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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสง่เสริมใหผู้ป้ระกอบการได้รบัมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561 
 

กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 

 
 
 

1. ข้อมูลและที่ตั้งขององค์กร ( ปัจจุบัน ) 

ชื่อองค์กร 
ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  

เลขทะเบียนนิติบุคคล  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่  

ซอย  ถนน  

ต าบล / แขวง  อ าเภอ / เขต  

จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์  โทรสาร  

Web Site  
e-mail 
address 

 

2. รายชื่อผู้บริหารองค์กร ผู้มีอ านาจในการตัดสนิใจ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม ISO/IEC 29110 

ช่ือ – นามสกุล  ต าแหน่ง  
โทรศัพท์  มือถือ  
e-mail address  
3. ผู้ติดต่อประสานงานขององค์กร 

ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง  
โทรศัพท์  มือถือ  
e-mail address  
4. ธุรกิจหลักขององค์กร 

    4.1     
    4.2   
    4.3 



รายละเอียดและแบบฟอร์มใบสมัครส าหรับผู้ประกอบการ ISO/IEC 29110                      
 

 

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน 
 ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561 

 
Page 2 of  3 

 
 

 

 5. ลักษณะธุรกิจขององค์กร  (ระบุได้มากกว่า 1 รายการ) 

  Software Packaged Development                                ERP development 

  Software Customization                                             System Integrator 

  Software Consultant                                                  Software Testing 

  Web Development                                                    Digital Content and Animation 

  Embedded Software Development                              Others ………………………………………………………………… 

6. ข้อมูลโครงสร้างองค์กรและบุคลากรในองค์กร 

6.1 จ านวนบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น                คน 

6.2 จ านวนบุคลากรที่มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการซอฟต์แวร์                 คน 

6.3 หากองค์กรไม่ได้ด าเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นกิจการการค้าโดยตรง แต่มีส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ในองค์กร(เช่น เป็น
โรงงานผลิตสินค้า แต่มีแผนกการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเอง) ให้ระบุแผนกหรือหน่วยที่ด าเนินการพัฒนาน้ัน  
ชื่อแผนก                                            จ านวนบุคคลากรในแผนก                 คน 

7. รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร  และ Product หรือ บริการ ที่เด่นขององค์กร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ประสบการณ์ที่องค์กรเคยได้รับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน  ( ระบุได้มากกว่า  1  รายการ ) 

         Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

         International Organization Standard (ISO) (โปรดระบุมาตรฐาน)                                                    

         Thai Quality Software (TQS) 

         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                                                                                                   
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9. เอกสารประกอบการสมัครที่จ าเป็นต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร 

     (กรุณาท าเครื่องหมาย  หน้ารายการเอกสารที่ผู้สมัครยื่นมาพร้อมกับใบสมัครในครั้งน้ี) 

  1.  เอกสารแสดงข้อมูลเก่ียวกับองค์กร (Company Profile)  
1.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองจนถึงวันที่สมัคร 
 เข้าร่วมโครงการ) พร้อมด้วยเอกสารแนบท้าย (วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียน) 
1.2  ส าเนาทะเบียนการค้า (แบบ พค.0401)                     
1.3  ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
1.4  ส าเนาบัญชีงบการเงิน 

  2.  แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ 
**  ในกรณทีี่ผู้มีอ านาจในการลงนามโดยตรง ได้มอบอ านาจให้กับบุคคลอื่นเปน็ผู้ด าเนนิการแทน จ าเป็นต้องมีเอกสารตาม 
      ข้อที่ 3, 4, 5 แนบมาด้วย (ทั้งนี้เอกสารในข้อที่ 3 จะต้องติดอากรแสตมป์ ราคา 10 บาทมาด้วย) 
 3.  หนังสือมอบอ านาจที่มีการลงนามรับรองโดยบุคคลต่างๆ ดังน้ี 

            3.1  ผู้มอบอ านาจ             3.2  ผู้รับมอบอ านาจ             3.3 พยานบุคคลที่ 1             3.4 พยานบุคคลที่ 2 
  4. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อมการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
  5. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจพร้อมการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
  6. เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa member) http://member.depa.or.th (ถ้ามี) 

 

หมายเหตุ      
-   ส าหรับเอกสารในข้อ 1 ต้องมีการลงนามโดยผู้มีอ านาจในการลงนาม ซ่ึงต้องมีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หรือหนังสือรับรองการจัดตั้งองค์กร หรือหนังสือประกาศจัดตั้งองค์กร เพื่อรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 
-   ในกรณีที่บุคคลที่ถูกอ้างถึงเป็นชาวต่างชาติ ให้แนบส าเนา ใบอนุญาตให้ท างาน (work permit) พร้อมการลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้องมาด้วย 

ข้าพเจ้าได้อ่านและท าความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการโดยจะด าเนินกิจกรรมต่างๆตาม
ก าหนดของโครงการจนจบโครงการ ทั้งนี้ขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกอ้างถึงมีความถูกต้องและเป็น
จริงทุกประการ 

                   ลงช่ือ                                                                              ผู้มีอ านาจลงนาม / ผู้รับมอบอ านาจ 

                           (                                                                             ) 

             ต าแหน่ง                                                                               . 

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

 


