รายละเอียด
โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอาหาร เป็นองค์กรเครือข่าย ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตรแปรรูป ทั้งในด้าน
มาตรฐานการผลิต การวิจัยและข้อมูล การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
อาหาร และเป็นองค์กรเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอาหารให้กับภาครัฐ นาเทคโนโลยีองค์ ความรู้ที่ล้าสมัยมาพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร เป็นศูนย์กลางการบริการอุตสาหกรรมอาหารที่มีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสาคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดาเนินโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) โดยคัดเลือก
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ SMEs
ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการSMEs ที่เพิ่งเริ่มดาเนินธุรกิจ (Start Up) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพใน
การตลาด (Rising Star) และกลุ่มผู้ประกอบการSMEsที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) นามาเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพ จัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจากการดาเนินงานในปี
2558 มีผลการดาเนินงานที่ดี ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพในการ
ดาเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการด้วย
สานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด
จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) เพื่อสื่อให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ
SMEs ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด และจะเป็นต้นแบบของ
ผู้ ประกอบการ SMEs ในจั งหวัด นอกจากนี้ ยั งได้ปรับเปลี่ ยนการดาเนิน งานให้ คล่ องตัว และมีประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้ น
โดยคานึงถึงผู้ประกอบการ SMEs เป็นหลัก
2. วัตถุประสงค์
1. สร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด
2. สนับสนุนธุรกิจต้นแบบ ให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ SMEs ในภูมิภาค
3. สร้างระบบการบูรณาการการส่งเสริม SMEs ทุกระดับให้ร่วมกัน ทุกภาคส่วน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการกลุ่ม Start Up
กลุ่ม Rising Star และ กลุ่ม Turn Around ให้สามารถเข้าสู่ Thailand 4.0 ทาให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่องในระบบ
ทาให้เกิดการขยายตัวของ GDP สาขาอุตสาหกรรมของไทยได้ประมาณ 2-3% จากการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตในสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 3-5% และเกิดการขยายการลงทุนและการส่งออกประมาณ 3-5%
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4. ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
เมษายน 2560 – กันยายน 2560 (6 เดือน)
5. หน่วยร่วมดาเนินโครงการ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สถาบันอาหาร
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย

6. วิธีการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบการ โดยสถาบันอาหารและหน่วยงานร่วม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทย , สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

จัดประชุมชี้แจง การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ การทาประเมินตนเอง Self Assessment ทั้ง 5 ด้านคือ (1) ด้าน
การตลาด (2) ด้านการผลิต (3) ด้านการเงิน (4) ด้านบุคลากร และ (5) ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรีย มความพร้อ มก่อ นการ
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า
ผู้ ป ระกอบการให้ มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจพื้ น ฐานในการ
พัฒนาธุร กิจ ของตนมีค วาม
เข้มแข็ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การต่อยอดทางธุรกิจ

การพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการในกลุ่ม Start Up, กลุ่ม Rising Star และกลุ่ม Turn
Around ใน 5 ด้าน เช่น การบริหารจัดการ การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
การตลาด การพัฒนาโมเดลธุรกิจ
จานวน 5 วันทางาน/สถานประกอบการ

ผู้ประกอบการเลือกกิจกรรมที่มีความ
จาเป็นในการพัฒนาร่วมกับที่ปรึกษาที่
ผู้ป ระกอบการได้เลือ กไว้ ส่งข้ อ เสนอ
กิ จ กรรม และประวั ติ ที่ ป รึ ก ษา ขึ้ น
ทะเบี ย นกั บสถา บั น อา หา ร เข้ า
ด าเนิ น การ จ านวน 5 วั น ท างาน/
สถานประกอบการ**

ผู้ประกอบการเลือกกิจกรรมที่มีความ
จาเป็นในการพัฒนาต่อสถาบันอาหาร
จากนั้ นสถาบั นอาหารจะพิจ ารณาที่
ปรึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เข้ า
ดาเนินการจานวน 5 วันทางาน/สถาน
ประกอบการ

