
                                               
 
 
 

โครงการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมอาหารนับเป็นอุตสาหกรรมส่งออกพ้ืนฐานของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรและ
แปรรูปอาหารเป็น 1 ใน 7 ประเทศของโลก ที่มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและยังมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถน า
รายได้เข้าสู่ประเทศจากการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่มีมูลค่ามหาศาลในการจะน าเอาเงินตราต่างประเทศ
เข้ามาในประเทศ และเป็นการส่งเสริมอาชีพทางด้านเกษตรกรรมของประเทศให้มีรายได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ชนบทจึงจัดว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถผลักดันให้เป็นครัว
อาหารของโลกได้ แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก ยังมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  
ท าให้อุตสาหกรรมอาหารไทยต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือสามารถรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นรวมถึงการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตตามกระแสโลกาภิวัตน์  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตของไทยจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการให้ความส าคัญในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากทรัพยากรต่างๆ 
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึงสภาพแวดล้อมของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จากการเกิดภัยพิบัติ
ร้ายแรงต่างๆทั่วโลก  

การบริหารการจัดเก็บข้อมูล (Data base) หรือการน าเครื่องมือด้านผลิตภาพและเทคนิคการบริหารจัดการ 
(Productivity Tools and Management Techniques) เช่น การด าเนินการตามแนวทาง Green Productivity หรือ 
Eco-Product มาปรับใช้ในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ควรต้องด าเนินการต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในอุตสาหกรรม มาช่วยในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่ของการผลิต เช่น ขั้นตอนของ
การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนกระทั่งถึงการจัดการในส่วนของวัตถุดิบที่เหลือใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้หรือของเสีย
อ่ืนๆ นอกจากนี้ยังค านึงถึงของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งต้องได้รับการบ าบัดอย่างถูกวิธีหรือ น ากลับมาหมุนเวียน
ใช้ใหม่  ซึ่งการบริหารการจัดการกระบวนการผลิตนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบอุตสาหกรรมอาหารให้เกิดความยั่งยืน 
บนพ้ืนฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และความสอดคล้องกับกฎหมาย ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี 
ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร/พลังงาน หรือการใช้ทรัพยากร/พลังงานอย่างคุ้มค่าและลดการลดปล่อยของเสียที่เกิดขึ้นให้
น้อยที่สุด พร้อมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต อีกท้ัง เครื่องมือด้านผลิตภาพและเทคนิคการบริหารจัดการนี้ สามารถ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างง่ายมาเชื่อมโยงข้อมูลผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น เข้ากับระบบฐานข้อมูล (Database 
System) ของผู้ประกอบการมาใช้งานเพ่ือการบริหารจัดการท าให้เกิดการปรับปรุงผลิตภาพในแต่ละด้าน  เช่น อัตราผลิต
ภาพของวัตถุดิบ (Material Productivity)  หรืออัตราผลิตภาพของแรงงาน (Labor Productivity) หรือ อัตราผลิตภาพ
ของค่าใช้จ่าย(Capital Productivity) เป็นต้น สามารถช่วยท าให้ผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง 
และสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเองที่รวดเร็ว และนอกจากนี้จะริเริ่มกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพในผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดการฝึกอบรมในงาน เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์และปรับปรุงด้วยตนเองต่อไปในอนาคต 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงกระแสของตลาดโลกและการค้า รวมถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค ที่ให้
ความส าคัญกับสินค้าและบริการที่มีกระบวนการผลิตที่มีแนวคิดที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการต้อง
ตื่นตัวในการพัฒนาประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้ รองรับแนวทางการตลาดในอนาคต จึงเป็นที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Eco-Products ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวทางการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น การประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในระหว่างการผลิตจะมีการใช้พลังงานและน้ าอย่างประหยัด ร วมถึง



