
1.  การอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดท ามาตรฐาน ISO 9001 อย่างเป็นระบบโดย 
    ที่ปรึกษาจะให้ค าแนะน าเชิงลึกในการจัดท าระบบ ISO ที่สอดคล้องกับประเภทของธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ 
2.  การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO โดยธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการตรวจประเมิน 
    จากหน่วยรับรองมาตรฐาน  (Certification Body: CB) 
3.  การศึกษาดูงานธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ประสบความส าเร็จจากการมีระบบมาตรฐานสากล 
 

กิจกรรมหลักของโครงการ   

 *ทุกกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะด าเนิน
โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 
เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากการใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  

         สมัครเข้าร่วมโครงการโดยจัดส่งใบสมัครมาที่   
         info@thailogistics.org หรือ 

         จัดส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 
         หมายเลข 0 2954 5722 หรือ  

          สมัครออนไลน์ได้ที่ www.thailogistics.org    

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   
 

ISO 9001 V.2015 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ปิดรับสมัครวันที่ 23 มีนาคม 61 
 
 

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ 

 1. มีระบบการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001  

2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001 โดยสถาบันผู้ให้การรับรอง
มาตรฐานสากล 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน 
ในประเทศไทย ซึ่งประกอบ
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์  
โดยมีผู้บริหารและพนักงาน 
ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
ได้ตลอดโครงการ 

วิธีสมัครเข้าโครงการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

เจ้าของโครงการ  กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
            นายศักดินันท์ ภิรมยาภรณ์  โทรศัพท์ 0 2547 5955  โทรสาร  0 2547 5952 E-mail : logisticsdbd@gmail.com 

เจ้าของโครงการ  ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
      นายอ าพล วรธงไชย   โทรศัพท์ 08 0455 4240  โทรสาร 0 2954 5722  
     Email: info@thailogistics.org  Line@ Account: @YLD6119F 
                       www.facebook.com/thailogisticspage    www.thailogistics.org 
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1. ข้อมูลทั่วไป (กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง) 
ชื่อ บริษัท/ห้างหุน้ส่วนจ ากัด .........................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................................................................................................................................... 

ที่ตั้งเลขที่....................ซอย........................................ถนน..................................แขวง/ต าบล........................................................ 

เขต/อ าเภอ.........................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

โทรศัพท์........................................................................................ โทรสาร.................................................................................... 

Website......................................................................................................................................................................................... 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล..............................................................................  ต าแหนง่............................................................. 

โทรศัพท์ (มือถือ)............................................................................ E-mail.................................................................................. 

2. ประเภทกิจการ (เลือกประเภทธุรกิจหลัก 1 ประเภท) 

      ตัวแทนรับจัดส่งสนิค้า (Freight Forwarder)                บริษัท/ตัวแทนเรือหรือเครื่องบิน (Shipping Line/Airline) 

      ผู้ให้บริการขนส่งสนิค้า (Transportation)                   ให้บริการด าเนินพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) 

      ให้เช่าคอนเทนเนอร์/คลังสนิค้า (Container/Warehouse) 

      อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................... 

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

2. ข้อมูลเพ่ิมเติม (โปรดใส่รายละเอียด พร้อมแนบเอกสารประกอบ) 
1)  การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 
           ปัจจุบนัไมไ่ด้รับการรบัรอง                    ปัจจุบนัได้รบัการรับรอง ISO 9001: 2015 
                                                          ปัจจุบนัได้รบัการรับรอง ISO 9001: 2008 
2)  คู่มือการปฏิบัติงาน (โปรดระบุ) 
          ด้านการบริการ                                ด้านการจัดซื้อ                               ด้านบุคลากร 
          ด้านการบ ารุงรักษา                           อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................... 

3)  พนักงานเข้าร่วมโครงการฯ (ไม่เกิน 3 คน) ดังนี ้
3.1 ชื่อ-สกุล……………………..……………………………….......................ต าแหน่ง............................................................................. 

ประสบการณ์ท างาน..................................ปี วุฒิการศึกษา....................................................................................................... 

โทรศัพท์ (มือถือ).............................................................E-mail............................................................................................... 

3.2 ชื่อ-สกุล..…………………………………………………….......................ต าแหน่ง............................................................................. 

ประสบการณ์ท างาน..................................ปี วุฒิการศึกษา....................................................................................................... 

โทรศัพท์ (มือถือ).............................................................E-mail............................................................................................... 

3.3 ชื่อ-สกุล..…………………………………………………….......................ต าแหน่ง............................................................................. 

ประสบการณ์ท างาน..................................ปี วุฒิการศึกษา....................................................................................................... 

โทรศัพท์ (มือถือ).............................................................E-mail............................................................................................... 
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ใบสมัคร 
การด าเนินการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 

ปีงบประมาณ 2561 



4) ท่านทราบข่าวโครงการฯ จาก 
     การประชาสัมพนัธ์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า      การติดต่อจากเจ้าหน้าทีโ่ครงการ   
     ผู้ร่วมโครงการ     อ่ืนๆ กรุณาระบุ ……………………………………………………………… 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยยินดีเข้าร่วมสัมมนาและจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและพัฒนาระบบ
มาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ 

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

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

           กรรมการบริษัท/หุ้นสว่นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

       วันที่  ......................................................................... 
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เอกสารประกอบการสมัครร่วมโครงการ 

1. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ 

2. ผังโครงสร้างองค์กร (ถ้ามี) 

3. เอกสารแนะน า ประชาสัมพันธ์องค์กร  

4. เอกสารประกอบอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก 
 

หมายเหตุ 

1. ข้อมูลที่ระบุในใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ จะใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกธุรกิจ 
เพ่ือเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและรับการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกต่อไป 

2. ตัวแทนกิจการที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคอมพิวเตอร์ (Notebook) ส าหรับใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 

วิธีสมัครเข้าโครงการ                                     

1. สมัครเข้าร่วมโครงการโดยจัดส่งใบสมัครมาที่   
   info@thailogistics.org หรือ 

2. จัดส่งใบสมัครมาที่โทรสาร หมายเลข 0 2954 5722 หรือ  

3. สมัครออนไลน์ได้ที่ www.thailogistics.org    
 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ     

 เจ้าของโครงการ 

➢ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
นายศักดินันท์ ภิรมยาภรณ์  โทรศัพท์ 0 2547 5955  โทรสาร  0 2547 5952 E-mail : logisticsdbd@gmail.com 

ที่ปรึกษาโครงการ 

➢ ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นายอ าพล วรธงไชย   โทรศัพท์ 08 0455 4240  โทรสาร 0 2954 5722   
Email: info@thailogistics.org   Website www.thailogistics.org  
Line@ Account: @YLD6119F   www.facebook.com/thailogisticspage 
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