สถาบันไทย-เยอรมัน รวมกับ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ขอเชิญผูป ระกอบการทีต่ อ งการพัฒนาผลิตภาพของกระบวนการผลิตดวย

ดวยเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เขารวมโครงการ

พัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ดวยเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ :
 เพื ่อ ยกระดั บ สถานประกอบการให มี ก ารนํ า เทคโนโลยี หุ น ยนต แ ละระบบอั ต โนมั ติ มาใช ใ นสถาน
ประกอบการจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะทําใหสถานประกอบการนั้น ๆ มีผลการดําเนินธุรกิจที่ดีขึ้น
สามารถแขงขันในระดับสากลได รวมทัง้ เพือ่ ใหผูป ระกอบการไดเรียนรูเ กีย่ วกับเทคโนโลยีทางดานหุน ยนต
และระบบอัตโนมัติ โดยโครงการมีระยะเวลา 6 เดือน เริม่ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2561

ประโยชนที่ไดรับ :
 สถานประกอบการ จํานวน 40 กิจการ
จะไดรับคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกพรอม
พัฒนาวิธีการทํางาน ดวยการนําเอา
เทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
ประยุกตใช ณ สถานประกอบการ เปน
เวลาไมนอยกวา 11 Man-day/กิจการ
(โดยสถานประกอบการเปนผูจัดหา
เครื่องจักรและอุปกรณ)

คุณสมบัติของผูสมัคร :
 เปนบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลไมนอยกวา 1 ป ถือหุนโดยคนไทย
ไมต่ํากวา 50 % ทีอ่ ยูใ นเขตจังหวัด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแกว และนครนายก
 เปนสถานประกอบการ SME (หากมีทุนจดทะเบียนเกิน
200 ลานบาทตองมีพนักงานไมเกิน 50 คน
และไมเปนบริษัทมหาชน)
 มีความประสงคเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษัท ดวยเทคโนโลยี
หุ น ยนต แ ละระบบอั ต โนมั ติ รวมทั ้ง ต อ งการผู เ ชี ่ย วชาญให
คําปรึกษาแนะนํา
 มีความพรอมในดานงบประมาณ บุคลากรและสถานที่

ผูสนใจสมัครเขารวมโครงการไดฟรีโดยไมมีคาใชจาย ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
สงเอกสารใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบ ไดที่
เจาหนาที่ลกู คาสัมพันธ โทรศัพท 038-930100, 038-215033-39 กด 1 โทรสาร 038930141-2
อีเมล crm_dept@tgi.mail.go.th www.tgi.or.th

แบบข้ อมูลเบือ้ งต้ นผู้รับบริการ (SMEs/ผู้ประกอบการ/บุคลากร)
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โปรดให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งเพือ่ ประโยชน์ในการติดตามผลการปฏิบตั ิงานและการปรับปรุ งการให้บริ การ
ข้ อมูลของท่ านจะไม่ ถูกนําไปใช้ ประโยชน์ ในทางอืน่ โดยไม่ ได้ รับอนุญาตจากท่ าน
สําหรับเจ้ าหน้ าที่
วันที่สมัครเข้ารับบริ การ........................................ชื่อกิจกรรม/โครงการ พัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้ านเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หลักสูตร/เรื่ องที่ให้บริ การ...............................................................................................................................ระหว่างวันที่......................................................................
หน่วยงานดําเนินการ ศู นย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม พื้นที่บริ การ (จังหวัด)..........................................................................................
ภายใต้กิจกรรม เพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้ วยเทคโนโลยีห่ ุนยนต์ และระบบอัตโนมัต ิ
ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลผู้รับบริการ (ชื่อผู้ที่รับบริการและเป็ นผู้ที่จะนําไปจัดเก็บผลการประเมิน) -P
ชื่ อ  นาย  นาง นางสาว ………...……………..….....……………….…… นามสกุล….………..………………….......…………..…..........…...................…
เลขบัตรประชาชน ___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___ ___-___ ___ -___
ปี พ.ศ. เกิด...............................................................................................................
ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน เลขที่..................หมู่ที่ .......................... หมู่บา้ น....................................... ซอย............................................................... ถนน...............................
ตําบล/แขวง………..…….…………………….…..…... อําเภอ/เขต............................................................................จังหวัด..…………………………………………….….
รหัสไปรษณี ย ์ ………..…………..………………………………………….. โทรศัพท์……………………………………….……..…..…….…....…..............................
โทรศัพท์มือถือ………….……………………..……....……….… E-mail :…………………………….……………………………………..….….………….…..….....
ที่อยูท่ ่ีติดต่อได้ ( กรณีที่อยู่เดียวกันกับบัตรประชาชนข้ ามไปข้ อ 1.1 ) เลขที…
่ …….……... หมู่ท่ี……....... หมู่บา้ น.....................ซอย.....………………………..…...…...........
ถนน…....…………………………............................ ตําบล/แขวง………..…….…………………….…..…... อําเภอ/เขต............................................................................
จังหวัด..………………………………………....……… รหัสไปรษณี ย ์ ………..……………..
1.1 ระดับการศึกษา

 ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 อนุปริ ญญา หรื อ ปวส. หรื อ ปวท.

มัธยมศึกษาตอนต้น
ปริ ญญาตรี

 มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ปวช.
 ปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า

1.2 สถานภาพหรื ออาชีพของ
ท่านในปัจจุบนั
(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)

ผูป้ ระกอบการ SMEs
ทายาทธุรกิจ SMEs
พนักงานหรื อลูกจ้างบริ ษทั
ที่ปรึ กษา

 ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
 ผูป้ ระกอบการ OTOP
 สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 ทายาทวิสาหกิจชุมชน
 ราษฎร

นักออกแบบผลิตภัณฑ์อิสระ
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ในโรงงาน
นักศึกษา
ผูท้ ่ีเพิ่งจบการศึกษา
ผูว้ า่ งงาน
อื่นๆ...............................................

1.3 วัตถุประสงค์ที่เข้ารับบริ การ
ปรึ กษาแนะนํา
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 เพื่อพัฒนาธุรกิจในเรื่ องใด
 ปรับปรุ งกระบวนการผลิตโดยทัว่ ไป
 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
 เพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วย LEAN
 บริ หารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
 บริ หารจัดการด้านการเงิน/การบัญชี
 บริ หารจัดการด้านการตลาด
 ขยายตลาด
 บริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์
 บริ หารจัดการด้วย IT/Digital
 บริ หารจัดการความรู้ขององค์กร
 แผนธุรกิจ
 รวมกลุ่ม (Cluster)
 สร้างเครื อข่าย (Networking)
 เตรี ยมการขอรับรองมาตรฐาน......................
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................

 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่ องใด
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) พร้อมบรรจุภณ
ั ฑ์
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) อย่างเดียว
 พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม (Product Development) พร้อมบรรจุภณ
ั ฑ์
 พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม (Product Development) อย่างเดียว
 พัฒนาบรรจุภณั ฑ์
 พัฒนาตราสิ นค้า
 พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิ งนวัตกรรม
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................

