
ฟร�!
ไม�มีค�า

ใช�จ�าย สมัครด�วน!!
รับจำนวน 70 กิจการ
วันนี้ - 31 มกราคม 2562

ช�องทางการรับสมัครเข�าร�วมโครงการ
 ID Line : 0824892426 หร�อ juum.qiso@gmail.com
 คุณชัญญาภัค (คุณจ��ม) เจ�าหน�าที่ประสานงาน
 โทร : 065-842-3755 , 02-482-7986
 คุณนัยนา (คุณเอ) เจ�าหน�าที่ประสานงาน
 โทร : 02-482-7990

วัตถุประสงค�
 เพ�่อให�มีระบบการบร�หารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
 สร�างความน�าเชื่อถือและได�รับการยอมรับทั้งในประเทศและต�างประเทศ
 ธุรกิจให�บร�การโลจ�สติกส�มีข�ดความสามารถในการแข�งขันในระดับสากล
 สร�างเคร�อข�ายกลุ�มผู�ให�บร�การโลจ�สติกส�

กลุ�มเป�าหมาย
 ธุรกิจให�บร�การโลจ�สติกส�ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค�า และมีความพร�อมที่จะเข�าร�วมพร�อมพัฒนาร�วมกันตลอดโครงการ

กิจกรรม
 การอบรมเชิงปฏิบัติการและให�คำปร�กษาเชิงลึก ISO 9001 : 2015 และการเพ��มศักยภาพโลจ�สติกส�ด�วยตัวชี้วัด 3 มิติ คือ มิติด�านต�นทุน 
 ด�านเวลาและความน�าเชื่อถือ
 ศึกษาดูงานธุรกิจต�นแบบที่มีระบบบร�หารจัดการตามมาตรฐานสากล เพ�่อให�องค�กรมีระบบการบร�หารจัดการเป�นไปตามมาตรฐาน
 สากล ISO 9001
 การตรวจประเมินภายในเพ�่อการเตร�ยมขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากสถาบันผู�ให�การรับรองมาตรฐานสากล
 (Certification Body : CB) ประเทศอังกฤษ ซึ่งได�รับการรับรองจาก The United Kingdom Accreditation Service หร�อ UKAS

พัฒนาธุรกิจให�บร�การโลจ�สติกส� สู�มาตรฐาน ISO 9001
ภายใต�โครงการ “เพ��มข�ดความสามารถธุรกิจ
ให�บร�การโลจ�สติกส�ไทยแข�งขันได�ในสากล”

พัฒนาธุรกิจให�บร�การโลจ�สติกส� สู�มาตรฐาน ISO 9001
ภายใต�โครงการ “เพ��มข�ดความสามารถธุรกิจ
ให�บร�การโลจ�สติกส�ไทยแข�งขันได�ในสากล”



หมายเหตุ
- กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน-เวลา และสถานที่ตามความเหมาะสม
- ส�วนภูมิภาค การจัดอบรมและให�คำปร�กษาแนะนำฯ ตามข�อ 4-7 จะกำหนดวันและสถานที่ตามความเหมาะสม
 ข�้นอยู�กับจำนวนธุรกิจให�บร�การโลจ�สติกส�ที่สมัครเข�าร�วมโครงการในภูมิภาคนั้น

 1 ประชาสัมพันธ�สมัครเข�าร�วมโครงการ (จำนวน 70 กิจการ) รับสมัครตั้งแต�บัดนี้ ww.dbd.go.th
   ถึง 31 ม.ค. 62 https://mocdrive.ditp.go.th
    มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
    พระจอมเกล�าพระนครเหนือ

 2 กำหนดเกณฑ�และประเมินว�เคราะห�ศักยภาพธุรกิจและคัดเลือกเข�าร�วมโครงการ ม.ค. 62 กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

 3 ประกาศรายชื่อผู�ประกอบการที่มีศักยภาพให�เข�าร�วมโครงการ (จำนวน 70 กิจการ) ก.พ. 62 www.dbd.go.th

 4 ฝ�กอบรมหลักสูตรข�อกำหนดระบบบร�หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ก.พ. 62 - พ.ค.62 กรุงเทพฯ และปร�มณฑล 1 ครั้ง
  (จำนวน 70 กิจการ)  ภูมิภาค 1 ครั้ง

 5 ให�คำปร�กษาแนะนำชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ ก.พ. 62 - พ.ค. 62 สถานประกอบการ
  (จำนวน 2 Man-day/กิจการ)

 6 ฝ�กอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 ก.พ. 62 - พ.ค. 62 สถานประกอบการ
  และตรวจประเมินภายใน (จำนวน 1 Man-day/กิจการ)

 7 กิจกรรมการศึกษาธุรกิจที่เป�นต�นแบบที่ดี ณ สถานประกอบการของธุรกิจให�บร�การ เม.ย. 62 - พ.ค. 62 ศูนย�กระจายสินค�าโลจ�สติกส�/
  โลจ�สติกส� หร�อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให�บร�การโลจ�สติกส�ที่มีระบบการบร�หาร  ธุรกิจโลจ�สติกส�ต�นแบบที่ได�รับ
  จัดการธุรกิจตามมาตรฐานสากล หร�อมาตรฐานอื่นที่เป�นที่ยอมรับในระดับสากล  มาตรฐานสากล
  ตามความเหมาะสม (จำนวน 1 วัน)

 8 ประกาศรายชื่อธุรกิจให�บร�การโลจ�สติกส�ที่มีศักยภาพเพ�่อขอรับการรับรองมาตรฐาน พ.ค. 62 www.dbd.go.th
  ISO 9001 (จำนวนไม�น�อยกว�า 60 กิจการ)

