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โครงการฯ  สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก  
(Authentic Thai Food For the World) 

 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ในการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai 
Food For the World) เพื่อยกระดับคุณภาพการผลติอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบรกิารอาหารของไทยให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม อันคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของอาหาร “รสไทยแท้” โดยยกระดับการให้      
การรับรองมาตรฐาน “รสไทยแท้” ให้กับร้านอาหารไทย และผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่อาหารไทยสู่ผู้บริโภคที่มีอยู่    
ทั่วโลกจ านวนมาก อันเป็นการส่งเสริมธุรกิจบริการร้านอาหารไทย และยกระดับอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางขึ้น โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี ้

 
โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก  
(Authentic Thai Food For the World) 

ล าดับ กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม 
จ านวน 
(ราย) 

1 กิจกรรมให้ค าปรึกษา และ
พัฒนาผู้ประกอบการในการ
ผลิตอาหารใหต้รงตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

ร้านอาหาร 

กิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ 1 สถานประกอบการ) 

 ให้ค าปรึกษาด้านวตัถุดิบ รสชาติอาหาร เทคนิคการปรุง กระบวนการควบคุม
คุณภาพ (Authentic of Thai Food) ในโรงงาน 5 วันท างาน 

 ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการวัตถุดบิหรือการจดัการคลังสินค้าหรือการจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพในโรงงาน 5 วันท างาน 

 ฝึกอบรมบุคลากรของโรงงานให้เข้าใจในการจัดการวตัถุดิบหรือการจัดการ    
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในโรงงาน 1 วันท างาน 

การสนับสนุน 

 ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานรสไทยแท้ 1 ผลิตภัณฑ์ มูลค่า 24,000 บาท 

 ค่าตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยในอาหาร 1 ผลิตภัณฑ์ มูลค่า 23,000 บาท 

 ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารไทย “รสไทยแท้” 1 ผลิตภัณฑ์ มูลค่า 26,300 บาท 
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เง่ือนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับสถาบันอาหาร 

1. ผู้ประกอบการสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการของสถาบันอาหารได้เพียง 1 โครงการ โดยสถาบันอาหาร  
ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันอาหารก าหนด 

2. ระยะเวลาด าเนินโครงการ มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 
 

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก  
(Authentic Thai Food For the World) 

กิจกรรม กลุ่มร้านอาหาร สถานประกอบการ (โรงงาน) 
ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 ให้ค าปรึกษา และพัฒนา
ผู้ประกอบการในการผลติอาหารให้ตรงตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
         

(5,350 บาทรวม Vat 7%) (5,350 บาทรวม Vat 7%) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มที่มี
โรงงานผลิตอาหารหรือร้านอาหารเป็นของ
ตัวเอง 

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร – บริการ
อาหาร 

เป็นผู้ประกอบการสถานประกอบการ
แปรรูปอาหาร 
 

หลักฐานประกอบการสมัคร (1 ชุด) 

1. ใบสมัครโครงการยกระดบัมาตรฐานรสไทย
แท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก 
(Authentic of Thai Food For the World) 

 

1. ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือ
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
พาณิชย ์(ไม่เกิน 6 เดือน) 

2. ส าเนาใบอนุญาต / หนังสือรับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ทีมงานท้ัง 5 ท่านตามรายช่ือในใบสมัคร 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

1. ส าเนาหนังสือรับรองของบริษัทฯ 
หรือส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์     
(ไม่เกิน 6 เดือน) 

2. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน รง.4 (ถ้ามี) และส าเนา
หลักฐานการขออนุญาตสถานที่ผลิต
อาหาร (อ.2 หรือ สบ.1) พร้อมการ  
ต่ออายุใบอนุญาต 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ทีมงานทั้ ง  5  ท่ านตามราย ช่ือใน       
ใบสมัคร พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 

หมายเหตุ : 1. ใบสมัครเอกสารส าคัญทุกหน้า จักต้องลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล       
และประทับตราส าคัญทุกหน้า 

  2. สถาบันอาหาร ได้รับการประกาศก าหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) ข  
แห่งประมวลรัษฎากร ล าดับที่ 333 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ฉบับท่ี 89)ฯ ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2541 จึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้  
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ใบสมัครโครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก 
กิจกรรมให้ค าปรึกษา และพัฒนาผู้ประกอบการในการผลติอาหารให้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร       ร้านอาหาร                          

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

                    (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................. 

2. ที่ตั้งส านักงานใหญ่ (ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง) เลขท่ี .......................................... หมู่ที่ .............................................. 
   ซอย ............................................. ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ............................................................. 
   อ าเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................ 
   โทรศัพท์ ..................................................................... โทรสาร .............................................................................................. 
   Email …………………………………………………………. Website ………………………………………………………………......................... 

3. ที่ตั้งโรงงาน / สถานประกอบการ ท่ีใช้ยื่นขออนุญาตจากภาครัฐ เลขท่ี ...................................หมู่ที.่...................................... 
   ซอย ................................................ ถนน .................................................... ต าบล/แขวง ...................................................... 
   อ าเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด ...............................................รหัสไปรษณีย์ .................................  
   โทรศัพท์ ....................................................................... โทรสาร ............................................................................................. 
   Email ……………………………………………………………. Website ………………………………………………………………....................... 

 4. ทีอ่ยู่ในการจัดส่ง/ออกใบแจ้งหนี้  O ที่อยู่เดียวกับท่ีตั้งส านักงานใหญ่  O ที่อยู่เดียวกับท่ีตั้งโรงงาน / ร้านอาหาร 

 5. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี............................................................. O ส านักงานใหญ่ O อื่นๆ....................... สาขาท่ี............... 

