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รายละเอียด 

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอาหาร เป็นองค์กรเครือข่าย ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตรแปรรูป ทั้งในด้าน
มาตรฐานการผลิต การวิจัยและข้อมูล การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
อาหาร และเป็นองค์กรเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอาหารให้กับภาครัฐ น าเทคโนโลยีองค์ความรู้ที่ล้ าสมัยมาพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร เป็นศูนย์กลางการบริการอุตสาหกรรมอาหารที่มีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 
 ตามท่ี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ด าเนินโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) โดยคัดเลือก
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ SMEs  
ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการSMEs ที่เพ่ิงเริ่มด าเนินธุรกิจ (Start Up) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพใน
การตลาด (Rising Star) และกลุ่มผู้ประกอบการSMEsที่อยู่ในช่วงฟ้ืนตัว (Turn Around) น ามาเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพ จัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพ่ือให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจากการด าเนินงานในปี 
2558 มีผลการด าเนินงานที่ดี ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการด้วย 
 ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด 
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) เพ่ือสื่อให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ 
SMEs ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด และจะเป็นต้นแบบของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
โดยค านึงถึงผู้ประกอบการ SMEs เป็นหลัก 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. สร้างตน้แบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด 
 2. สนับสนุนธุรกิจต้นแบบ ให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ SMEs ในภูมิภาค 
 3. สร้างระบบการบูรณาการการส่งเสริม SMEs ทุกระดับให้ร่วมกัน ทุกภาคส่วน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการกลุ่ม Start Up  
กลุ่ม Rising Star และ กลุ่ม Turn Around  ให้สามารถเข้าสู่ Thailand 4.0 ท าให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่องในระบบ 
ท าให้เกิดการขยายตัวของ GDP สาขาอุตสาหกรรมของไทยได้ประมาณ 2-3% จากการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตในสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 3-5% และเกิดการขยายการลงทุนและการส่งออกประมาณ 3-5% 



2 
 

4. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
  เมษายน 2560 – กันยายน 2560 (6 เดือน) 
 
5. หน่วยร่วมด าเนินโครงการ 

หน่วยงานหลัก   สถาบันอาหาร 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
    หอการค้าไทย 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ** หมายเหตุ ที่ปรึกษาที่จะขึ้นทะเบียนกับสถาบันอาหารต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินกิจการให้บริการให้ค าปรึกษา 
       2. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้
ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
          3. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการ 
          4. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
          5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครสถานประกอบการ โดยสถาบันอาหารและหน่วยงานร่วม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทย , สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 

การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารว่มโครงการ การท าประเมินตนเอง Self Assessment ทั้ง 5 ด้านคือ (1) ด้านการตลาด (2) ด้านการ
ผลิต (3) ด้านการเงิน (4) ด้านบุคลากร และ (5) ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการ
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า
ผู้ประกอบการให้มีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานในการ
พัฒนาธุรกิจของตนมีความ
เข้มแข็ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การต่อยอดทางธุรกิจ 

 

การพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการในกลุ่ม Start Up, กลุ่ม Rising Star และกลุ่ม Turn 
Around ใน 5 ด้าน เช่น การบริหารจัดการ การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 

การตลาด การพัฒนาโมเดลธุรกิจ และอืน่ๆ 
 

ผู้ประกอบการเลือกกิจกรรมที่มีความ
จ าเป็นในการพัฒนาร่วมกับที่ปรึกษาที่
ผู้ประกอบการได้เลือกไว้ส่งข้อเสนอ
กิจกรรม และประวัติที่ปรึกษา ขึ้น
ทะ เบี ยนกั บสถาบั นอ าหา ร  เ ข้ า
ด าเนินการ ** 

ผู้ประกอบการเลือกกิจกรรมที่มีความ
จ าเป็นในการพัฒนาต่อสถาบันอาหาร 
จากนั้นสถาบันอาหารจะพิจารณาที่
ปรึกษาที่มี คุณสมบัติเหมาะสม เข้า
ด าเนินการ 
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7. เงื่อนไขการเข้าร่วม โครงการ 
1. เป็นผู้ประกอบการ (SMEs) ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เกษตรแปรรูป หรือบริการด้านอาหาร 
2. หลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ รง. 4 หรือ รง. 2 หรือ สบ.1, ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 