** หมายเหตุ ที่ปรึกษาที่จะขึ้นทะเบียนกับสถาบันอาหารต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ดาเนินกิจการให้บริการให้คาปรึกษา
2. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้
ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการ
4. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
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7. เงื่อนไขการเข้าร่วม โครงการ
1. เป็นผู้ประกอบการ (SMEs) ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เกษตรแปรรูป หรือบริการด้านอาหาร
2. หลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ รง. 4 หรือ รง. 2 หรือ สบ.1, สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
หรือสาเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ , ภพ.20 หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษี , สาเนาบัตรประชาชน และสาเนา
ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้สถานประกอบการสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและ
ทีป่ รึกษาเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ ให้ความยิมยอมแลกเปลี่ยนและเปิดเผยข้อมูลด้านการผลิต และให้เจ้าหน้าที่
จากส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สสว.) และสถาบั น อาหารสามารถเข้ า ร่ ว ม
สังเกตการณ์ได้
4. กิจกรรมที่ดาเนินการต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ภายใต้กรอบระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้พิจารณา
จากความพร้อมของผู้ประกอบการและขอบเขตของการดาเนินกิจกรรม
5. สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยจะดาเนินการแจ้งผลการคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการให้ทราบต่อไป
6. สถาบันอาหารสนับสนุนค่าจ้างที่ปรึกษาและสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการแก่ สถานประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามศักยภาพ เช่น การสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน หรือจาทาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ
ตราสินค้าที่ได้พฒ
ั นา ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
7. ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชาระค่ามัดจา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในการเข้าร่วม
โครงการฯ และจะได้รับมัดจาคืนหลังจากสิ้นสุดโครงการ
8. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs
Start Up
Rising Star
Turnaround
กิจการพึ่งเริ่มดาเนินการ ประกอบ
กิจ การมีศักยภาพในการขยายตัว
กิจการประสบปัญหาอุปสรรค ดังนี้
กิจการมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
อย่างรวดเร็วในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. ยอดขายลดลงติ ด ต่ อ กั น เป็ น
1. มี ย อดขายเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งไม่ ระยะเวลา 4 ไตรมาส
น้อยกว่าร้อยละ 20 ในระยะเวลา 2 ปี
2. ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
2. มีการขยายตลาดต่างประเทศใน ระยะเวลา 3 ปี
ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หรือมีความ
3. ได้ รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ
เป็นไปได้ในการส่งออก / มีการขยาย ต่างๆ
สาขาหรื อ มี แ ผนที่ จ ะขยายสาขา /
มี แ ผนการพั ฒ นาการผลิ ต หรื อ มี ก าร
คิ ด ค้ น นวั ต กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง /
ผลิ ตภั ณฑ์ ได้ รับ การรับ รองมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
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คุณสมบัติเบื้องต้น









เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เป็นผู้ผลิตอาหารและเกษตรแปรรูป หรือบริการอาหาร
มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
มีที่ตั้งสานักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร
ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดี
เป็นกิจการที่ไม่มีสถานภาพเป็น OTOP
กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม
หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 หรือ รง.4 ถ้ามี)
2. สาเนาหลักฐานการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2 หรือ สบ.1)
3. สาเนาใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (กรณีธรุ กิจบริการอาหาร)
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือสาเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
5. ภพ. 20 หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี
6. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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
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ใบสมัครและบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ประจาปีงบประมาณ 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 ...................................................................................... ตาแหน่ง ........................................................................
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันของบริษัท ........................................................................... ประเภทของผลิตภัณฑ์ .....................................................
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ (ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง) เลขที่ ..................... หมู่ ............... ซอย .............................. ถนน ...............................
ตาบล/แขวง .................................... อาเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................
โทรศัพท์ ...................................................เบอร์ต่อ ....................................... โทรศัพท์มือถือ ............................................................................
โทรสาร ................................................... E-mail : ……………………………………………….… Website …………………………..……………………………
ที่ตั้งสถานประกอบการ ที่ใช้ยื่นขออนุญาตจากภาครัฐ เลขที่ ..................... หมู่ ............... ซอย .............................. ถนน ............................
ตาบล/แขวง .................................... อาเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................
โทรศัพท์ ...................................................เบอร์ต่อ ....................................... โทรศัพท์มือถือ ............................................................................
โทรสาร ................................................... E-mail : ……………………………………………….… Website …………………………..……………………………
มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ประจาปี 2560
เงินสนับสนุน
การดาเนินงานเพื่อการสนับสนุนการตรวจรับรอง หรือจัดทาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ต้นแบบ วงเงินไม่เกิน 10,000บาท*
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (จ่ายตามใช้งานจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท)
ทั้งนีท้ างสถานประกอบการต้องให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมจนสิ้นสุดตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ
บันทึกข้อตกลง
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขโครงการฯ และได้รับทราบเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ มีความยินดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุด
ยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ประจาปี 2560 ซึ่งในระหว่างดาเนินกิจกรรม ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือ และอานวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้ามาปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแต่งตั้ง ....................................................................................ตาแหน่ง.......................................................... เป็นผู้ประสานงาน
โครงการ โทรศัพท์.....................................เบอร์ต่อ .................... โทรสาร...................................... E-mail: .....................................................
..............

