
 

   

   

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียวไดริเร่ิมโดยกระทรวงอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2554 จนถึง
ปจจุบัน มีสถานประกอบการที่ผานการรับรองเปนอุตสาหกรรมสีเขียวท้ังส้ินประมาณ 26,000 ราย 

ในปงบประมาณ 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายในการยกระดับสถานประกอบการที่ผานการรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวในระดับตันๆ ใหพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับท่ีสูงขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 2 เปนตนไป ซึ่งจําเปนตองมี 
ท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาแนะนําแกสถานประกอบการ ซึ่งสวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มี
ขอจํากัดทางดานทรัพยากรบุคคลและองคความรู ในการพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับท่ีสูงขึ้น    

วตัถปุระสงคโครงการ :  
1. เพ่ือใหสถานประกอบการไดรับความรูเชิงลึกในการบริหารจัดการผลิตเพ่ือสิ่งแวดลอม  
2. เพ่ือใหสถานประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด อันไดแกวัตถุดิบ น้ําและพลังงาน ดวยการสราง

สมดุลระหวางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ และการอนุรักษปกปองรักษาระบบนิเวศไปพรอมๆ กัน 
3. เพ่ือพัฒนาความสามารถและเสริมสรางจิตสํานึกใหพนักงานและผูประกอบการมีสวนรวมรักษาสิ่งแวดลอม เปนการยกระดับ

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของพนักงาน เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับโรงงาน  
4. เพ่ือใหผูประกอบการอุตสาหกรรมนําความรูการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติสามารถปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ลดขอรองเรียนตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากชุมชนในบริเวณรอบขาง  
5. เพ่ือยกระดับสถานประกอบการใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับท่ีสูงขึ้น  

กลุมเปาหมาย :  
สถานประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีท่ี 3 (เขตบางแค เขตบางบอน เขตทุงครุ เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน 
เขตทวีวัฒนา เขตราษฎรบูรณะ เขตภาษีเจริญ) และพ้ืนท่ีปริมณฑลท่ีมีเขตติดตอใกลเคียง  

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัจากการเขารวมโครงการ : 
 ไดรับคําปรึกษาแนะนําตามหลักเกณฑการพิจารณาใหการรับรองของอุตสาหกรรมสีเขียว โรงงานละ 2 วัน  
 มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีขึ้น ลดการใชทรัพยากร ลดตนทุนในการผลิต 
 ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 ลดขอรองเรียนจากชุมชน มีภาพลักษณท่ีด ี
 สรางโอกาสในการแขงขัน ขยายตลาดทางธุรกิจ 

ขอเชิญสมัครเขารวม  
โครงการใหคําแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบการ 

เพื่อมุงม่ันสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พื้นท่ีท่ี 3 และพื้นท่ีปริมณฑลท่ีมีเขตติดตอใกลเคียง 



 
 
 
 
คณุสมบตัขิองโรงงานที่เขารวมโครงการ : 
 สถานประกอบการที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ  
 ผูบริหารมีความมุงม่ัน และใหการสนับสนุนทีมงานเพ่ือดําเนินกิจกรรมรวมกับท่ีปรึกษา และสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนในการ

พัฒนาและปรับปรุง 
 ตระหนักถึงความสําคัญในการนําความรูการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต การใชทรัพยากร/พลังงาน ใหเกิดประโยชนสูงสุด และปกปองสิ่งแวดลอม 

สิทธปิระโยชนเบือ้งตน : 
 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 2 ขึ้นไป สามารถนําตราสัญลักษณไปติดบนผลิตภัณฑได  
 สามารถแสดงสินคาและจัดบูธในงานของกระทรวงอุตสาหกรรม  
 สามารถเผยแพรและโฆษณาผลิตภัณฑในจุลสารอุตสาหกรรมสีเขียวได  

การสมคัรเขารวมโครงการ :  
 เปดรับสมัครต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

สามารถ Download ใบสมัครไดท่ี 
หรือขอไดท่ี asa_surasak@yahoo.com    

 สงใบสมัครไดท่ี  
Email : asa_surasak@yahoo.com    
หรือโทรสาร 0 2519 8414 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งใบสมัครได้ตัง้แต่วันนี ้

ถงึวันที่ 10 มกราคม 2561 

รับสมัครจาํนวนจาํกัด ! 

