
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ปิดรับสมัครวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
ให้รองรับการขยายตัวภาคการค้าและบริการ ปีงบประมาณ 2563

ที่ปรึกษาโครงการ  สำนักงานศูนยวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

                       ดร. ธิรินทร ณ ถลาง ผูจัดการโครงการ

                       นางสาววันวิสา วงษา ผูประสานงานโครงการ 

                       โทร. 08 2296 8947 

                       e-mail: thailogistics.org@gmail.com  

เจาของโครงการ    กองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

                       นายศักดินันท ภิรมยาภรณ  โทร. 0 2547 5955  

                       e-mail: logisticsdbd@gmail.com

กิจกรรมหลักของโครงการ  

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไดรับการฝกอบรมดานมาตรฐานสากล ISO 9001 ฟรี
ได  ร ับการให คำแนะนำในการจ ัดทำระบบด าน

มาตรฐานสากล ISO 9001 

ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ฟรี

การอบรมและใหคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อเสริมสรางความรูการจัดทำมาตรฐาน ISO 9001 อยางเปนระบบ

โดยที่ปรึกษาจะใหคำแนะนำเชิงลึกในการจัดทำระบบ ISO 9001 ที่สอดคลองกับประเภทของธุรกิจที่เขารวมโครงการ

การตรวจประเมินเพื่อใหการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยธุรกิจที่ผานการคัดเลือกจะไดรับการตรวจประเมิน

เพื่อออกใบรับรองฯจากหนวยรับรองมาตรฐาน (Certification Body: CB)

เป นน ิต ิบ ุคคลท ี ่ จดทะเบ ียนก ับกรมพ ัฒนาธ ุ รก ิจการค  า    

กระทรวงพาณิชย และวัตถ ุประสงค ในการประกอบกิจการ

ดานการใหบริการโลจิสติกส 

กรรมการผู มีอำนาจหรือหุ นสวนผู จ ัดการ อยางนอย 2 ใน 3 

เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

ผูถือหุนสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละ 51

ไมเคยไดร ับการร ับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 จากการ

เขารวมโครงการฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

สงงบการเงินประจำป ตามระยะเวลาที่กำหนด

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

จัดสงใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครมาที่    

e-mail: thailogistics.org@gmail.com 

สมัครออนไลนไดที่ www.thailogistics.org

พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดย สำนักงานศูนยวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จะดำเนินการพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสสูมาตรฐาน ISO 9001 ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกสไทย

ใหรองรับการขยายตัวภาคการคาและบริการ ปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือนมีนาคม ถึง กันยายน 2563 ซึ่งโครงการดังกลาว 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหธุรกิจใหบริการโลจิสติกสไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เปนที่นาเชื่อถือ 

และไดรับการยอมรับจากผูใชบริการอยางกวางขวางทั้งในประเทศและตางประเทศและธุรกิจใหบริการโลจิสติกสมีขีดความสามารถ

ในการแขงขันในระดับสากล

thailogistics Line: @YLD6119F www.thailogistics.org

ฟรี



ขอบเขตแนวทางการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม รายละเอียด 

1 สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
 
 

เมษายน – พฤษภาคม 2563 

เจ้าของโครงการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
อีเมล: logisticsdbd@gmail.com 
โทรสาร 0 2547 5952  
 

ที่ปรึกษาโครงการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
อีเมล: thailogistics.org@gmail.com   
โทรศัพท์ 08 2296 8947  
สมัครออนไลน์ที่  www.thailogistics.org 

2 จัดสัมมนาเปิดโครงการ เพื่อชี้แจงการด าเนินโครงการ รวมถึงปรับทัศนคติต่อ
การน าระบบมาตรฐาน ISO 9001 ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
โดยมีธุรกิจที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 ราย 

 
พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

 
ณ  โรงแรม เคยู โฮม กรุงเทพมหานคร 

3 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เข้าร่วมโครงการฯ มิถุนายน 2563 ทาง www.thailogistics.org และ www.dbd.go.th 
(ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป) 

4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อก าหนดและตรวจประเมินภายใน ระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยผู้ประกอบการฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมได้
ไม่เกินองค์กรละ 2 คน 

 
มิถุนายน 2563 

 
ณ  โรงแรม เคยู โฮม กรุงเทพมหานคร 

5 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ 1  
หัวข้อบริบทขององค์กร การสนับสนุน (ข่าวสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร)  
และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่อง 

 
มิถุนายน 2563 

 
ณ  โรงแรม เคยู โฮม กรุงเทพมหานคร 

6 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ 2 
หัวข้อการสนับสนุน (ทรัพยากร สมรรถนะ ความตระหนัก และการสื่อสาร) 
และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่อง 

 
มิถุนายน 2563 

 
ณ  โรงแรม เคยู โฮม กรุงเทพมหานคร 

7 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ 3  
หัวข้อการปฏิบัติการ (การจัดท าสินค้าและบริการการส่งมอบสินค้า 
และบริการ) และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่อง 