หรือส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์, ภพ.20 หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษี, ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนา
ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. เพ่ือใหส้ถานประกอบการสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและ 
ที่ปรึกษาเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ ให้ความยิมยอมแลกเปลี่ยนและเปิดเผยข้อมูลด้านการผลิต และให้เจ้าหน้าที่
จากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันอาหารสามารถเข้าร่วม
สังเกตการณ์ได ้

4. กิจกรรมที่ด าเนินการต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้กรอบระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้พิจารณา
จากความพร้อมของผู้ประกอบการและขอบเขตของการด าเนินกิจกรรม 

5. สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยจะด าเนินการแจ้งผลการคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการให้ทราบต่อไป 

6. สถาบันอาหารสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการแก่ สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมตามศักยภาพ 
เช่น การสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน หรือจัดท าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือตราสินค้าที่ได้พัฒนา ใน
วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท  

7. ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องช าระค่ามัดจ า 10 ,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในการเข้าร่วม   
             โครงการฯ และจะได้รับมัดจ าคืนหลังจากสิ้นสุดโครงการ 
 
8. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs 
 

Start Up Rising Star Turnaround 
     กิจการพ่ึงเริ่มด าเนินการ ประกอบ
กิจการมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

     กิจการมีศักยภาพในการขยายตัว
อย่างรวดเร็วในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้   
     1. มียอดขายเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ในระยะเวลา 2 ปี
  2. มีการขยายตลาดต่างประเทศใน
ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หรือมีความ
เป็นไปได้ในการส่งออก / มีการขยาย
สาขาหรือมีแผนที่จะขยายสาขา /  
มีแผนการพัฒนาการผลิตหรือมีการ
คิดค้นนวั ตกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  / 
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 

     กิจการประสบปัญหาอุปสรรค ดังนี้  
     1. ยอดขายลดลงติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 4 ไตรมาส  
     2. ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ระยะเวลา 3 ปี  
     3. ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ต่างๆ 
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คุณสมบัติเบื้องต้น 
 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
 เป็นผู้ผลิตอาหารและเกษตรแปรรูป หรือบริการอาหาร 
 มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป 
 มีที่ตั้งส านักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร 
 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดี 
 เป็นกิจการที่ไม่มีสถานภาพเป็น OTOP 
 กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่ 
 เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม 

                                          หลักฐานการสมัคร 
1. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 หรือ รง.4 ถ้ามี)  
2. ส าเนาหลักฐานการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2 หรือ สบ.1)  
3. ส าเนาใบอนญุาต / หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (กรณีธรุกิจบริการอาหาร) 
4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) 
5. ภพ. 20 หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี 
6. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอุกฤษ ชื่อชือชา / คุณวิษณุ สายเสมา  
ฝ่ายยุทธศาสตร์ สถาบันอาหาร 

โทรศัพท์ 02- 8868088 ต่อ 2402  โทรสาร 02-8868107 
หรือ E-mail : ukrit@nfi.or.th , wissanu@nfi.or.th 

mailto:ukrit@nfi.or.th
mailto:wissanu@nfi.or.th


5 
 

  
 
 

ใบสมัครและบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วม 
โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 

กรุณากรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ คุณอุกฤษ ชื่อลือชา, คุณวิษณุ สายเสมา ฝ่ายยุทธศาสตร์    
สถาบันอาหาร โทรศัพท์ 0-2886-8088 ต่อ 2402  โทรสาร 0-2886-8107 

 E-mail : ukrit@nfi.or.th , wissanu@nfi.or.th 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว  ......................................................................................  ต าแหน่ง ........................................................................ 

ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของบริษัท ........................................................................... ประเภทของผลิตภณัฑ์ ..................................................... 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ (ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง) เลขท่ี ..................... หมู่ ............... ซอย .............................. ถนน ............................... 

ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... 

โทรศัพท์ ...................................................เบอร์ต่อ ....................................... โทรศัพทม์ือถือ ............................................................................ 

โทรสาร ................................................... E-mail : ……………………………………………….… Website …………………………..…………………………… 

ที่ตั้งสถานประกอบการ ที่ใช้ยื่นขออนุญาตจากภาครัฐ เลขท่ี ..................... หมู่ ............... ซอย .............................. ถนน ............................ 

ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... 

โทรศัพท์ ...................................................เบอร์ต่อ ....................................... โทรศัพทม์ือถือ ............................................................................ 