ลดของเสียและ มลพิษในช่วงระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังถูกออกแบบมาเพ่ือให้
สามารถน าวัตถุดิบและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มารีไซเคิลหรือคืนสภาพได้ (recovered)  ทั้งนี้ ในขณะที่เศรษฐกิจก าลัง
เปลี่ยนฐานการผลิตไปยังภาคการให้บริการ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังรวมถึงการบริการที่มีการปรับปรุง
ให้มีผลิตภาพและนิเวศเศรษฐกิจที่ดีอีกด้วย 

ดังนั้น สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอาหารไทย จึงเล็งเห็นความส าคัญของการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูปและมีศักยภาพในการ
ผลิตอาหารส่งออกไปยังต่างประเทศ มีการบริหารจัดการข้อมูลการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับอุปสงค์ของ
ผู้บริโภคในตลาดโลกที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารไทยในต่างประเทศมีภาพลักษณ์ที่ดี และ
เป็นที่ยอมรับของสากล รวมไปถึงการน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์ฉลากสิ่งแวดล้อมแบบ
รับรองตนเอง ประเภทที่ 2 มาส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารระดับ SMEs และ OTOP อันเป็นฐานการผลิต
หลักของประเทศ ให้มีความสามารถในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการผลิต มีองค์ความรู้ในเรื่องความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปยังผู้บริโภคเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ในการเลือกซื้อ เลือกใช้ สินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2มีแนวทางในการประเมินที่ชัดเจน ไม่
ซับซ้อน และสามารถเข้าใจโดยง่าย อีกทั้งยังมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ และส่งเสริมการด าเนินงานของผู้ประกอบการให้
สามารถผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านกลไกตลาดสีเขียวซึ่งมีการขยายตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์และประโยชน์ทีได้รับจากการด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง Green Productivity 
 “เป็นการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการผลิต รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้มีความเหมาะสม ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และการเพิ่มมูลค่าโดยการใช้
ทรัพยากรน้อยลง การใช้พลังงานลดลงและลดปริมาณของเสีย ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ ส่งผลให้
การใช้ทรัพยากร/วัตถุต่างๆและพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการลดต้นทุน
โดยตรงกับธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง” 
 

1. ผู้ประกอบการมีการลดต้นทุนในการผลิต โดยเฉพาะการใช้น้ า พลังงาน วัตถุดิบ และมีการจัดการของเสียอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน 
 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 4. เกิดการลดปริมาณของสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต หรือมี productivity ที่สูงขึ้น 

5. ผู้ประกอบการมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน พร้อมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การ
จัดท าระบบที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001 หรือ Carbon Footprint เป็นต้น 
6. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ รวมทั้งยังเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
7.บุคลากรในองค์กร ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่ม productivity ผ่าน
การอบรมและลงมือปฏิบัติร่วมกับที่ปรึกษา 
8.ผู้ประกอบการมีการขอขึ้นทะเบียนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) (สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับตาม
ประกาศกฎเกณฑ์ การขึ้นทะเบียน Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์และประโยชน์ทีได้รับจากการด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง Eco-Product 
“ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หรือที่ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Environmental Friendly 

Products ซึ่งบางครั้งก็เรียกกันว่า Eco Products” 
 
1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้กระบวนการผลิต (process) ที่ท าลายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า  
หรือปล่อยมลพิษน้อยกว่า หรือไม่ปล่อยมลสาร เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต ลดเวลา หรือใช้เทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น 
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่มีกระบวนการใช้ (usage) ที่ท าลายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า หรือ
ปล่อยมลพิษน้อย เช่น การใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เป็นต้น 
3.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะที่ใช้แทนสินค้าที่เหมือนกัน 
(Like Product) แต่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน 
5. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ รวมทั้งยังเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
6. ผู้ประกอบการมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน พร้อมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การ
จัดท าระบบที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001 หรือ Carbon Footprint เป็นต้น 
7.บุคลากรในองค์กร ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้แนวทางการการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการอบรมและ
ลงมือปฏบิัติร่วมกับที่ปรึกษา 
8.ผู้ประกอบการมีการขอขึ้นทะเบียนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) (สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับตาม
ประกาศกฎเกณฑ์ การขึ้นทะเบียน Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม) 
9.ผู้ประกอบการสามารถจัดท าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ฉลากสิ่งแวดล้อมแบบ
รับรองตนเอง ประเภทที่ 2  