(กรุณากรอกข้ อมูลด้ านหลังด้ วย)
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1.4 วัตถุประสงค์ที่เข้ารับบริ การ
ฝึ กอบรม/สัมมนา
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1.5 วัตถุประสงค์ที่เข้ารับบริ การ
บริ การอื่นๆ
1.6 ท่านทราบข่าวโครงการ
กิจกรรมนี้จากแหล่งใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 เพิ่มพูนความรู ้ดา้ น
 กระบวนการผลิต
 เชื่อมโยงธุรกิจ
 บริ หารจัดการ
 ขยายตลาดในประเทศ
 ด้านทรัพยากรมนุษย์
 ทักษะการผลิต
 บ่มเพาะธุรกิจ
 ขยายตลาดต่างประเทศกลุ่ม AEC
 ด้านการเงิน/การบัญชี
 CAD/CAM/CAE
 ขยายตลาดต่างประเทศนอกกลุ่ม AEC
 ด้านการตลาด
 พัฒนาวัตถุดิบ
 ด้านโลจิสติกส์
 ตั้งธุรกิจใหม่
 ขยายธุรกิจเดิม
 จับคู่ธุรกิจ
 เทคโนโลยีการผลิต
 ออกงานจําหน่ายสิ นค้า
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มาตรฐานอุตสาหกรรม......................
 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์  อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
 ขอวิเคราะห์ทดสอบ...................................
 ขอข้อมูลข่าวสารด้าน.............................. .........
 ขอสิ นเชื่ อ................................................
 ผูร้ ับบริ การเข้ามาติดต่อที่หน่วยงานด้วยตัวเอง
 เจ้าหน้าที่หน่วยงานไปเชิ ญชวนด้วยตนเอง
 เจ้าหน้าที่หน่วยงานโทรศัพท์เชิ ญชวน
 เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่ งจดหมายเชิ ญชวน
 เจ้าหน้าที่หน่ วยงานส่ ง E-mail เชิ ญชวน

 ประชาสัมพันธ์ผา่ นแผ่นป้ ายโฆษณา
 ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์
 ประชาสัมพันธ์ผา่ นหนังสื อพิมพ์
 ประชาสัมพันธ์ผา่ นโทรทัศน์
 ประชาสัมพันธ์ผา่ นวิทยุ
 ประชาสัมพันธ์ผา่ นสมาคม/ชมรม (โปรดระบุ)......................
 บุคคลใกล้ชิดแนะนํา
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลสถานประกอบการ รหัสองค์ กร (ประเภทหน่ วยงาน) -C
2.1 ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................................
ชื่ อเจ้าของสถานประกอบการ (ถ้าคนเดียวกับ ข้อ 2.1 ไม่ตอ้ งกรอก) ........................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) ............................................................. หรื อ เลขบัตรประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __ -__
ปัจจุบนั ท่านปฏิบตั ิงานใน ส่วน/ฝ่ าย/แผนก .................................................................................... ตําแหน่ง........................................................................................
เว็บไซด์ ..................................................................................... ผลิตภัณฑ์/บริ การหลัก.......................................................................................................................
 สํานักงานใหญ่ รหัสสาขากิจการ (ถ้ามี) ..................................................................... ชื่อสาขา (ถ้ามี) .........................................................................................
เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) ..........................................................................................................................................
ที่อยูข่ องสถานประกอบการ  ที่อยู่เดียวกับข้ อ 2.1 (ข้ ามไปข้ อ 2.2)
เลขที.่ .................หมู่ท่ี................ซอย............................................ ถนน.................................................. ตําบล/แขวง..........................................................................
อําเภอ/เขต........................................................................จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................................................
โทรศัพท์................................................................ โทรสาร...........................................................................
2.2 รู ปแบบธุรกิจ
 บุคคลธรรมดา
 ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ
 ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
 บริ ษทั จํากัด
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................
2.3 ประเภทธุรกิจ (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) ธุรกิจการผลิต

 เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
 เครื่ องเรื อน(เฟอร์ นิเจอร์ )
 แปรรู ป ผลิตภัณฑ์ไม้
 ฟอกหนังและผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
 ยาและเคมีภณั ฑ์
 สิ นค้าหัตถกรรม
 อุปกรณ์และเครื่ องจักรกล

 เครื่ องนุ่งห่ ม
 เซรามิกส์และแก้ว
 ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ป
 ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
 วัสดุก่อสร้าง
 อัญมณี และเครื่ องประดับ
 อาหารและเครื่ องดื่ม

 เครื่ องมือแพทย์
 บรรจุภณั ฑ์
 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
 ยานยนต์ และชิ้นส่ วน
 สิ่ งทอ
 เหล็กและเหล็กกล้า
 อุตสาหกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ)............................
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2) ธุรกิจการค้า

 ค้าปลีกอย่างเดียว

 ค้าส่งอย่างเดียว

3) ธุรกิจบริ การ

 ก่อสร้าง
 ขนส่ ง, คลังสิ นค้า, ขนถ่ายสิ นค้า
 บริ การด้านนันทนาการวัฒนธรรม, กีฬา
 บริ การให้เช่าเครื่ องจักรอุปกรณ์
 อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................

