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ใบสมัครส าหรับหน่วยรับรอง 

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561 

 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถ

ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ค าปรึกษาการจัดท าเอกสารระบบคุณภาพ 
ตรวจติดตามคุณภาพ การน าระบบเอกสารไปปฏิบัติ การจัดเก็บข้อมูล และการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
ซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 เพ่ือเข้ารับการรับรองมาตรฐานและไดร้ับใบรับรองคุณภาพในระดับสากล  

2. ลักษณะการด าเนินงาน 
1) ด าเนินการจัดเตรียม Certification Scheme ในส่วนของการให้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 

2) ด าเนินการประเมินและให้การรับรอง ตาม Scheme ของมาตรฐานที่ส่งมาประกอบการพิจารณารับสมัคร 

หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ จะต้องแจ้งให้ทราบเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการ 

3) จัดท าเอกสารรายงานตามกรอบการด าเนินการของโครงการ ด าเนินการรายงานความคืบหน้ารายเดือน 

รายงานสรุปการประเมินและให้การรับรองเม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการ และรายงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

4) หน่วยรับรองจะต้องท าเอกสารแนะน าตัวในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบที่เข้าร่วมโครงการด าเนินการ  

3. คุณสมบัติของหน่วยรับรองและการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1) เป็นหน่วยรับรองที่สามารถออกใบรับรองของมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 ได้ โดยส่งหลักฐาน Scheme 

ของมาตรฐานมาประกอบการพิจารณา พร้อมเอกสารอื่นๆ ในการแสดงคุณสมบัติความเป็นหน่วยรับรอง 

2) มีผู้ประเมินของ ISO/IEC 29110 ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ (จ านวนอย่างน้อย 3 ราย) 
 มีใบประกาศได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญ (Certificate of Proficiency) ของมาตรฐาน 

ISO/IEC 15504 (33000) จากหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการยอมรับด้าน ISO/IEC 15504 ในระดับ
สากล 

 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในมาตรฐาน ISO/IEC 29110 
 สมัครพร้อมเอกสารประกอบเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติในแต่ละข้อ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว       
จะมีการประชุมเพ่ือแจ้งรายละเอียดการด าเนินงานเพ่ิมเติมต่อไป 
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โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปงีบประมาณ 2561 

กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 

 

1. ข้อมลูและที่ต้ังขององค์กร ( ปัจจุบนั ) 

ช่ือองค์กร 
ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  

เลขทะเบยีนนิติบุคคล  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  

ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที ่  

ซอย  ถนน  

ต าบล / แขวง  อ าเภอ / เขต  

จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์  

โทรศัพท ์  โทรสาร  

Web Site  
e-mail 
address 

 

2. รายชื่อผู้บริหารองค์กร ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรอง ISO/IEC 29110 

ช่ือ – นามสกลุ  ต าแหน่ง  
โทรศัพท ์  มือถือ  
e-mail address  
3. ผู้ติดต่อประสานงานขององค์กร 

ช่ือ – นามสกลุ  ต าแหน่ง  
โทรศัพท ์  มือถือ  
e-mail address  
4. มาตรฐานที่องค์กรให้การรับรอง 

 
 
 
 

5. ข้อมลูโครงสร้างองค์กรและการด าเนินงานขององค์กร 

5.1 จ านวนบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น                คน 

5.2 ด าเนินกิจการให้การรับรองมาตั้งแต่ปี                  

5.3 สาขาขององค์กรในต่างประเทศ (ระบุประเทศ- ถ้าม)ี                                                               

5.4 Accreditation Body ที่หน่วยรับรองขึ้นตรง(ระบุประเทศและชื่องค์กร)                                 
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6. เอกสารประกอบการสมัครที่จ าเป็นต้องแนบมาพร้อมกับใบสมคัร* 

    (กรุณาท าเครื่องหมาย  หนา้รายการเอกสารที่ผูส้มัครยื่นมาพร้อมกับใบสมัครในครั้งนี)้ 
 การด าเนินการสมัครจะถือว่าสมบูณ์เมื่อท่านได้ยื่นเอกสารครบในทุกหัวข้อ 

  1.  เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (Company Profile)  
  2.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองจนถึงวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) 

พร้อมด้วยเอกสารแนบท้าย (วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียน) 
  3.  แผนที่แสดงท่ีตั้งขององค์กร 

** ในกรณีที่ผู้มีอ านาจในการลงนามโดยตรง ได้มอบอ านาจให้กบับุคคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการแทนจ าเป็นต้องมีเอกสารตาม 

      ข้อที่ 4, 5, 6 แนบมาด้วย (ทั้งนี้เอกสารในข้อที่ 4 จะต้องติดอากรแสตมป์ ราคา 10 บาทมาด้วย) 

  4.  หนังสือมอบอ านาจที่มีการลงนามรับรองโดยบุคคลต่างๆ ดังน้ี 
4.1  ผู้มอบอ านาจ             4.2  ผู้รับมอบอ านาจ             4.3 พยานบุคคลที่ 1         4.4 พยานบุคคลที่ 2 

  5. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อมการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
  6.  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจพร้อมการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
  7. หลักฐาน Scheme ของมาตรฐาน มาประกอบการพิจารณา พร้อมเอกสารอื่นๆ ในการแสดงคณุสมบตัิความเป็นหน่วยรับรอง

ที่สามารถออกใบรับรองของมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 ได ้
  8. ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินของมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 (อย่างน้อย 3 ท่าน) 
  9. หลักฐานของผู้ประเมินแต่ละท่านในแต่ละข้อดังนี ้

 มีใบประกาศไดร้ับการรับรองความเช่ียวชาญ (Certificate of Proficiency) ของมาตรฐาน ISO/IEC 15504 (33000)      
จากหน่วยงานอื่นที่ได้รบัการยอมรับด้าน ISO/IEC 15504 ในระดับสากล 

 มีความรู้ความเช่ียวชาญในมาตรฐาน ISO/IEC 29110 

 ประวัติของผู้ประเมิน 

หมายเหตุ      
-   ส าหรับเอกสารในข้อ 2 ต้องมีการลงนามโดยผู้มีอ านาจในการลงนาม ซึ่งต้องมีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หรือหนังสือรับรองการจัดตั้งองค์กร หรือหนังสือประกาศจัดตั้งองค์กร เพื่อรับรองความถูกต้อง พร้อมท้ังประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 
-   ในกรณีที่บุคคลที่ถูกอ้างถึงเป็นชาวต่างชาติ ให้แนบส าเนา ใบอนุญาตให้ท างาน (work permit) พร้อมการลงนามรับรอง       

ส าเนาถูกต้องมาด้วย 
ข้าพเจ้าได้อ่านและท าความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการโดยจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามก าหนดของโครงการจนจบโครงการ ทั้งนี้ขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกอ้างถึงมีความถูกต้อง
และเป็นจริงทุกประการ 
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                   ลงช่ือ                                                                              ผู้มีอ านาจลงนาม / ผู้รับมอบอ านาจ 

                           (                                                                             ) 

                ต าแหน่ง                                                                               . 

             วัน/เดือน/ปี พ.ศ.                                                   ( ที่สมัคร )                      โปรดประทับตราส าคัญ  (ถ้ามี) 

ขอให้ยื่นใบสมัครมาที่อีเมล์ pureyonlada@gmail.com โทร 098-7473288 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 
2561 
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