ปี 2561 (ได้ที่ 
http://smestrong61.com/ เลือกเมนู 
“สมัครเข้าร่วมโครงการ”) 

หมายเหต ุในการกรอกใบลงทะเบยีนตามข้อ 4.1 ท่านต้องสมคัร

ลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว. ก่อน โดยสมัคร

ในเว็บไซต์ http://www.sme.go.th/th/ เลือกแบนเนอร์ 

“ระบบลงทะเบียน SME” เพื่อเข้ารับบริการ จากนั้นท่านจะได้

รับ “หมายเลขผูเ้ข้ารบับรกิารภาครฐั” ซ่ึงน�ามาใช้กรอกข้อมลู

ในใบลงทะเบียนตามข้อ 4.1

    4.2 เอกสารการจดทะเบียนกับหน่วยงาน
ของรัฐ อาท ิส�าเนาการจดทะเบยีนพาณชิย์    
ส�าเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล 

4.3 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)  

5. การคัดเลือกผูป้ระกอบ
การเข้าร่วมโครงการ
เมือ่ท่านจดัส่งเอกสารการสมคัรตามข้อ 4. มายงั
สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอแล้ว สถาบนัฯ 
จะตรวจสอบเอกสารและคณุสมบตัขิองท่าน และ
แจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบต่อไป

***จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ***

ผูป้ระกอบการทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ 
สามารถสอบถามรายละเอยีดมาที่

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
อีเมล์ smestrong61@masci.or.th 

หรือผู้ติดต่อ

กิจกรรมการอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

คุณสุภาพร ถาริยะ  โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 803 โทรสาร 0-2617-1703

กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก โดยการตรวจประเมินเพื่อ
รับรองระบบการบริหารจัดการ หรือมาตรฐานอื่นๆ

คุณนัคมน ภู่ทอง              โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 308 โทรสาร 0-2617-1709 

คุณนุชนารถ เผ่าเรืองฤทธิ์  โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 305 โทรสาร 0-2617-1709