 
สิ่งท่ีสถาบันอาหารสนับสนุน 

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ มาตรการต่างๆตามแนวทาง Green Productivity หรือ  Eco-product 
เพ่ือยื่นการขอรับรอง Green industry เช่น ค่าสนับสนุนการจัดท ามาตรการตามแนวทางฯ หรือ วัตถุดิบทดลอง 
ด าเนินการ วัสดุ อุปกรณ์ (ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์) เพ่ือการลดต้นทุน หรือการจัดท าแนวทางการประเมิน หรืออ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตามจ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
2. สนับสนุนและบริการการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสีเขียวกับกระทรวงอุตสาหกรรม (Green Industry)  
3 สนับสนุนที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือด าเนินกิจกรรมร่วมกับทีมด าเนินการของผู้ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการด าเนินการ 
ในการด าเนินโครงการฯ จะด าเนินการตาม Diagram โดยมีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขที่......../.........../2560 
 วันที่......./........./........... 

 
 
 
 

 
ใบสมัครและบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วม 

โครงการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 
ประจ าปงีบประมาณ 2560 

 
 

กรุณากรอกใบสมคัรแลว้ส่งมาท่ี คุณอสภพ เลือ่มใสสุข/คุณวิกานดา วิวรรณธนานตุร์ ฝ่ายพัฒนาอตุสาหกรรมการผลิต 
สถาบันอาหาร โทรศัพท์ 0-2886 8088 ตอ่ 2403,2308 โทรสาร 0-2886 8105 หรือ Email : asaphop@nfi.or.th, wikanda@nfi.or.th 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว          ต าแหน่ง       
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของบริษัท            
ประเภทของผลิตภัณฑ์             
ที่ตั้งของผู้ประกอบการเลขท่ี    หมู่  ซอย      ถนน      
ต าบล      อ าเภอ      จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    
โทรศัพท์    เบอร์ต่อ   โทรสาร    E-mail address :       
ช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน :        ต าแหน่ง       
เบอร์ติดต่อ      E-mail address :         
ผลิตภัณฑ์และช่วงเวลาการผลิต  

ผลิตภณัฑ ์ ก าลังการผลิตโดยประมาณ ช่วงเวลาการผลิต(เดือน) 
   
   
   

 

1. มีความประสงค์ที่จะเขา้ร่วมโครงการฯ (เลือกไดเ้พยีง 1 ข้อเท่านั้น) 
        มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการตามแนวทาง Green Productivity  
        มคีวามประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการตามแนวทาง Eco - Products 
2. สถาบันอาหารสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ มาตรการต่างๆตามแนวทาง Green Productivity หรือ  Eco-product 
เพื่อยื่นการขอรับรอง Green industry เช่น ค่าสนับสนุนการจัดท ามาตรการตามแนวทางฯ หรือ วัตถุดิบทดลอง ด าเนินการ วัสดุ 
อุปกรณ์ (ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ)์ เพื่อการลดต้นทุน หรือการจัดท าแนวทางการประเมิน หรืออ่ืนๆที่เกีย่วข้อง เป็นต้น ตามจ่ายจริงในวงเงิน
ไม่เกิน 10,000 บาท 
3. สถาบันอาหารสนับสนุนและบรกิารการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสีเขียวกับกระทรวงอุตสาหกรรม (Green Industry)  
4. สถาบันอาหารสนับสนุนท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อด าเนินกิจกรรมร่วมกับทีมด าเนินการของผู้ประกอบการ 

 
บันทึกข้อตกลง 

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขโครงการและมีความยินดีเข้าร่วมโครงการ เพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่ง
ในระหว่างด าเนินโครงการฯ ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือ และอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ทีเ่ข้ามาปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  

บริษัทตกลงเข้าร่วมโครงการฯ และตกลงปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสถาบันอาหาร และเอกสารแนบท้ายใบสมัครนี้ทุก
ประการ 

 
        

           
 

ลงช่ือ .............................................................  
                            (.....................................................) 
                วันท่ี .............................................. 