หลักฐานประกอบการสมัคร
 รง. 4 หรือ รง. 2 หรือ สบ.1
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 ภพ. 20
 สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน
ของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
 อื่นๆ (ถ้ามี) .......................................

ลงชื่อ .............................................................
(.....................................................)
ผู้มีอานาจลงนามของบริษัท
วันที่ ..............................................
ประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี)
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ข้อมูลเบื้องต้นและใบคาขอรับบริการ
ใบสมัครและบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด
(SME Provincial Champions) ประจาปีงบประมาณ 2560
กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียด ทัง้ นี้ เพือ่ ความสะดวกในการพิ จารณาคัดเลือกผูป้ ระกอบการเข้าร่วม โครงการ
1. ชื่อสถานประกอบการ (ไทย)....................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ……………………………….…………………………………………….......................................
2. ขนาดของโรงงาน/สถานประกอบการ
O S (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท)
O M (ทุนจดทะเบียน 50 - 200 ล้านบาท)
O L (ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทขึน้ ไป)
(ตามกฏกระทรวง เรื่องกาหนดจานวนการจ้างงาน และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545)
3. บริษทั ได้ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ................. เป็ นเวลา ............. ปี (จนถึงปัจจุบนั ) โดย (ชื่อ) ........................................................
เนื้ อที่โรงงาน ................................. จานวนพนักงานประจา .............................จานวนพนักงานรายวัน ..............................
กาลังการผลิ ต (ต่อปี ).............................จานวนเงิ นลงทุนในทรัพย์สิน (ยกเว้นที่ดิน) ............................................................
4. รายชื่อทีมดาเนิ นการ
1. ........................................................................................ 2. ...............................................................................................
3. ........................................................................................ 4. ...............................................................................................
5. ........................................................................................ 6. ...............................................................................................
5. มาตรฐานหรือระบบคุณภาพที่ได้รบั การรับรองในปัจจุบนั
O อย.
O GMP
O HACCP
O ISO9001
O ISO22000
O HALAL

O อื่นๆ ระบุ ...................................

6. อธิ บายกระบวนการผลิ ตของผลิ ตภัณฑ์ พอสังเขป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. จานวนของเสียจากกระบวนการผลิ ต (loss) ..................................%
8. เครือ่ งจักร/อุปกรณ์การผลิตหลัก .........................................................................................................................................
9. ตลาด
O ในประเทศ ...........................%
O ต่างประเทศ .................................%
การจัดจาหน่ าย O จาหน่ายผูบ้ ริโภคโดยตรง...............% O ผ่านตัวแทนจาหน่าย...............% O รับจ้างผลิต................%
10. กลุม่ ประเทศที่ส่งออก
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O กลุ่มประเทศยุโรป............% O อเมริกา............% O ญีป่ ่ นุ ............% O อื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................................%
11. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง 2 ปี
11.1 ด้านยอดขาย
O ลดลง