สอบถามขอมลูเพิ่มเตมิไดที ่: 
 กองสงเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
โทรศัพท 0 2202 4141, 0 2202 3963  
โทรสาร 0 2202 4170 
http://greenindustry.diw.go.th 

 ท่ีปรึกษาโครงการ : บริษัท เอเอสเอ เมนเนจเมนท จํากัด 
คุณกรองทอง 09 1738 7648 
คุณวรุณภา 09 8473 8212 
โทรศัพท 0 2948 0357-8 
โทรสาร 0 2519 8414  
https://www.facebook.com/asa.government.consultant.ems.sme.greenindustry/  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการใหคาํแนะนําเชิงลกึแกสถานประกอบการ 
เพื่อมุงมั่นสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว  

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 3  
และพื้นที่ปริมณฑลที่มีเขตติดตอใกลเคียง  

การสมัครเขารวมโครงการ 

 กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 โทรศัพท์ 0 2202 4141, 0 2202 3963  
 โทรสาร 0 2202 4170 
 http://greenindustry.diw.go.th 
 

 ที่ปรึกษาโครงการ: บริษัท เอเอสเอ เมนเนจเมนท์ จํากัด  
 โทรศัพท์: 0 2948 0357- 8    
 โทรสาร: 0 2519 8414  
 Email: asa_surasak@yahoo.com 

https://www.facebook.com/asa.government.  
consultant.ems.sme.greenindustry/  

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
สามารถ Download ใบสมัครได้ที่  
 

 ส่งใบสมัครได้ที่  Email: asa_surasak@yahoo.com    
หรือ โทรสาร 0 2519 8414 

ขั้นตอนเขารวมโครงการ 

ดําเนินการยื่นขอการรับรอง 
การเปนอุตสาหกรรมสีเขียว 

(สิงหาคม 2561) 

ติดตามความกาวหนาประสิทธิผลการดําเนินงาน 

และสรุปผลสําเร็จ 
- สรุปผลประ โยชน ที่ ได รับ  เ ชน  การลด
คาใชจาย การลดมลพิษ เปนตน  

(พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561) 

ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าตามหลัก เกณฑการ
พิจารณาใหการรับรองของอุตสาหกรรมสีเขียว 
และทบทวนการจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
- แจกแจงและประเมินนัยสําคัญของลักษณะ
ปญหาสิ่งแวดลอม 

- แจกแจงความตองการในขอบังคับดาน
สิ่งแวดลอมที่ตองปฏิบัติใหสอดคลอง 

- กํ าหนดและ ดํา เนินการตามนโยบาย
สิ่งแวดลอม 

- กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และ
แผนงานเพื่อจัดการกับลักษณะปญหา
สิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ ที่ มี ดัชนีชี้ วัด
ประสิทธิผลการดําเนินงานอยางชัดเจน 
(กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2561) 

คัดเลือกสถานประกอบการตามเกณฑที่กําหนด 
(ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561) 

รับสมัครโรงงานเขารวมโครงการ  อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ขึ้นไป สามารถนําตรา
สัญลักษณ์ไปติดบนผลิตภัณฑ์ได้  

 สามารถแสดงสินค้าและจัดบูธในงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม  

 สามารถ เผยแพร่ และ โฆษณาผลิ ต ภัณฑ์ ในจุ ลส า ร
อุตสาหกรรมสีเขียวได้ 

สิทธิประโยชนเบื้องตน 

(รับจาํนวนจาํกัด) 
ไมเสยีคาใชจาย 

ที่ปรกึษาเขาใหคําแนะนํา 
สถานประกอบการละ 2 วนั .....ฟร ี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวได้ริเริ่มโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบการที่
ผ่านการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวทั้งสิ้นประมาณ 
26,000 ราย และคาดว่าจะมีโรงงานที่ผ่านการรับรอง
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 

ในปีงบประมาณ 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีนโยบายในการยกระดับสถานประกอบการที่ผ่านการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต้นๆ ให้พัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรมสี เ ขียวในระดับ ที่สู ง ขึ้นโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 เป็นต้นไป ซึ่งจําเป็นต้อง
มีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษาแนะนํา
แก่สถานประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม  (SMEs) มี ข้อจํากัดทางด้าน
ทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ ในการพัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น    

