กองโลจิ สติ กส์ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ร่วมกับ สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างทีป่ รึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาหรับภาคอุตสาหกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
บริษทั ฯ มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในสาขาดังนี้ (เลือกได้เพียง 1 สาขาเท่านัน้ )

 การสร้างทีป่ รึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน ระดับทัวไป
่ (Supply Chain Logistics Consultant)
 การบริหารจัดการการผลิตและสินค้าคงคลัง (Production and Inventory Management)
 การบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Management)
---------------------------------------------------------

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั
ชื่อบริษทั (ภาษาไทย)......................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สานักงาน.................................................................................................................................................................
โทรศัพท์......................................... โทรสาร......................................... E-mail………………………........…………….
ทีอ่ ยู่โรงงาน.....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์......................................... โทรสาร......................................... E-mail………………………...………….…….
ขนาดโรงงาน................................... ตารางเมตร
website………………………………………...
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___ ___-___ ___-___
ลักษณะธุรกิจ……………………………………………………….. ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ………………………………………………………..
ทุนจดทะเบียน................................ล้านบาท จานวนพนักงาน..........................คน สหภาพแรงงาน  มี  ไม่มี
ยอดขายปี ทแ่ี ล้ว..............................ล้านบาท ประมาณการยอดขายปี น้.ี ............................ล้านบาท
บริษทั ในปั จจุบนั จัดเป็ น  บริษทั ไทย  บริษทั ต่างชาติ
 บริษทั ร่วมทุน
กรณีเป็ นบริษทั ร่วมทุน ผูถ้ อื หุน้ ไทย.............................% ต่างชาติ................................%
การรับรองมาตรฐาน
 ISO9001  ISO14001  TS16949  GMP
 HACCP
 HALAL
 กาลังขอรับรอง..……………..  อื่นๆ....................................
กิจกรรมคุณภาพ
 5ส
 QCC
 Kaizen
 TQM
 TPM
 Lean
 TPS
 อื่นๆ................................................................
ลักษณะการผลิต
 มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ ผลิตงานจานวนน้อย (High Mix – Low Volume)
 มีผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย แต่ผลิตงานจานวนมาก (Low Mix – High Volume)
ประเภทการผลิต
 ตามคาสังซื
่ อ้ (Made to Order)  ตามประมาณการของบริษทั (Made to Stock)
 ผลิตเองในบริษทั ..................%  มีการว่าจ้างผลิตภายนอก…………………%
 รับช่วงผลิต..........................%  อื่นๆ ...........................................................
การเป็ นสมาชิกของหน่วยงาน / สมาคมต่างๆ .........................................................................................................
2. เวลาทางาน
 ฝ่ ายสานักงานสัปดาห์ละ.....................วัน  (จันทร์-ศุกร์)
 ฝ่ ายโรงงานสัปดาห์ละ.....................วัน  (จันทร์-ศุกร์)

 (จันทร์-เสาร์)
 (จันทร์-เสาร์)

 (จันทร์-อาทิตย์)
 (จันทร์-อาทิตย์)
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กองโลจิ สติ กส์ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ร่วมกับ สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่
3. ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริษทั ฯ เข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังนี้
จากหน่วยงานภาครัฐ
ชื่อโครงการ
เรื่อง

จากหน่วยงานภาคเอกชน
ชื่อโครงการ

เรื่อง

หน่วยงาน

ปี หรือ ระยะเวลา

บริษทั ทีป่ รึกษา

ปี หรือ ระยะเวลา

4. ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญในด้านโลจิสติ กส์และโซ่อปุ ทานที่สอดคล้องกับสาขาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
5. ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
6. กรุณาบอกถึงแผนการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการด้านโลจิสติ กส์และโซ่อปุ ทานปัจจุบนั และในอนาคต
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
7. ผูป้ ระสานงานโครงการ
บริษทั ฯ มอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................... ตาแหน่ง………………...…………...
หมายเลขโทรศัพท์ 02-……………………… Mobile: ………………………. E-mail: ………………………………………..
เป็ นผูป้ ระสานงานโครงการ
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กองโลจิ สติ กส์ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ร่วมกับ สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่
8. การสารวจสภาพสถานประกอบการเบือ้ งต้น (Pre-survey)
บริษทั ฯ พร้อมทีจ่ ะให้ทป่ี รึกษาของโครงการฯ เข้าพบผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อรับทราบนโยบายการดาเนินงานและสารวจสภาพ
สถานประกอบการเบือ้ งต้นของบริษทั ฯ ประมาณวันที…
่ ………………………………….………………
9. เอกสารแนบเพิ่ มเติ มเพือ่ ประกอบการพิ จารณาคัดเลือก
 แผนทีท่ างไปโรงงาน Factory Map
 ผังภาพการจัดองค์กร Organization Chart
 ผังภาพโรงงาน Lay out
 ผังภาพแสดงกระบวนการผลิต Process Chart

โดยการลงลายมือชื่อท้ายนี้
1. ข้าพเจ้าได้รบั ทราบเงื่อนไข และยินยอมปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ทุกประการ
2. ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดตามทีร่ ะบุไว้ในใบสมัคร
3. ข้าพเจ้าพร้อมให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

ลงลายมือชื่อ.................................................................
ตัวบรรจง......................................................................
ตาแหน่ง.......................................................................
วันที่ .............../.............................../............................

สนใจส่งใบสมัครที่ คุณภัททดา หรือ คุณอรรณวี
ฝ่ ายพัฒนาและจัดการความรู้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ่ นุ )
534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-717-3000 ต่อ 634, 752 โทรสาร 02-719 9489-90
E-mail: patthada@tpa.or.th, annawee@tpa.or.th
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