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ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการสรา้งทีป่รกึษาดา้นการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 

ส าหรบัภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคส์มคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ในสาขาดงันี้ (เลอืกไดเ้พยีง 1 สาขาเท่านัน้) 
 

  การสรา้งทีป่รกึษาดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทาน ระดบัทัว่ไป (Supply Chain Logistics Consultant) 
  การบรหิารจดัการการผลติและสนิคา้คงคลงั (Production and Inventory Management) 
  การบรหิารจดัการคลงัสนิคา้และการกระจายสนิคา้ (Warehouse and Distribution Management) 

--------------------------------------------------------- 

1. ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั 
ชื่อบรษิทั (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ส านกังาน................................................................................................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................ โทรสาร......................................... E-mail………………………........……………. 
ทีอ่ยู่โรงงาน..................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................ โทรสาร......................................... E-mail………………………...………….……. 
ขนาดโรงงาน................................... ตารางเมตร   website………………………………………... 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี   ___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___ ___-___ ___-___  
ลกัษณะธุรกจิ……………………………………………………….. ผลติภณัฑข์องบรษิทั……………………………………………………….. 
ทุนจดทะเบยีน................................ลา้นบาท จ านวนพนกังาน..........................คน สหภาพแรงงาน  ม ี   ไมม่ ี
ยอดขายปีทีแ่ลว้..............................ลา้นบาท ประมาณการยอดขายปีนี้.............................ลา้นบาท 
บรษิทัในปัจจุบนัจดัเป็น  บรษิทัไทย  บรษิทัต่างชาต ิ  บรษิทัรว่มทุน 
กรณีเป็นบรษิทัร่วมทุน  ผูถ้อืหุน้ไทย.............................%  ต่างชาต.ิ...............................% 
การรบัรองมาตรฐาน  ISO9001  ISO14001  TS16949  GMP  HACCP   

 HALAL  ก าลงัขอรบัรอง..……………..  อื่นๆ.................................... 
กจิกรรมคุณภาพ   5ส   QCC  Kaizen  TQM  TPM 
    Lean  TPS   อื่นๆ................................................................ 
ลกัษณะการผลติ    มหีลากหลายผลติภณัฑ ์ผลติงานจ านวนน้อย (High Mix – Low Volume) 
              มผีลติภณัฑไ์ม่หลากหลาย แต่ผลติงานจ านวนมาก (Low Mix – High Volume) 
ประเภทการผลติ   ตามค าสัง่ซือ้ (Made to Order)  ตามประมาณการของบรษิทั (Made to Stock) 
    ผลติเองในบรษิทั..................%  มกีารว่าจา้งผลติภายนอก…………………% 
    รบัชว่งผลติ..........................%  อื่นๆ ........................................................... 
การเป็นสมาชกิของหน่วยงาน / สมาคมต่างๆ ......................................................................................................... 
 

2. เวลาท างาน  
 ฝ่ายส านกังานสปัดาหล์ะ.....................วนั   (จนัทร-์ศุกร)์       (จนัทร-์เสาร)์       (จนัทร-์อาทติย)์ 

      ฝ่ายโรงงานสปัดาหล์ะ.....................วนั   (จนัทร-์ศุกร)์       (จนัทร-์เสาร)์       (จนัทร-์อาทติย)์ 
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3. ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ เข้ารว่มโครงการต่างๆ ดงัน้ี 
จากหน่วยงานภาครฐั 

ชื่อโครงการ เรื่อง หน่วยงาน ปี หรอื ระยะเวลา 
    
    
    
    
    

จากหน่วยงานภาคเอกชน 
ชื่อโครงการ เรื่อง บรษิทัทีป่รกึษา ปี หรอื ระยะเวลา 

    
    
    
    
    

4. ปัญหาและอปุสรรคท่ีส าคญัในด้านโลจิสติกสแ์ละโซ่อปุทานท่ีสอดคล้องกบัสาขาท่ีสมคัรเข้ารว่มโครงการ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................  

5. ความคาดหวงัจากการเข้ารว่มโครงการ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

6. กรณุาบอกถึงแผนการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการด้านโลจิสติกสแ์ละโซ่อปุทานปัจจบุนั และในอนาคต 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

7. ผูป้ระสานงานโครงการ 
บรษิทัฯ มอบหมายให ้(นาย/นาง/นางสาว) ............................................................... ต าแหน่ง………………...…………... 
หมายเลขโทรศพัท ์02-……………………… Mobile: ………………………. E-mail: ……………………………………….. 
เป็นผูป้ระสานงานโครงการ 
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8. การส ารวจสภาพสถานประกอบการเบือ้งต้น (Pre-survey) 
บรษิทัฯ พรอ้มทีจ่ะใหท้ีป่รกึษาของโครงการฯ เขา้พบผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อรบัทราบนโยบายการด าเนินงานและส ารวจสภาพ
สถานประกอบการเบือ้งตน้ของบรษิทัฯ ประมาณวนัที…่………………………………….……………… 

9. เอกสารแนบเพ่ิมเติมเพือ่ประกอบการพิจารณาคดัเลือก 
         แผนทีท่างไปโรงงาน Factory Map     ผงัภาพการจดัองคก์ร Organization Chart    
         ผงัภาพโรงงาน Lay out              ผงัภาพแสดงกระบวนการผลติ Process Chart 
 
 
โดยการลงลายมอืชื่อทา้ยนี้  

1. ขา้พเจา้ไดร้บัทราบเงื่อนไข และยนิยอมปฏบิตัติามเงื่อนไขการเขา้ร่วมโครงการฯ ทุกประการ 
2. ขา้พเจา้ขอรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูและรายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นใบสมคัร 
3. ขา้พเจา้พรอ้มใหก้ารสนบัสนุนตลอดระยะเวลาการเขา้ร่วมโครงการ 

  
 

ลงลายมอืชื่อ................................................................. 
ตวับรรจง...................................................................... 
ต าแหน่ง....................................................................... 
วนัที ่.............../.............................../............................ 

 
 
สนใจส่งใบสมคัรท่ี  คณุภทัทดา หรอื คณุอรรณวี 
ฝ่ายพฒันาและจดัการความรู ้สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น) 
534/4 ซ.พฒันาการ 18 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   
โทรศพัท ์02-717-3000 ต่อ 634, 752  โทรสาร 02-719 9489-90  
E-mail: patthada@tpa.or.th, annawee@tpa.or.th 