หลักการและเหตุผล 
 ได้รับคําปรึกษาแนะนําตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การ

รับรองของอุตสาหกรรมสีเขียว โรงงานละ 2 วัน  
 มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ลดการใช้ทรัพยากร 

ลดต้นทุนในการผลิต 
 ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 ลดข้อร้องเรียนจากชุมชน มีภาพลักษณ์ที่ดี 
 สร้างโอกาสในการแข่งขัน ขยายตลาดทางธุรกิจ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการเขารวมโครงการ 

1) เพื่อให้สถานประกอบการได้รับความรู้เชิงลึกในการบริหาร
จัดการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม  

2) เพื่อให้สถานประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอันได้แก่ วัตถุดิบ น้ํา และพลังงาน ด้วย
การสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และ
การอนุรักษ์ปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน 

3) เพื่อพัฒนาความสามารถและเสริมสร้างจิตสํานึกให้พนักงาน
และผู้ประกอบการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  เป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ดี ขึ้นของพนักงาน  เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงงาน  

4) เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนําความรู้การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ลดข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากชุมชนใน
บริเวณรอบข้าง  

5) เพื่อยกระดับสถานประกอบการให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
ในระดับที่สูงขึ้น 

วัตถุประสงคโครงการ  

สถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
พื้นที่ที่ 3 (เขตบางแค เขตบางบอน เขตทุ่งครุ เขตหนองแขม 
เขตบางขุนเทียน เขตทวีวัฒนา เขตราษฎร์บูรณะ เขตภาษี
เจริญ และพื้นที่ปริมณฑลที่มีเขตติดต่อใกล้เคียง)  

อุตสาหกรรมสเีขยีว 

การพัฒนา 5 ระดับสูอตุสาหกรรมสเีขยีว 
ความหมายของอุตสาหกรรมสีเขียว  
อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการ
ประกอบกิจการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการ 
ยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อุตสาหกรรมสีเขียว ตัง้อยู่บน 2 เสาหลัก 
1. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
2. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 สถานประกอบการที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น และให้การสนับสนุนทีมงานเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมร่วมกับที่ปรึกษา และสนับสนุนทรัพยากรที่
จําเป็นในการพัฒนาและปรับปรุง 

 ตระหนักถึงความสําคัญในการนําความรู้การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากร / พลังงาน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และปกป้องสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติของโรงงานที่เขารวมโครงการ 

กลุมเปาหมาย 
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ใบสมัครเข้ารว่มโครงการ 
โครงการใหค้ําแนะนําเชงิลกึแกส่ถานประกอบการเพือ่มุ่งสูก่ารเปน็อตุสาหกรรมสีเขียว 

ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร พื้นที่ที ่3 และพืน้ที่ปริมณฑลที่มีเขตตดิตอ่ใกล้เคยีง 
 

จํากดัจํานวนโรงงานเข้าร่วมโครงการ 110 โรงงาน โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายในการใหค้ําปรึกษาแนะนํา 

 

โปรดเติมข้อความในช่องว่าง และทําเครื่องหมาย  ใน  ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง โดยเติมข้อมูลให้
ครบถ้วนสมบรูณท์ั้งหมด ๕ ส่วน ดังต่อไปน้ี 
 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของบริษัท 

ชื่อบริษัท / โรงงาน              
เลขทะเบียนโรงงาน            
ประกอบกิจการ            
สถานท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี  หมู่ท่ี    ถนน     
ตําบล / แขวง   อําเภอ / เขต   จังหวัด     
โทรศัพท์    โทรสาร     E-mail           
ทุนจดทะเบียน    ล้านบาท  ปีท่ีก่อต้ังโรงงาน      
จํานวนพนักงานในบริษัท  

o พนักงานในสํานักงาน                  คน 
o พนักงาน / คนงาน ในโรงงาน    คน 

ชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน         
ตําแหน่ง             
ชื่อบุคคลท่ีติดต่อ       ตําแหน่ง     
โทรศัพท์    โทรสาร     E-mail           
 

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการผลิต 
1. วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิต  
2. กําลังการผลิตสูงสุดต่อเดือน        กําลังการผลิตเฉลี่ยต่อเดือนในปัจจุบัน    
๓. ผลิตภัณฑ์หลัก            
 