                                                                               ประทับตราส าคัญของบริษัท    
 
 
 
 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
ส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัท 
ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งผู้ประกอบการ (รง.2หรือรง.4) 
ส าเนาใบอนุญาติผลิตอาหาร (อ.2 หรือ สบ.1) 
ส าเนาใบอนุญาติผลิตอาหาร (อ.6 หรือ ทป.2) กรณี
ผู้ประกอบการประมง 
ส าเนาใบขออนุญาติแปรรูปขั้นต้น กรณีผู้ประกอบการพืชผัก 
ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจและส าเนาทะเบียนบ้าน 
อื่น ๆ (ถ้ามี)  

mailto:asaphop@nfi.or.th


 
 
 

                                   
ข้อมูลเบื้องต้น 

ใบสมัครและบันทกึข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 
 

กรุณากรอกข้อมลูโดยละเอียดทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาจัดสรรผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาได้เหมาะสมที่สุด 
 

1. ชื่อสถานประกอบการ              
   (English)               
 

2. ขนาดของผู้ประกอบการ 
O S  (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท)  O M  (ทุนจดทะเบียน 50 - 200 ล้านบาท) 
O L (ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทข้ึนไป) 

(ตามกฏกระทรวง เรื่องก าหนดจ านวนการจ้างงาน และมลูค่าสินทรพัย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545) 
 

3. บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.    เป็นเวลา  ปี (จนถึงปัจจุบัน) โดย (ชื่อ)      
   เนื้อทีผู้่ประกอบการ    จ านวนพนักงาน    ก าลังการผลิต(ต่อปี)      

จ านวนเงินลงทุนในทรัพย์สิน (ยกเว้นที่ดิน)            
 

4. วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตได้แก่             
 

5.  แหล่งวัตถุดิบ O ภายในประเทศ จ านวน  ตัน(หรือ %)       O ต่างประเทศ จ านวน   ตัน(หรือ %) 
 

6. กระบวนการผลิตหลัก              
 

7. จ านวนของเสียจากกระบวนการผลิต (loss)                   % 
 

8. เคร่ืองจักรหลัก      ประเทศผู้ผลิต     อายุการใช้งานมาแล้ว   
  

9. ตลาด   O ในประเทศ ......................... %  O ต่างประเทศ ................................. % 
  การจัดจ าหน่าย  O จ าหน่ายผู้บริโภคโดยตรง  O ผ่านตัวแทนจ าหน่าย  O รับจ้างผลิต 
 

10. กลุ่มประเทศที่ส่งออก 
 O กลุ่มประเทศยุโรป  O อเมริกา O ญี่ปุ่น  O อื่น ๆ (โปรดระบุ)      
 

11.ปัญหาหลักที่พบในการผลิตและส่งออก เช่น วัตถุดิบ  เคร่ืองจักร  เทคโนโลยี  คุณภาพผลิตภัณฑ์  การสูญเสียในกระบวนการผลิต   
และข้อก าหนดของลูกค้า เป็นต้น 
              
              
              
               
 

12. เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาการผลิตหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันอาหาร 
 O เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน       เมือ ปี พ.ศ.    
     โครงการ              
 O ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาก่อน 
 

13. ความต้ังใจจริงและความตระหนักถึงการให้การสนับสนุนการจัดท าระบบคุณภาพในบริษัทของผู้บริหาร 
 O มาก   O ปานกลาง  O น้อย               

ผู้ให้ข้อมูล     
          ต าแหน่ง      

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านในการกรอกข้อมูลครั้งนี ้

 



เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

2. เป็นผู้ประกอบการประเภท SME (มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือมีบุคลากรในผู้ประกอบการไม่เกิน 
200 คน ตามเกณฑ์ของ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม หรือ วิสาหกิจชุมชน) 