โทรสาร ................................................... E-mail : ……………………………………………….… Website …………………………..…………………………… 

มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ประจ าปี 2560 
เงินสนับสนุน 

การด าเนินงานเพื่อการสนับสนุนการตรวจรับรอง หรือจัดท าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ต้นแบบ วงเงินไม่เกิน 10,000บาท* 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (จ่ายตามใช้งานจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท) 
    ทั้งนีท้างสถานประกอบการต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมจนสิ้นสุดตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 

 
บันทึกข้อตกลง 
 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติอยู่ในเง่ือนไขโครงการฯ และได้รับทราบเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ มีความยินดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุด
ยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ประจ าปี 2560 ซึ่งในระหว่างด าเนินกิจกรรม ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือ และอ านวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีทีเ่ข้ามาปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 

 ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแต่งตั้ง ....................................................................................ต าแหน่ง.......................................................... เป็นผู้ประสานงาน
โครงการ โทรศัพท.์....................................เบอร์ต่อ .................... โทรสาร...................................... E-mail: ..................................................... 
   .... ... ... .. ..      

 
 
 

           ลงช่ือ ............................................................. 

                           (.....................................................) 
         ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 
             วันท่ี .............................................. 

                                                                        ประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
 รง. 4 หรือ รง. 2 หรือ สบ.1   
 หนังสือรับรองการจดทะเบยีนบรษิัท 
 ภพ. 20  
 ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบ้าน

ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
 อื่นๆ (ถ้ามี) ....................................... 

mailto:ukrit@nfi.or.th
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ข้อมูลเบื้องต้นและใบค าขอรับบริการ 
ใบสมัครและบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด  

(SME Provincial Champions) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
 

กรณุากรอกข้อมลูโดยละเอียด ทัง้น้ีเพือ่ความสะดวกในการพิจารณาคดัเลือกผูป้ระกอบการเข้ารว่ม โครงการ 

1. ช่ือสถานประกอบการ (ไทย).................................................................................................................................................... 

     (ภาษาองักฤษ) ……………………………….……………………………………………....................................... 

2. ขนาดของโรงงาน/สถานประกอบการ 

O S  (ทุนจดทะเบยีนน้อยกว่า 50 ลา้นบาท)  O M  (ทุนจดทะเบยีน 50 - 200 ลา้นบาท) 

O L  (ทุนจดทะเบยีน 200 ลา้นบาทขึน้ไป) 
    (ตามกฏกระทรวง เรื่องก าหนดจ านวนการจ้างงาน และมลูค่าสนิทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545) 

3. บริษทัได้ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ................. เป็นเวลา ............. ปี (จนถึงปัจจบุนั) โดย (ช่ือ) ........................................................ 

    เน้ือท่ีโรงงาน ................................. จ านวนพนักงานประจ า .............................จ านวนพนักงานรายวนั .............................. 

    ก าลงัการผลิต (ต่อปี).............................จ านวนเงินลงทุนในทรพัยสิ์น (ยกเว้นท่ีดิน) ............................................................ 

4. รายช่ือทีมด าเนินการ  

 1. ........................................................................................  2. ............................................................................................... 

 3. ........................................................................................ 4. ............................................................................................... 

 5. ........................................................................................ 6. ............................................................................................... 

5. มาตรฐานหรอืระบบคณุภาพท่ีได้รบัการรบัรองในปัจจบุนั  

   O อย.    O GMP   O HACCP  

 O ISO9001   O ISO22000  O HALAL  O อื่นๆ ระบุ ................................... 

6. อธิบายกระบวนการผลิตของผลิตภณัฑ ์พอสงัเขป 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. จ านวนของเสียจากกระบวนการผลิต (loss) ..................................% 

8. เครือ่งจกัร/อปุกรณ์การผลิตหลกั ......................................................................................................................................... 

9. ตลาด O ในประเทศ ...........................%  O ต่างประเทศ .................................% 

    การจดัจ าหน่าย    O จ าหน่ายผูบ้รโิภคโดยตรง...............% O ผ่านตวัแทนจ าหน่าย...............% O รบัจา้งผลติ................% 
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10. กลุม่ประเทศท่ีส่งออก 

 O กลุ่มประเทศยุโรป............%  O อเมรกิา............%   O ญีปุ่่ น............%   O อื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................................% 

11. ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 2 ปี 
 11.1 ด้านยอดขาย 

     O ลดลง   O เพิม่ขึน้ 1 – 10 % ต่อปี      O เพิม่ขึน้ 11 – 20 % ต่อปี  O มากกว่า 20 % ต่อปี 

    11.2 ด้านอ่ืนๆ  เช่น การขยายตลาด, การขยายสาขา, การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่, ผลติภณัฑไ์ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน,  