O เพิม่ ขึน้ 1 – 10 % ต่อปี

O เพิม่ ขึน้ 11 – 20 % ต่อปี

O มากกว่า 20 % ต่อปี

11.2 ด้านอื่นๆ เช่น การขยายตลาด, การขยายสาขา, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, ผลิตภัณฑ์ได้รบั การรับรองมาตรฐาน,
อื่นๆ (โปรดระบุ)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
12. ปัญหาหลักที่พบในการดาเนิ นงาน หรือการผลิ ต เช่น วัตถุดิบ เครือ่ งจักร เทคโนโลยี คุณภาพผลิ ตภัณฑ์ การสูญเสียใน
กระบวนการผลิ ต ข้อกาหนดของลูกค้า การเงิ น บุคลากร และภัยพิ บตั ิ เป็ นต้น หรืออื่นๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. กิ จกรรมที่ผปู้ ระกอบการมีความประสงค์จะพัฒนาภายใต้โครงการ
ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกได้เพียง 1 ข้อ โดยพิจารณาจากความจาเป็ นในการพัฒนามากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ในการดาเนินกิจกรรมต้อง
พิจารณาถึงความพร้อมของสถานประกอบการและกรอบระยะเวลาในการดาเนินโครงการ (สิน้ สุดเดือนกันยายน 2560)
13.1 ด้านบริหารจัดการ
O ISO 9001 : 2015

O ISO 14001 : 2015

O ISO 17025

O อื่นๆ โปรดระบุ ......................................

13.2 ด้านการผลิ ต
O GMP Codex

O GMP In Mass Catering

O การเพิม่ ศักยภาพและลดต้นทุนการผลิต

O HACCP

O HALAL

O การลดของเสียจากการผลิต O อื่นๆ โปรดระบุ ................................

13.3 ด้านพัฒนาผลิ ตภัณฑ์หรือตราสิ นค้า
O การพัฒนาผลิตภัณฑ์

O การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

O การพัฒนาตราสินค้า

13.4 ด้านการตลาด
O กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิม่ ยอดขาย O การขยายตลาดในประเทศ

O การขยายตลาดต่างประเทศ

13.5 ด้านพัฒนาโมเดลธุรกิ จ
O การจัดทาแผนธุรกิจ

O การพัฒนาระบบบัญชีตน้ ทุน

O อื่นๆ โปรดระบุ............................................

13.6 ด้านการขนส่ง
O การจัดการด้านโลจิสติก
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14. ท่านมีการดาเนิ น โครงการ/กิ จกรรม ร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐอื่นหรือไม่
O ไม่มี
O มี กับหน่ วยงาน .................................................................................................................................................
โครงการ/กิ จกรรม ..........................................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนิ นงาน .....................................................................................................................................
15. ผูป้ ระกอบการมีที่ปรึกษาแล้วหรือไม่
( ) ใช่ โปรดระบุ ............................................................................................................................................

กรณีผู้ป ระกอบการมีความประสงค์คัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการด้วยตัว เอง โปรดส่ ง
รายละเอียดประวัติที่ ปรึกษามาที่สถาบันอาหารเพื่อขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (โปรดศึกษาคุณสมบัติในการขึ้นทะเบีย นที่
ปรึก ษา) เมื่อสถาบั น อาหารพิจ ารณาแล้ ว ว่า ที่ ป รึกษามีคุณ สมบัติตรงตามกิจกรรมที่จะดาเนิน การ สถาบั นอาหารจะ
ดาเนินการสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้าให้คาปรึกษา จานวน 5 วันทางานต่อโรงงาน
( ) ไม่ และยิ นดีที่จะให้สถาบันอาหารดาเนิ นการคัดเลือกที่ปรึกษา

คุณสมบัติที่ปรึกษาที่จะขึ้นทะเบียนกับสถาบันอาหารต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ดาเนินกิจการให้บริการให้คาปรึกษา
2. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้
ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการ
4. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
ผูก้ รอกข้อมูล...............................................
ตาแหน่ง .....................................................
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
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
ขอขอบคุณทุกท่านทีก่ รุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านในการกรอกข้อมูลครัง้ นี้
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