พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
สู่มาตรฐาน ISO 9001

PHOENIX CONSULTING GROUP

ISO 9001 : 2015

กรมพัฒนาธุรกิจการคา มอบหมายให บริษัท ฟนิกซ คอนซัลติ้ง กรุป จำกัด ดำเนินโครงการ
ยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจใหบริการโลจิสติกสสูมาตรฐานสากล ปงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหธุรกิจใหบริการโลจิสติกสไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
เปนที่นาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับจากผูใชบริการ อยางกวางขวางทั้งในประเทศและตางประเทศ
และธุรกิจใหบริการโลจิสติกสมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและลำดับก่อนหลังการสมัคร
โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1

การสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับ
ความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล (ระยะเวลาการสัมมนา 0.5 วัน)
คุณสมบัติผู้สมัคร : เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการดานการใหบริการ
โลจิสติกส
ประโยชน์ที่จะได้รับ : ไดรับความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และไดทราบถึงรายละเอียดโครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจใหบริการโลจิสติกส
สูมาตรฐานสากล และไดรับวุฒิบัตรเมื่อผานการฝกอบรม (จัดในวันที่ 25 ก.พ. 64 ที่ จ.ชลบุรี
จัดในวันที่ 9 มี.ค. 64 และ 19 มี.ค. 64 ที่ กรุงเทพฯ)

กิจกรรมที่ 2

การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ให้มีระบบการบริหารจัดการและผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO 9001

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย
2. มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการดานการใหบริการโลจิสติกส
3. มีกรรมการผูมีอำนาจหรือหุนสวนผูจัดการ อยางนอย 2 ใน 3
เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
4. ผูถือหุนสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละ 51

5. ไมเคยไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 จากการเขารวม
โครงการฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
6. สงงบการเงินประจำป ตามระยะเวลาที่กำหนด
7. กรอกขอมูลในใบสมัครใหครบถวน และจัดสงใบสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ที่จะได้รับ :
1. ไดรับการฝกอบรมขอกำหนดของระบบบริหารคุณภาพและขั้นตอนในการพัฒนาสูมาตรฐานสากล ISO 9001 (จัดในวันที่ 28 เม.ย. 64)
และไดรับวุฒิบัตรเมื่อผานการฝกอบรม
2. ไดรับคำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำระบบดานมาตรฐาน ISO 9001 ณ สถานประกอบการ
(จัดในวันที่ 22 ก.พ. 64 - 22 มิ.ย. 64)
3. ไดรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยหนวยรับรอง (CB) ที่ไดรับอนุญาต (จัดในวันที่ 27 เม.ย. 64 - 9 ก.ค. 64)

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

(เลือกส่งได้ 1 ช่องทาง)

วิธีที่ 1 พิมพใบสมัคร กรอกขอมูลในใบสมัครใหครบถวน

วิธีที่ 2

และจัดสงใบสมัครมาที่:

facebook fanpage:
e-mail:
phoenixy2021@gmail.com Phoenix Consulting Group

เจาของโครงการ กองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
วาที่รอยตรี กีรติ์วัฒน แกวมูลกิจ
โทร. 0 2547 5955
e-mail : logisticsdbd@gmail.com

Line: @741svdxp

สมัครออนไลนไดที่:

www.phoenixy.com

ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ฟนิกซ คอนซัลติ้ง กรุป จำกัด
นางสาววันวิสา วงษา
โทร. 08 2296 8947
e-mail: phoenixy2021@gmail.com

ใบสมัคร
โครงการยกระดับความเชือ่ มั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล
ปีงบประมาณ 2564
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด .......................................................................เลขทะเบียนนิติบคุ คล.................................................
โดย (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่....................ซอย........................................ถนน..................................แขวง/ตำบล.........................................................
เขต/อำเภอ.........................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร...............................................Website...............................................................
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.............................................................................. ตำแหน่ง..............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)............................................................................ E-mail.....................................................................................
ขอสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2564 โดยต้องการเข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับ
ความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล (เลือกเข้าร่วมสัมมนาได้เพียง 1 วัน)
25 ก.พ. 64 ที่ จ.ชลบุรี
9 มี.ค. 64 ที่ กรุงเทพฯ
19 มี.ค. 64 ที่ กรุงเทพฯ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ให้มรี ะบบการบริหารจัดการและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001

2. ประเภทกิจการ (เลือกประเภทธุรกิจหลัก 1 ประเภท) ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งหรือจัดการสินค้าเท่านั้น
ตัวแทนรับจัดส่งสินค้า (Freight Forwarder)
บริษัท/ตัวแทนเรือหรือเครื่องบิน (Shipping Line/Airline)
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation)
ให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)
ให้เช่าคอนเทนเนอร์/คลังสินค้า (Container/Warehouse)
อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................
3. จำนวนพนักงานทั้งหมด ............................................คน
4. การได้รบั การรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารงาน
ปัจจุบันได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ได้แก่ ..........................................................................................................................
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานใดๆ ในปัจจุบัน แต่เคยได้รับการรับรองในอดีต ได้แก่ มาตรฐาน.................................................
ยังไม่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานใด
5. พนักงานทีไ่ ด้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 (การสัมมนาฯ)
คนที่ 1 ชื่อ-สกุล……………………..……………………………….......................ตำแหน่ง...........................................................................
เอกสารประกอบการสมั
คร
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................................E-mail.............................................................................
6. พนักงานทีไ่ ด้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 (การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์)
คนที่ 1 ชื่อ-สกุล……………………..……………………………….......................ตำแหน่ง...........................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................................E-mail.............................................................................
คนที่ 2 ชื่อ-สกุล..…………………………………………………….......................ตำแหน่ง...........................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................................E-mail.............................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยยินดีเข้าร่วมสัมมนาและจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและพัฒนาระบบ
มาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการและยินดีให้ที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการจำนวน 2 ครั้ง
ลงชื่อ
.................................................................................
ชื่อสกุลตัวบรรจง (..................................................................................)
กรรมการบริษัท/หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่ .........................................................................

เอกสารประกอบการสมัครร่วมโครงการ
1. สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล

วิธีสมัครเข้าโครงการ (เลือกส่งได้ 1 ช่องทาง)
วิธีที่ 1 พิมพ์ใบสมัคร กรอกข้อมูล และจัดส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่:
e-mail: phoenixy2021@gmail.com


วิธีที่ 2 สมัครออนไลน์ได้ที่:

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและลาดับก่อนหลังการสมัคร ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจานวน
หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่ระบุในใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร จะใช้ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกธุรกิจ
เพื่อเข้ำร่วมกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและรับกำรให้คำปรึกษำแนะนำเชิงลึกต่อไป
2. ตัวแทนกิจกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรต้องมีคอมพิวเตอร์ (Notebook) สำหรับใช้ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้ควำมรู้ฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าของโครงการ
 กองส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
ว่ำที่ร้อยตรี กีรติ์วัฒน์ แก้วมูลกิจ
โทรศัพท์ 0 2547 5955
โทรสำร 0 2547 5952
e-mail: logisticsdbd@gmail.com
ที่ปรึกษาโครงการ
 บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
นำงสำววันวิสำ วงษำ
โทรศัพท์ 08 2296 8947
e-mail: phoenixy2021@gmail.com
Line: @741svdxp
Facebook Fanpage: Phoenix Consulting Group
www.phoenixy.com