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 
 

12. ปัญหาหลกัท่ีพบในการด าเนินงาน หรอืการผลิต เช่น วตัถดิุบ เครือ่งจกัร เทคโนโลยี คณุภาพผลิตภณัฑ์ การสูญเสียใน 
กระบวนการผลิต ข้อก าหนดของลูกค้า การเงิน บุคลากร และภยัพิบติั เป็นต้น หรอือ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. กิจกรรมท่ีผูป้ระกอบการมีความประสงคจ์ะพฒันาภายใต้โครงการ 

      ผูป้ระกอบการสามารถเลอืกไดเ้พยีง 1 ขอ้ โดยพจิารณาจากความจ าเป็นในการพฒันามากทีส่ดุ ทัง้นี้ในการด าเนินกจิกรรมตอ้ง

พจิารณาถงึความพรอ้มของสถานประกอบการและกรอบระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (สิน้สดุเดอืนกนัยายน 2560) 

 13.1 ด้านบริหารจดัการ 

 O ISO 9001 : 2015        O ISO 14001 : 2015       O ISO 17025       O อื่นๆ โปรดระบ ุ...................................... 

 13.2 ด้านการผลิต 

 O GMP Codex            O GMP In Mass Catering         O HACCP         O HALAL 

           O การเพิม่ศกัยภาพและลดตน้ทุนการผลติ     O การลดของเสยีจากการผลติ    O อื่นๆ โปรดระบุ ................................  

 13.3 ด้านพฒันาผลิตภณัฑห์รอืตราสินค้า 

 O การพฒันาผลติภณัฑ ์       O การพฒันาบรรจุภณัฑ ์        O การพฒันาตราสนิคา้ 

 13.4 ด้านการตลาด 

 O กลยุทธก์ารตลาดเพื่อเพิม่ยอดขาย    O การขยายตลาดในประเทศ     O การขยายตลาดต่างประเทศ 

 13.5 ด้านพฒันาโมเดลธรุกิจ 

 O การจดัท าแผนธุรกจิ        O การพฒันาระบบบญัชตีน้ทุน      O อื่นๆ โปรดระบุ............................................ 

 13.6 ด้านการขนส่ง 

 O การจดัการดา้นโลจสิตกิ 
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14. ท่านมีการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม รว่มกบัหน่วยงานภาครฐัอ่ืนหรอืไม ่

 O ไม่มี 

 O มี กบัหน่วยงาน ................................................................................................................................................. 

        โครงการ/กิจกรรม .......................................................................................................................................... 

        ระยะเวลาด าเนินงาน ..................................................................................................................................... 

 

15. ผูป้ระกอบการมีท่ีปรกึษาแล้วหรอืไม่  

  (   ) ใช่ โปรดระบุ ............................................................................................................................................ 

 กรณีผู้ประกอบการมีความประสงค์คัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการด้วยตัวเอง โปรดส่ง
รายละเอียดประวัติที่ปรึกษามาที่สถาบันอาหารเพ่ือขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (โปรดศึกษาคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนที่
ปรึกษา) เมื่อสถาบันอาหารพิจารณาแล้วว่าที่ปรึกษามีคุณสมบัติตรงตามกิจกรรมที่จะด าเนินการ สถาบันอาหารจะ
ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือเข้าให้ค าปรึกษา จ านวน 5 วันท างานต่อโรงงาน 

 

 (   ) ไม ่และยินดีท่ีจะให้สถาบนัอาหารด าเนินการคดัเลือกท่ีปรกึษา      

 
 คุณสมบัติที่ปรึกษาที่จะขึ้นทะเบียนกับสถาบันอาหารต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ด าเนินกิจการให้บริการให้ค าปรึกษา 
       2. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้
ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
          3. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการ 
          4. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
          5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 

ผูก้รอกขอ้มลู............................................... 

          ต าแหน่ง ..................................................... 
 

 
กรุณากรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ คุณอุกฤษ ชื่อลือชา, คุณวิษณุ สายเสมา ฝ่ายยุทธศาสตร์    

สถาบันอาหาร โทรศัพท์ 0-2886-8088 ต่อ 2402  โทรสาร 0-2886-8107 
 E-mail : ukrit@nfi.or.th , wissanu@nfi.or.th 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
ขอขอบคุณทุกท่านทีก่รุณาสละเวลาอนัมคี่าของท่านในการกรอกขอ้มลูครัง้นี้ 

mailto:ukrit@nfi.or.th

