
    

 
 

“สร้างความต่าง เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจด้วย Eco-Innovation” 
ASEIC Eco-Innovation Consulting Project for SMEs in Thailand 2016 
โครงการความร่วมมือระหว่างโปรแกรม ITAP สวทช. และ ASEIC ประเทศเกาหล ี

 
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance 

Program หรือ ITAP) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรม
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเอสเอ็มอีแห่งอาเซม (ASEM SMEs Eco-Innovation Center หรือ ASEIC) หน่วยงานนานาชาติ
จากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสนับสนุน SMEs ในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้ประกอบการ 
SMEs ไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เข้า
ร่ วมงานสัมมนา  “สร้ างความต่าง เ พ่ิมโอกาสให้ธุ รกิจด้วย Eco-Innovation” (ASEIC Eco-Innovation 
Consulting Project for SMEs in Thailand 2016) และขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการให้
ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (Eco-Innovation) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนการเติบโตสีเขียว (green 
growth) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ให้แก่ SMEs ในประเทศไทย 
 

SMEs ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการให้ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมจ านวน 10 ราย จะได้รับ
ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกาหลีและไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจะเข้าเยี่ยมโรงงานหรือสถานประกอบการจ านวน 4 ครั้ง
ภายในระยะเวลา 4 เดือน (นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2559) พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาและแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นไปได้เพ่ือลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากร รวมไปถึงลดของเสียที่เกิดใน
กระบวนการต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้ SMEs ไทยเกิดนวัตกรรมสีเขียวในการด าเนินงานและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ (ลดต้นทุน มีรายได้มากขึ้น), สังคม (สร้างงาน สร้างอาชีพ) และสิ่งแวดล้อม (ลด
มลพิษและมลภาวะ) 
 

โปรแกรม ITAP จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาตามก าหนดการที่แนบมา

ด้วยนี้ และสมัครเข้าร่วมโครงการให้ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมโดยกรอกใบสมัคร (เป็นภาษาอังกฤษ) 

ตามเอกสารแนบ และสามารถส่งใบสมัครได้ทางโทรสาร, ทาง e-mail หรือภายในงานสัมมนา 

  



    
 

 
ก ำหนดกำรสัมมนำ 

“สร้างความต่าง เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจด้วย Eco-Innovation” 
ASEIC Eco-Innovation Consulting Project for SMEs in Thailand 2016 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 เวลำ 9:00 – 12:00 น. 
ณ ห้องทับทิม ชั้น 11 อำคำร SME Bank ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 

 
8:30 น. – 9:00 น.  ลงทะเบียน 
9:00 น. – 9:10 น.  กล่ำวต้อนรับ โดยผู้แทนจำกโปรแกรม ITAP 
9:10 น. – 9:30 น.  แนะน ำ ASEIC โดยผู้แทนจำก ASEIC 
9:30 น. – 10:20 น. แนะน ำกิจกรรม Eco-Innovation Consulting Project 

และตอบข้อซักถำม โดยผู้แทนจำก ASEIC 
10:20 น. – 10:35 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10:35 น. – 11:25 น. กำรบรรยำยพิเศษเรื่อง “Thai Eco-friendly Policies” 

โดย รศ.ดร. ธ ำรงรัตน์ มุ่งเจริญ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

11:25 น. – 11:30 น. กล่ำวปิดกำรสัมมนำ โดยผู้แทนจำก ASEIC 
11:30 น. – 12:00 น. เปิดรับใบสมัครเข้ำร่วมกิจกรรมและตอบข้อซักถำม โดยผู้แทนจำก ASEIC 

(บริเวณโต๊ะลงทะเบียน) 
 
  

แบบตอบรับเข้ำร่วมสัมมนำ 
ชื่อบริษัท: ........................................................................................................................................ 
กลุ่มอุตสำหกรรมของบรษิัท:   ชิ้นส่วนยำนยนต์   เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์
ชื่อ/สกุล: ......................................................................................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดตอ่ได้: .......................................................................................................... 
E-mail: ........................................................................................................................................... 
กรุณำส่งแบบตอบรับ หรือสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที่ 
ดร. ทรงพล มั่นคงสุจริต โทรศัพท์: 0 2564 7000 ต่อ 1382 โทรสำร: 0 2564 7082 
E-mail: songphon.munkongsujarit@nstda.or.th 

ฟรี ไม่มีค่ำใช้จ่ำย รับจ ำนวนจ ำกดั 



ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำร [Form 1] 

Intentions for Participation 

Intentions for Participation (for SMEs only) 

Project Name ASEIC Eco-Innovation Consulting Project for SMEs 

Company name  

Country of Registration Thailand Year of 

Registration 
 

Business Status  Registration No.  

Type of Industry  

Main Product  

No of full-time employees  
Sales Volume 

(USD)/Year  

Address Details 

Country  

Street Address (Postal Code)  

Contact Personnel 

(Name/Tel/Fax/e-mail) 
 

Attachment : ① Purpose of Participation ② Information on participating company 

 

We are submitting our intention for participation in the ASEIC projects. 

 

We hereby declare that all the information and statements made in this documentation are true and 

accept that any misinterpretation contained in it may lead to our disqualification. 

 

Authorized Signature : 

Name : 

Position : 

 

Day - Month - Year 

  



 

ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำร [Form 2] 

Attachment Purpose of Participation 

 

(1) Company Profile 

(2) Purpose of Participation 

(3) Expected Outcome 

 