 9 ตรวจประเมินเพ�่อให�การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มิ.ย. 62 - ก.ค. 62 สถานประกอบการ
  (จำนวนไม�น�อยกว�า 60 กิจการ)

 10 ประกาศรายชื่อธุรกิจที่ผ�านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ส.ค. 62 www.dbd.go.th

 11 พ�ธีมอบประกาศเกียรติคุณ ปลายเดือน ส.ค. 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 
    กระทรวงพาณิชย�

 ลำดับ กิจการ วันที่ สถานที่

กำหนดการ



ใบสมัคร 

 
 
1. ข้อมูลทั่วไป (กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง) 

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร..................................................เลขบัตรประชาชน........................................วัน/เดือน/ปีเกิด.............................. 
ชื่อสถานประกอบการ..................................................................................................................................................................... 
ที่ตั้งเลขที่....................ซอย........................................ถนน..................................แขวง/ต าบล........................................................ 
เขต/อ าเภอ.........................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.........................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล.......................................ผู้ประสานงาน ...............................................  ต าแหนง่....................................... 
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร.................................................... มือถือ.........................................................   
email.................................................................... Website......................................................................................................... 

2. ในปี 2561 สถานประกอบการของท่านได้เข้าร่วมโครงการกับภาครัฐหรือไม่ 

     ได้เข้าร่วม ชื่อโครงการ...................................................................................................................   ไม่ได้เข้าร่วม 

3. ประเภทกิจการ (เลือกประเภทธุรกิจหลัก 1 ประเภท) 

     ตัวแทนรับจัดสง่สินคา้ (Freight Forwarder)         บริษัท/ตัวแทนเรือหรือเครื่องบิน (Shipping Line/Airline)   
     ผู้ให้บริการขนส่งสินคา้ (Transportation)          ผู้ให้บริการด าเนินพิธีการศุลกากร (Custom Clearance)         
  ให้เช่าคอนเทนเนอร์/คลังสินค้า (Container/Warehouse)       ตัวแทนผู้รบัจัดการขนส่งสนิค้า/ตวัแทนออกของ         

     อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ..................................................................................................................................................................                

จ านวนพนักงานทั้งหมด ............................................คน       ระยะเวลาประกอบกจิการ ............... ปี ............ เดือน 

4. มูลค่าทรัพย์สินถาวรจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน) 

     มากกว่า 200 ล้านบาท         151-200 ล้านบาท      100-150 ล้านบาท     50-99 ล้านบาท              
   ต่ ากว่า 50 ล้านบาท                        

5. สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย (SME) 

   75-100%                         50-75%                 0-49% 

6. ผู้บริหารให้การสนบัสนุนทรพัยากรและเวลาชัดเจน 

   ผู้บริหารมีส่วนร่วมและให้การสนับสนนุชัดเจน              ผู้บริหารไม่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน    

7. แผนการพัฒนาด้านการจัดการโลจิสติกส์ด้วย IT 

   มี (ระบุรายละเอียด)..................................................................................................................    ไม่ม ี

8. วัตถุประสงค์ความต้องการในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้........................................................................................................ 

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

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

         

 

 
 

พัฒนาธุรกิจให้บรกิารโลจสิติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001  
ปีงบประมาณ 2562 ISO 9001 V.2015 

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
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9. ข้อมูลเพ่ิมเติม (โปรดใส่รายละเอียด พร้อมแนบเอกสารประกอบ) 

1)   เคยได้รับการรับรองระบบบริหารงานมาตรฐาน (โปรดระบุ) 

    ISO 9001 ปี……………………..........        ISO 14001 ป…ี………………………….        OHSAS 18001 ปี…………............... 

    ISO 50001 ปี……………................         5ส ปี...............................................        มรท.8001....................................... 

    อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................... 

2)   คู่มือการปฏิบัติงาน (โปรดระบุ) 

         ด้านการบริการ                                ด้านการจัดซือ้                               ด้านบุคลากร 

         ด้านการบ ารุงรักษา                           อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................... 

3) ท่านทราบข่าวโครงการฯ จาก 
     การประชาสัมพนัธ์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า      การติดต่อจากเจ้าหน้าทีโ่ครงการ   
     ผู้ร่วมโครงการ     อื่นๆ กรุณาระบุ ……………………………………………………………… 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยยินดีเข้าร่วมสัมมนาและจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและพัฒนาระบบ
มาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ 

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

                                                                (...................................................................................)  

           กรรมการบริษัท/หุ้นสว่นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

       วันที่  ......................................................................... 

 

 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
             ก าหนดรับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2562  

 
 

เอกสารประกอบการสมัครร่วมโครงการ 

1. หนังสือรับรองบริษัท 
2. ผังโครงสร้างองค์กร  
3. เอกสารแนะน า ประชาสัมพันธ์องค์กร (ถ้ามี) 
4. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ 

 
หรือ ที่ปรึกษาโครงการ :  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

โทรศัพท์ : 02-482-7986 คุณชัญญาภัค (คุณจุ๋ม)  

โทรศัพท์ : 02-482-7990 คุณนัยนา (คุณเอ)  

ID Line : 0824892426 หรือ E-mail : juum.qiso@gmail.com 

 

ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติม 

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทรศัพท์ 0 2547 5955  (คุณศักดินันท์) 
โทรสาร 0 2547 5952 
E-mail : logisticsdbd@gmail.com 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นนิติบุคคลไทย 
2. ไม่ขาดส่งงบการเงิน  
3. มีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
4. ไม่เคยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 9001  
    จากโครงการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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