ส่วนที่ ๓: ข้อมูลการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว และระบบการจัดการ / มาตรฐาน อื่นๆ 
1. บริษัทของท่านได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หรือไม่ 
  ไม่เคยได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 1 และมีความพร้อมในการยกระดับให้เป็นระดับท่ี 2 
 วันท่ีได้รับรอง………………………………วันท่ีสิ้นสุดการรับรอง…………………………………………. 
 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 2 และมีความพร้อมในการยกระดับให้เป็นระดับท่ี 3 
 วันท่ีได้รับรอง………………………………วันท่ีสิ้นสุดการรับรอง…………………………………………. 
 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 และมีความพร้อมในการยกระดับให้เป็นระดับท่ี 4 
 วันท่ีได้รับรอง………………………………วันท่ีสิ้นสุดการรับรอง…………………………………………. 
 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 และมีความพร้อมในการยกระดับให้เป็นระดับท่ี 5 
 วันท่ีได้รับรอง………………………………วันท่ีสิ้นสุดการรับรอง…………………………………………. 
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2. บริษัทของท่านได้รับการรับรองระบบการจัดการ / มาตรฐาน ใดบ้าง 
 ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   ISO 26000 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 EMS for SMEs (ข้ันท่ี ๑)     EMS for SMEs (ข้ันท่ี ๒)   
  CSR-DIW       เทคโนโลยีสะอาด (CT)   
 Value Engineering     Lean Manufacturing          ES for SE 
 อ่ืนๆ (เช่น ISO ๕๐๐๐๑, ISO ๙๐๐๑, มอก./OHSAS ๑๘๐๐๑, ฉลากเขียว, Carbon Footprint เป็นต้น) 

  (ระบุ)....................................................................................................................................................................... 
 

ส่วนท่ี ๔: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
1. บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง 
 น้ําเสีย / น้ําท้ิง   อากาศจากปล่องระบาย    สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ความถ่ีในการตรวจวัด   สมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีกําหนด  เคยมีการตรวจวัด แต่ไม่สมํ่าเสมอ 
     ไม่เคยมีการตรวจวัด 

2. วิธีการจัดการมลพิษน้ําในปัจจุบัน 
  ไม่มี     มีระบบบําบัดชนิด (เช่น บ่อผึ่ง, บ่อเติมอากาศ, AS เป็นต้น)     
  อ่ืนๆ       
๓. วิธีการจัดการมลพิษอากาศในปัจจุบัน  
  ไม่มี  มีระบบบําบัดชนิด (เช่น ไซโคลน, Bag Filter, Wet Scrubber เป็นต้น)    
  อ่ืนๆ       
๔.  วิธีการจัดการของเสียอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  
  ยังไม่ได้ดําเนินการขออนุญาตขยายระยะเวลากักเก็บวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก. 1) และ/หรือขอ 
  อนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก. 2) 
  ดําเนินการขออนุญาตตามแบบ สก. ๑ และ/หรือ สก. ๒ แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ดําเนินการขออนุญาตตามแบบ สก. ๑ และ/หรือ สก. ๒ ครบถ้วนแล้ว 
5. ในอดีตท่ีผ่านมาบริษัทเคยได้รับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่  
  ไม่มี     มี (ระบุมลพิษท่ีได้รับการร้องเรียน)       
  

ส่วนท่ี ๕: ข้อมูลอื่นๆ  

1. บริษัทฯ เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐหรือโครงการใดบ้างหรือไม่ กรุณาระบุ     
              
              
2. บริษัทมีทีมงานท่ีสามารถเข้าร่วมตลอดโครงการ จํานวน     คน 
     
    ลงชื่อผู้บริหารของบริษัท/โรงงาน       
        (     ) 
       ตําแหน่ง       
       วันท่ี      เดือน   พ.ศ.   
            
 
 
 
 

กรุณาสง่โทรสาร (Fax) หรือสง่ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ มาท่ี:  
บริษัท เอเอสเอ เมนเนจเมนท์ จาํกัด เลขท่ี 90/23 ถนนวชัรพล แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  
โทรศพัท์  0-2948-0357-8  โทรสาร  0-2519-8414  E-mail asa_surasak@yahoo.com 
หากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ่ คุณวรุณภา 09-8473-8212 หรือ คุณกรองทอง 09-1738-7648 
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