รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ







มีสัญชาติไทย
ไม่อยู่ในระหว่างการสมัครหรือรอผลการสมัครเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของเอพีโอที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
สามารถเข้าร่วมโครงการเอพีโอได้ปีละ 1 ครั้ง
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นอย่างดี
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กาหนด
มีทัศนคติที่ดีและยินดีที่จะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการให้กับหน่วยงานอื่นที่สนใจ

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. APO Candidate’s Biodata จานวน 1 ชุด
 ให้จัดพิมพ์เท่านั้น ใบสมัครดาวน์โหลดได้จาก http://www.ftpi.or.th/services/apo/apoprogram
 ติดรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว รูปถ่ายต้องอยู่ในเครื่องแต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นรูปถ่ายดิจิตอล ต้องมีขนาดไม่ต่ากว่า
300 x 200 พิกเซล แต่ไม่เกิน 400 x 300 พิกเซล)
 แนบแผนผังองค์กรภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชุด ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครข้อ E หน้า 3
โดยให้ทาเครื่องหมายแสดงตาแหน่งของท่านในองค์กรด้วย
2. APO Medical and Insurance Declaration Form จานวน 1 ชุด
- ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีอาการโรคตามที่ระบุไว้ในข้อ a-k ในหน้าที่ 2 ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการกรอกแบบฟอร์มทั้งสองแผ่น โดยลงนามรับรองตนเอง ไม่จาเป็นต้องพบแพทย์
- ส่วนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ มีอาการตามที่ระบุ ต้องไปตรวจร่างกายและให้แพทย์ ลงนาม
รับรองในหน้าที่ 2 ว่าสุขภาพของท่านจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและการเข้าร่วม
โครงการ
3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ จานวน 1 ชุด
4. เอกสาร/แผ่นพับแนะนาหน่วยงาน จานวน 1 ชุด ในกรณีที่หน่วยงานของท่านมีเว็บไซต์ให้แจ้งที่
อยู่เว็บไซต์ (website address) ในใบรายละเอียดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแทนการส่งเอกสาร
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแสดงทุนจด
ทะเบียนบริษัทสาหรับผู้สมัครจาก SMEs จานวน 1 ชุด
6. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด ถึง ผู้อานวยการสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ

นิยามศัพท์และประเภทหน่วยงาน
 หน่วยงานราชการ

 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีระบบการทางาน
ที่เป็นแบบแผน มีการจั ดระดับชั้นการบังคับบัญชากันตาม
ความช านาญเพื่อความเหมาะสม เช่น กระทรวง ทบวง
กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า

หน่ว ยงานธุรกิจที่มีฐ านะเป็นนิติบุคคลที่มีรัฐ หรือองค์กรใน
ภาคมหาชนเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นข้างมาก เช่น บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน), การไฟฟ้า เป็นต้น ประเภทของ
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
 องค์การของรัฐบาล
 หน่วยงานธุรกิจที่รัฐหรือรัฐบาลเป็นเจ้าของ
 รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งเป็นบริษัทจากัด

ที่มา : หนังสือองค์การมหาชน สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่มา : หนังสือองค์การมหาชน สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 วิสาหกิจขนาดย่อม
ประเภทกิจการ
กิจการผลิต
กิจการ

 วิสาหกิจขนาดกลาง
การจ้างงาน**

ไม่เกิน 50 คน

ค้าส่ง

ไม่เกิน 25 คน

ค้าปลีก

ไม่เกิน 15 คน

กิจการบริการ

ไม่เกิน 50 คน

มูลค่าสินทรัพย์
ถาวร**
ไม่เกิน 50 ล้าน
บาท
ไม่เกิน 50 ล้าน
บาท
ไม่เกิน 30 ล้าน
บาท
ไม่เกิน 50 ล้าน
บาท

ประเภทกิจการ
กิจการผลิต
กิจการ

การจ้างงาน**
50-200 คน

ค้าส่ง

26-50 คน

ค้าปลีก

16-30 คน

กิจการบริการ

51-200 คน

มูลค่าสินทรัพย์
ถาวร**
เกิน 50-200
ล้านบาท
เกิน 50-100
ล้านบาท
เกิน 30-60 ล้าน
บาท
เกิน 50-200
ล้านบาท

หมายเหตุ: **ให้ถือจานวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่ หมายเหตุ: **ให้ถือจานวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อย
น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหรือเอกสาร กว่ า เป็ น เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณา โดยแนบหลั ก ฐานหรื อ เอกสาร
ประกอบการสมัคร
ประกอบการสมัคร
ที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 หน่วยงานที่ไม่แสวงกาไร

ที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 หน่วยงานที่แสวงกาไร Non-SMEs