 6. กรุณาระบุรายชื่อทีมงาน (โปรดระบุรายละเอียดของทีมงานให้ครบถ้วน) 

   1) ผู้รับผิดชอบโครงการชื่อ .................................................................. นามสกุล ....................................................................                     
       ต าแหน่ง ........................................................................... วุฒิการศึกษา ........................................................................... 
       สาขา ................................................................................ ประสบการณ์ ........................................................................... 

   2) เจ้าหน้าท่ีโครงการชื่อ ...................................................................... นามสกุล ................................................................... 
       ต าแหน่ง ............................................................................ วุฒกิารศึกษา .......................................................................... 
       สาขา ................................................................................. ประสบการณ์ .......................................................................... 

   3) เจ้าหน้าที่โครงการชื่อ ...................................................................... นามสกุล ................................................................... 
       ต าแหน่ง ........................................................................... วุฒิการศึกษา .......................................................................... 
       สาขา ................................................................................ ประสบการณ์ .......................................................................... 

   4) เจ้าหน้าท่ีโครงการชื่อ ...................................................................... นามสกุล .................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................................ วุฒิการศึกษา ......................................................................... 
       สาขา ................................................................................. ประสบการณ์ ......................................................................... 

   5) เจ้าหน้าท่ีโครงการชื่อ ............................................................... นามสกุล ......................................................................... 
       ต าแหน่ง ............................................................................ วุฒิการศึกษา ......................................................................... 
       สาขา ................................................................................. ประสบการณ์ ......................................................................... 

7. ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ............................................................ มือถือ ............................................................................. 
    โทรศัพท์ ................................................................................. โทรสาร ................................................................................. 
    Email …………………………………………………………………………… 
 บริษัทตกลงเข้าร่วมโครงการฯ และตกลงปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสถาบันอาหาร และเอกสารแนบท้ายใบสมัครนี้ 
ทุกประการ 

............................................................................... 
(.............................................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................ 
                ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
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เง่ือนไขการสมัคร 
1. ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการก็ต่อเมื่อสถาบันอาหารได้รับหลักฐานการช าระเงิน เป็นเงิน 

5,350 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายไว้แล้ว และต้องมีหลักฐาน      
การสมัครครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน 

2. ผู้ประกอบการตกลงอ านวยความสะดวกแก่พนักงานของสถาบันอาหาร เพื่อให้สถาบันอาหารสามารถจัดบริการ  
ได้โดยมีประสิทธิภาพ อันได้แก่การให้ข้อมูลตามความเป็นจริง การส่งมอบเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการด าเนินการ 
ในกิจกรรม เมื่อได้รับการร้องขอ เป็นต้น 

3. ในกรณีตรวจพบในภายหลังว่า ผู้ประกอบการจงใจให้ข้อมูลอันเปน็เท็จแก่สถาบันอาหาร สถาบันอาหารขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเลิกสิทธิก์ารเข้าร่วมโครงการโดยไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมคัร 

4. ผู้ประกอบการยินยอมให้พนักงานของสถาบันอาหารและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันอาหารเข้าด าเนินงาน 
ตามโครงการได้ 

5. ในกรณีที่การด าเนินงานตามโครงการ  ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการก าหนด โดยมิใช่ความผิดของสถาบัน
อาหาร หรือ การด าเนินการแล้วเสร็จตามโครงการและผู้ประกอบการต้องการให้สถาบันอาหารเข้าปฏิบัติการต่อไป 
ยินดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานจากโครงการ ได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นเงิน  
ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อการปฏิบัติงาน 1 วัน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก 
ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ภายใน 1 วัน โดยช าระก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วัน รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยสถาบันอาหาร จักด าเนินการแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

6. ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ  และน าไปใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง 
7. ผู้บริหารจะต้องจัดสรรบุคลากรและให้การสนับสนุนเต็มที่ในการด าเนินการโครงการ โดยแต่ละโรงงานที่เข้าร่วมต้อง

จัดบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 3 - 5 คน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 
- ถือสัญชาติไทย 
- ทีมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหาร,  

  เทคโนโลยีอาหาร และ / หรือจุลชีววิทยา หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม 
  อย่างน้อย 1 ท่าน (ถ้ามี) 

- ทีมงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี อย่างน้อย 1 ท่าน 
- ทีมงานได้รับการแต่งตั้งจากผู้บรหิารให้เป็นผูร้ับผดิชอบโครงการและประกอบด้วยหัวหน้าทีมที่มีอ านาจใน

การตัดสินใจ 
8.  ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลซ่ึงเป็นข้อเท็จจริงเพ่ือให้สถาบันอาหารสามารถด าเนินการประเมินผลกระทบ      

ของโครงการ อาทิ ความเชื่อมั่นของลูกค้า ด้านรายได้ การขยายโอกาสการส่งออก การเติบโตของยอดขาย    
การร้องเรียนของลูกค้า ต้นทุนการผลิต ของเสียจากกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
ตลอดท้ังโครงการฯ 

 
หมายเหตุ 

1. เอกสารใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร ขอให้ ผู้มีอ านาจลงนามก ากับ และ ประทับตรา ทุกแผ่น 
2. ผู้ประกอบการสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการของสถาบันอาหารได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น โดยสถาบัน

อาหารขอสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันอาหารก าหนด 
3. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ส่งใบสมัครได้ที่ 

 
คุณกอบกาญจน์ นามศิริเลิศ หรือ คุณณรงค์ฤทธิ์ นรมั่ง หรือ คุณอภินันท์ สมพรพัฒนา 
โทร.0 2422 8688 ต่อ 2452, 2102, 2601  
E-mail : kobkarn@nfi.or.th, narongrit@nfi.or.th, apinun@nfi.or.th 
หรือ สถาบันอาหาร  2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  
กรุงเทพฯ 10700 

**หลังจากส่งใบสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อขอข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการพิจารณา** 
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