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ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการสร้างท่ีปรึกษาด้านการจดัการโลจิสติกสแ์ละโซ่อปุทาน 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัภาคอตุสาหกรรม ปี 2560 

บริษัทฯ มีความประสงค์สมัครเขา้ร่วมโครงการฯ ในสาขาดังนี้ (เลือกได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น) 
 การบริหารจัดการการผลิตและสินค้าคงคลัง (Production and Inventory Management: PIM) 
 การบริหารจัดการการจัดหาและจัดซ้ือวัตถุดิบและสินค้า (Sourcing and Procurement Management: SPM) 
 การบริหารจัดการการขนส่ง (Transportation Management: TM) 

--------------------------------------------------------- 
1. ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั 
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ส านักงาน................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์......................................... โทรสาร......................................... E-mail………………………........……………. 
ที่อยู่โรงงาน..................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์......................................... โทรสาร......................................... E-mail………………………...………….……. 
ขนาดโรงงาน................................... ตารางเมตร   website………………………………………... 
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี    ___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___ ___-___ ___-___  
ลักษณะธุรกิจ……………………………………………………….. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท……………………………………………………….. 
ทุนจดทะเบยีน................................ล้านบาท จ านวนพนักงาน..........................คน สหภาพแรงงาน  มี    ไมม่ ี
ยอดขายปทีี่แล้ว..............................ล้านบาท ประมาณการยอดขายปีนี้.............................ล้านบาท 
บริษัทในปจัจุบันจัดเป็น  บริษัทไทย  บริษัทต่างชาต ิ  บริษัทรว่มทุน 
กรณีเป็นบริษัทร่วมทุน  ผู้ถือหุ้นไทย.............................%  ต่างชาติ................................% 
การรับรองมาตรฐาน  ISO9001  ISO14001  TS16949  GMP  HACCP   

 HALAL  ก าลังขอรับรอง..……………..  อื่นๆ.................................... 
กิจกรรมคุณภาพ   5ส   QCC  Kaizen  TQM  TPM 
    Lean  TPS   อื่นๆ................................................................ 
ลักษณะการผลิต    มหีลากหลายผลิตภัณฑ์ ผลติงานจ านวนน้อย (High Mix – Low Volume) 
              มีผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย แต่ผลิตงานจ านวนมาก (Low Mix – High Volume) 
ประเภทการผลิต   ตามค าส่ังซื้อ (Made to Order)  ตามประมาณการของบริษทั (Made to Stock) 
    ผลิตเองในบรษิัท..................%  มีการว่าจ้างผลติภายนอก…………………% 
    รับชว่งผลิต..........................%  อื่นๆ ........................................................... 
การเป็นสมาชิกของหน่วยงาน / สมาคมต่างๆ ......................................................................................................... 
 

2. เวลาท างาน  
 ฝ่ายส านักงานสัปดาห์ละ.....................วัน   (จันทร-์ศุกร์)       (จันทร-์เสาร์)       (จันทร-์อาทิตย์) 

      ฝ่ายโรงงานสัปดาห์ละ.....................วัน   (จันทร-์ศุกร์)       (จันทร-์เสาร์)       (จันทร-์อาทิตย์) 
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3. ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ เข้ารว่มโครงการต่างๆ ดงัน้ี 
จากหนว่ยงานภาครัฐ 

ชื่อโครงการ เรื่อง หน่วยงาน ปี หรือ ระยะเวลา 
    
    
    
    
    

จากหนว่ยงานภาคเอกชน 
ชื่อโครงการ เรื่อง บริษัทที่ปรึกษา ปี หรือ ระยะเวลา 

    
    
    
    
    

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

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

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

7. ผูป้ระสานงานโครงการ 
บริษัทฯ มอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................... ต าแหน่ง………………...…………... 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-……………………… Mobile: ………………………. E-mail: ……………………………………….. 
เป็นผู้ประสานงานโครงการ 
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8. การส ารวจสภาพสถานประกอบการเบือ้งต้น (Pre-survey) 
บริษัทฯ พร้อมทีจ่ะให้ทีป่รึกษาของโครงการฯ เข้าพบผูบ้ริหารระดับสูงเพื่อรับทราบนโยบายการด าเนินงานและส ารวจสภาพ
สถานประกอบการเบื้องต้นของบริษัทฯ ประมาณวันที…่………………………………….……………… 

9. เอกสารแนบเพ่ิมเติมเพือ่ประกอบการพิจารณาคดัเลือก 
         แผนที่ทางไปโรงงาน Factory Map     ผังภาพการจัดองค์กร Organization Chart    
         ผังภาพโรงงาน Lay out              ผังภาพแสดงกระบวนการผลิต Process Chart 
 
 
โดยการลงลายมือชื่อท้ายนี้  

1. ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไข และยินยอมปฏบิัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ทุกประการ 
2. ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
3. ข้าพเจ้าพร้อมให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 

  
 

ลงลายมือชื่อ................................................................. 
ตัวบรรจง...................................................................... 
ต าแหนง่....................................................................... 
วันที่ .............../.............................../............................ 

 
 
ส่งใบสมคัรไปท่ีคณุพณิตา หรอื คณุปิยวรรณ 
ฝ่ายวินจิฉัยและให้ค าปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)   
โทรศัพท์ 02-717 3000 ต่อ 628, 629  โทรสาร 02-719 9489-90  
E-mail: panita@tpa.or.th, piyawan@tpa.or.th 