หน่วยงานอยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติ หน่วยงานที่มีผู้ถือหุ้นรับผิดชอบหนี้สินเฉพาะจานวนจากัดที่
บุคคลตามกฎหมายมหาชน เป็ น องค์การที่จัดทาบริ การ จดทะเบียนไว้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
สาธารณะประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่มีความคล่องตัวในการ
 บริษัทเอกชน จากัด (Company Limited)
บริหารจัดการอยู่แล้วในรูปของหน่วยงานบริหารอิสระ ซึ่ง
 บริษัทมหาชน (Public Company)
ไม่ใช่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ที่มา : หนังสือองค์การมหาชน สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่มา : http://learners.in.th/blog/sme/32759

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ)
กรณีที่ได้รับการสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจากเอพีโอ
 ผู้สมัครจากหน่วยงานราชการ
1. ค่าทาประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระยะสั้น
2. ค่าภาษีสนามบิน
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 3,000 บาท

 ผู้สมัครจากหน่วยงานอื่นที่ไม่แสวงกาไร
1. ค่าทาประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระยะสั้น
2. ค่าภาษีสนามบิน
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาท

 ผู้สมัครจากหน่วยงานที่แสวงกาไรประเภท SMEs
1. ค่าทาประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระยะสั้น
2. ค่าภาษีสนามบิน
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาท

 ผู้สมัครจากหน่วยงานที่แสวงกาไรประเภท
Non-SMEs
1. ค่าทาประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระยะสั้น
2. ค่าภาษีสนามบิน
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 7,000 บาท

กรณีที่ผู้สมัคร/หน่วยงานที่สมัครต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
 ผู้สมัครจากหน่วยงานราชการ
1. ค่าทาประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระยะสั้น
2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท

 ผู้สมัครจากหน่วยงานอื่นที่ไม่แสวงกาไร
1. ค่าทาประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระยะสั้น
2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 3,000 บาท

 ผู้สมัครจากหน่วยงานที่แสวงกาไรประเภท SMEs
1. ค่าทาประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระยะสั้น
2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 3,000 บาท

 ผู้สมัครจากหน่วยงานที่แสวงกาไรประเภท
Non-SMEs
1. ค่าทาประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระยะสั้น
2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 3,000 บาท
3. ค่า Participating Country Expense (PCE) US$50

* สถาบันขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดาเนินการของสถาบัน

กรณีโครงการที่จัดในประเทศไทย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โดยสถาบันจะสนับสนุนค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าเอกสารประกอบการประชุม
และค่าเดินทางไปดูงาน (กรณีที่มีการดูงานนอกสถานที่) ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไป-กลับ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าใช้จ่ายที่เอพีโอรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ)
ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าที่พัก
ค่าเดินทางไป-กลับ (สนามบิน-โรงแรม)

สาหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยืนยันการตอบรับเข้าร่วมโครงการ
เอพีโอและส่งกลับมาทางอีเมลหรือโทรสารหมายเลข 0-2619-8099 จากทราบผลจากเอพีโอเพื่อสถาบันจะได้
ดาเนินการต่อไป
การแจ้งผลการสมัคร
ประมาณ 3 สัปดาห์ ก่อนถึงวันเข้าร่วมโครงการ สถาบันจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางจดหมาย

ขั้นตอนการเสนอชื่อและส่งใบสมัคร
จัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาที่..

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
1025 อาคารยาคูลท์ ชั้น 12
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 122-126, 0-2619-8087
โทรสาร 0-2619-8099
E-mail address: 1. Uayporn@ftpi.or.th (อวยพร)
2. Kannika@ftpi.or.th (กรรณิกา)

การขอสละสิทธิ์และการขึ้นทะเบียน Black list
1. ในกรณีที่ท่านขอสละสิทธิ์ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดของท่านจัดส่ง
หนังสือแจ้งขอสละสิทธิ์และชี้แจงเหตุผลที่ต้องสละสิทธิ์โดยเร็วที่สุดหรืออย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
หากท่านขอสละสิทธิ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือล่าช้า หรือหลังจาก
ที่ออกบัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว ส่วนวิเทศสัมพันธ์จะส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมขอคืนบัตรโดยสารเครื่องบิน (Refund Fee) จากท่าน และจัดเก็บข้อมูลของท่านในกลุ่มบัญชี
รายชื่อ Black list เป็นการถาวรและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะเวลา 2 ปี
2. ในกรณีที่ท่านมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะเข้าร่วมโครงการ เช่น ไม่ปฏิบัติตามกติกาที่กาหนดใน Project
Notification และ Circular เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมี
พฤติกรรมเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย เป็นต้น ส่วนวิเทศสัมพันธ์จะส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัด และจัดเก็บข้อมูลของท่านในกลุ่มบัญชีรายชื่อ Black list เป็นการถาวรและหน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ระยะเวลา 2 ปี