 ค้าส่ งและค้าปลีกด้วย มียอดขายค้าส่ ง ร้อยละ..................................
 การท่องเที่ยว
 บริ การด้านการศึกษา
 บริ การด้านสุ ขภาพ
 ภัตตาคาร, ร้านอาหาร

 การวิจยั และพัฒนา
 บริ การด้านคอมพิวเตอร์
 บริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์
 โรงแรม, ที่พกั , รี สอร์ ท

สําหรับผู้รับบริการ SMEs และผู้ประกอบการ กรุณากรอก ข้ อ 3 - 7 ด้วย
3. มูลค่าสิ นทรัพย์ถาวรจดทะเบียน......................................................................... (บาท) สัดส่ วนการถือหุ ้น : ไทย......................... ต่างชาติ........................
เงินลงทุนในเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา (ไม่รวมที่ดิน) ประมาณ......................................................บาทต่อปี
4. บุคลากร จํานวนพนักงานในสํานักงาน......................................คน จํานวนคนงาน...................................คน
5. การผลิต

สถานการณ์ผลิตจริ งในปั จจุบ นั คิดเป็ นร้อยละ ..................................... ของกําลังการผลิต มูลค่าของเสี ย..........................................บาท/ปี คิดเป็ นร้อยละ.............................
 ดําเนินการผลิตเอง ร้อยละ.…….......….…..  จ้างผูอ้ ่ ืนผลิต ร้อยละ…………….....…….  รับจ้างผูอ้ ื่นผลิต ร้ อยละ........................................

6. ยอดขาย

มูลค่ายอดขายปั จจุบนั .................... บาทต่อปี
แหล่งตลาด  ในประเทศ ร้อยละ...........  ต่างประเทศ ร้อยละ....…… มูลค่าการส่ งออก.....................................บาทต่อปี

7. ปัจจุบนั กิจการของท่านได้รับการรับรองมาตรฐาน/ระบบคุณภาพของกิจการ/สิ นค้า/ผลิตภัณฑ์ หรื อไม่
 ไม่ได้รับ  ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เลือกได้มากกว่าหนึ่งคําตอบ)
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 ISO (โปรดระบุ)…………..........….…….
 Good Manufacturing Practice (GMP)
 HACCP
 อย.  ฮาลาล
 Good Agricultures Practice (GAP)
 Clean Food Good Taste
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)
 มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ (มกอช.)
 มาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.)
 มาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ โปรดระบุ...............................
 อื่นๆ (โปรดระบุ ...........................................
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ที่นํามาพัฒนา/ปรับผลิตภัณฑ์ เดิมเฉพาะกรณีรับบริการด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนานวัตกรรมเชิ งสร้ างสรรค์
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา
 ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิม ระบุช่ือผลิตภัณฑ์ ........................................................................................... ประเภทผลิตภัณฑ์ ......................................................
 มูลค่ายอดขายผลิตภัณฑ์เดิมเฉลี่ยต่อเดือน ...............................................................................บาท
 ราคาขายของผลิตภัณฑ์เดิมต่อหน่วย .......................................................................................บาท
 ต้นทุนผลิตภัณฑ์เดิมต่อหน่วย .................................................................................................บาท
 ปริ มาณการขายรวมของผลิตภัณฑ์เดิมโดยเฉลี่ยต่อเดือน .........................................................หน่วย