 
กรกฎาคม 2563 

 
ณ  โรงแรม เคยู โฮม กรุงเทพมหานคร 

8 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชงิปฏิบตัิการ ณ สถานประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 ที่ปรึกษาเข้าด าเนินการ ณ สถานประกอบการ 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม รายละเอียด 

9 ประกาศรายชื่อธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 

กรกฎาคม 2563 ทาง www.thailogistics.org และ www.dbd.go.th 
ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป 

10 ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจประเมินเข้าด าเนินการ ณ สถานประกอบการ 
11 ประกาศรายชื่อธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สิงหาคม 2563 ทาง www.thailogistics.org และ www.dbd.go.th 

ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป 

หมายเหตุ ก าหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดวัน-เวลา และสถานที่ตามความเหมาะสม 

 

 

 

  

2/2 



 

 

1. ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ..........................................................................................................................................................
เลขทะเบยีนนิติบคุคล...................................................................................................................................................................... 

ที่ตั้งเลขที่....................ซอย........................................ถนน..................................แขวง/ตำบล......................................................... 

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

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

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

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล..............................................................................  ตำแหน่ง.............................................................. 

โทรศัพท์ (มือถือ)............................................................................ E-mail..................................................................................... 
2. ประเภทกจิการ (เลือกประเภทธรุกจิหลัก 1 ประเภท) 

      ตัวแทนรับจัดสง่สินคา้ (Freight Forwarder)                บริษัท/ตัวแทนเรือหรือเคร่ืองบิน (Shipping Line/Airline) 
      ผู้ใหบ้ริการขนส่งสินค้า (Transportation)                   ให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) 
      ใหเ้ช่าคอนเทนเนอร์/คลังสินค้า (Container/Warehouse) 
      อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................................... 

3. จำนวนพนักงานทั้งหมด ............................................คน        

4. วันที่เริ่มประกอบกจิการ ................................................................................................................................................................ 

5. การได้รบัการรับรองมาตรฐาน 
           ปัจจุบันได้รับการรับรองตามมาตรฐาน.............................................................................................................................. 
           ในอดีตเคยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน......................................................................................................................... 
           ไม่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานใดๆ 

6.  พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้ารว่มโครงการฯ  
คนที่ 1 ชื่อ-สกุล……………………..……………………………….......................ตำแหน่ง........................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................................E-mail............................................................................. 
คนที่ 2  ชื่อ-สกุล..…………………………………………………….......................ตำแหน่ง........................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................................E-mail............................................................................. 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยยินดีเข้าร่วมสัมมนาและจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและพัฒนา 
ระบบมาตรฐาน ISO9001 อย่างต่อเน่ืองจนสิ้นสุดโครงการ 

                                                           ลงชื่อ       ................................................................................. 

                                       ชื่อสกุลตวับรรจง     (..................................................................................)  

           กรรมการบริษัท/หุ้นส่วนผู้จัดการหา้งหุ้นส่วนจำกัด 

       วันที่  ......................................................................... 
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ใบสมัคร 
พัฒนาธุรกจิใหบ้รกิารโลจิสติกสส์ู่มาตรฐาน ISO 9001  

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บรกิารโลจิสตกิส์ไทยใหร้องรับการขยายตัวภาคการค้าและบริการ  
ปีงบประมาณ 2563 
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1. สำเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  

 

1. สมัครเข้าร่วมโครงการโดยจัดส่งใบสมัครมาที่ e-mail: thailogistics.org@gmail.com หรือ  
2. สมัครออนไลน์ได้ที่ www.thailogistics.org    

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น   
 

เจ้าของโครงการ 

➢ กองสง่เสรมิและพัฒนาธุรกิจ กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
นายศักดินันท์ ภิรมยาภรณ์   
โทรศัพท์ 0 2547 5955   
โทรสาร  0 2547 5952  
e-mail: logisticsdbd@gmail.com 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

➢ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง หรือ นางสาววันวิสา วงษา  
โทรศัพท์ 08 2296 8947  
e-mail: thailogistics.org@gmail.com   
Line: @YLD6119F   
www.facebook.com/thailogisticspage 
www.thailogistics.org  

 
 

 

 
 
 

 

หมายเหต ุ

1. ข้อมูลทีร่ะบุในใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้ารว่มโครงการ จะใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกธุรกจิ 
เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและรับการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกตอ่ไป 

2. ตัวแทนกิจการที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคอมพิวเตอร์ (Notebook) สำหรับใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัครร่วมโครงการ 

วิธีสมัครเขา้โครงการ                                     

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ     
 

mailto:thailogistics.org
http://www.thailogistics.org/
mailto:logisticsdbd@gmail.com
mailto:thailogistics.org
http://www.facebook.com/thailogisticspage
http://www.thailogistics.org/
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