3. ผู้ประกอบการไม่เคยเข้าร่วมโครงการกับสถาบันอาหาร ในกิจกรรม (Green Productivity) หรือ Eco-
Products มาก่อน หากเคย ต้องไม่เข้าร่วมในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  

4. ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการโดยวิธี Green Productivity 
หรือ Eco-Products   

5. ผู้ประกอบการต้องจัดตั้งทีมการด าเนินการ  Green Productivity หรือ Eco-Products ซึ่งประกอบด้วย
พนักงานอย่างน้อย 6 ท่าน เช่น ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 1 ท่าน ฝ่ายเทคนิค 1 ท่าน ฝ่ายผลิต 2 ท่านและฝ่ายระบบ
คุณภาพ 2 ท่าน หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด าเนินการ Green Productivity หรือ Eco-Products อย่างน้อย  คน  ประกอบด้วยทีมด าเนินการ Green Productivity 
หรือ Eco-Products และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลา 2 วัน   ซึ่งรายชื่อทีมด าเนินการประกอบด้วย 

5.1 ชื่อ – สกุล ..................................................................................... ต าแหน่ง ..................................................... 
5.2 ชื่อ – สกุล ..................................................................................... ต าแหน่ง ..................................................... 
5.3 ชื่อ – สกุล ..................................................................................... ต าแหน่ง ..................................................... 
5.4 ชื่อ – สกุล ..................................................................................... ต าแหน่ง ..................................................... 
5.5 ชื่อ – สกุล ..................................................................................... ต าแหน่ง ..................................................... 
5.6 ชื่อ – สกุล ..................................................................................... ต าแหน่ง ................................. .................... 

6. ผู้ประกอบการต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ เป็นจ านวนเงิน 10,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % แล้ว   

7. ผู้ประกอบการต้องยื่นขอ การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กระทรวงอุตสาหกรรม  

8. เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา
เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ ให้ความยินยอมแลกเปลี่ยนและเปิดเผยข้อมูลด้าน Productivity หรือ Eco-Products และให้
เจ้าหน้าที่จากสถาบันอาหารสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ 

9. สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยจะด าเนินการแจ้งผลการคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการให้ทราบต่อไป 

 10. ในกรณีที่การด าเนินงานตามโครงการ  ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการก าหนด โดยมิใช่ความผิดของ
สถาบันอาหาร หรือ การด าเนินการแล้วเสร็จตามโครงการและผู้ประกอบการต้องการให้สถาบันอาหารเข้าปฏิบัติการต่อไป 
ยินดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานจากโครงการ ได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นเงินไม่น้อยกว่า 
15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อการปฏิบัติงาน 1 วัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าท่ีพัก ในกรณีที่ไม่สามารถ
เดินทางไป-กลับได้ภายใน 1 วัน โดยช าระก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วัน รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น โดยสถาบัน
อาหาร จักด าเนินการแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 



• หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
 - ส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัท 
 - ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งผู้ประกอบการ (รง. 2หรือ รง. 4) 
 - ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2 หรือ สบ. 1) 
 - ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.6 หรือ ทป. 2) กรณผีู้ประกอบการประมง 
 - ส าเนาใบขออนุญาตแปรรูปขั้นต้น กรณีผู้ประกอบการพืชผัก 
 - ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจและส าเนาทะเบียนบ้าน 
 - อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
หมายเหตุ : - เอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ขอให้ผู้มีอ านาจลงนามก ากับและประทับตรา ทุกแผ่น 
    - ส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่  
 
  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 
   แผนกสายการผลิตผู้ประกอบการต้นแบบ  ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต 
   2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางย่ีขัน   
   เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  10700 
 
 
 
 
 
  
 
 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณอสภพ  เลื่อมใสสุข / คุณวิกานดา วิวรรณธนานุตร์ 

โทรศัพท์: 02-886-8088 ต่อ 2308, 2403  โทรสาร: 02-886-8107 หรือ  
E-mail : asaphop@nfi.or.th, wikanda@nfi.or.th 
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