


    
 

 
 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร 
เรื่อง เทคนิคการขออนุญาต กับ อย. อย่างไรให้ฉลุย 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ของไทย มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศเป็นอย่างมาก เห็นได้จากมีผู้ประกอบการ SMEs สูงกว่า 2.7 ล้านราย มีการจ้างงานกว่า 10.7 ล้านคน 
ถือว่าเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ SMEs ยังมีบทบาทส าคัญในผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GDP) มีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 41.1 ของ GDP ประเทศ (ข้อมูล ปี 2558) ดังนั้นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ   

สสว. ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลักๆ ในสามกลุ่ม คือ กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ 
กลุ่มท่ีประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ และกลุ่มท่ียังด าเนินธุรกิจอยู่ และสามารถพัฒนาให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้ ซึ่งจากกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มที่ยังด าเนินธุรกิจอยู่ และจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันนี้ สสว. ได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / 
Regular Level) โดยมุ่งเจาะเข้าสู่ระบบการจัดการธุรกิจตามมาตฐาน TQA ผ่านการวินิจฉัยธุรกิจระดับเติบโต 
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน
อย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือการจัดการด้านต่างๆ ทั้งการจัดการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ โดยการสร้างเครือข่ายในการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 ราย  

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่ยังด าเนินธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง สสว. จึง
ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ในปี 2560 โดยมุ่งเน้น
กลุ่มผู้ประกอบการภาคการผลิต การค้า และบริการ ผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัย และ Coaching 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็ง รวมไปถึงการให้ค าปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่างๆ เพ่ือ
สามารถน ามาปรับใช้ในธุรกิจได้จริง  ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าหรือบริการ  ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหรือการบริการ  อันจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้
เข้มแข็งยั่งยืนอย่างเป็นระบบ และจากปัจจัยดังกล่าวจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อน SMEs ของไทย 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไปในอนาคต 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือส่งเสริม SMEs เป้าหมายโดยการวินิจฉัยธุรกิจ / Coaching น ามาเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
2.2. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้ เข้มแข็งยั่งยืน อันจะน าสู่การสร้างรายได้ให้กับ

ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน 



3. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ  
ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิตและบริการ ด้านอาหาร หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

ผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 SMEs สมาชิก สสว. ที่เป็นนิติบุคคล ซ่ึงด าเนนิธรุกิจปกติ 
3.2 SMEs ในฐานข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีการช าระหนี้ปกติ  
3.3 SMEs ในฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่มีการส่งงบการเงินอย่างสม่ าเสมอ โดยอาจแบ่งได้

เป็น 2 กลุ่ม คือ High Growth (Strong) มียอดขายเพ่ิมขึ้น 20% ระยะเวลา 3 ปี และ Normal 
Growth (Regular) มียอดขายเพ่ิมข้ึนมากกว่า -5% ระยะเวลา 3 ปี 

 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดระยอง วันที่ 6 กรกฎาคม  2560 และ  

จังหวัดสงขลา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง ประมาณ 200 ราย 
 
6. ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
 ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร 
 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร 

เรื่อง เทคนิคการขออนุญาต กับ อย. อย่างไรให้ฉลุย 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 

เวลา 8:00 - 17:00 น. ณ ห้องสร้อยทอง 3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี ้ระยอง 
 

เวลา รายละเอียด 

08:00 - 09:00 น. ลงทะเบียน 

09:00 - 09:30 น. แนะน าโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular 
Level)  โดย คุณรพีพร สุทาธรรม  

ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร 

09:30 - 09:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

09:45 - 12:15 น. บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการขออนุญาต กับ อย. อย่างไรให้ฉลุย” 

โดย คุณนภาพร ก าภูพงษ ์นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 

12:15 - 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13:30 - 16:30 น. ถาม-ตอบ และให้ค าแนะน าการขออนุญาต กับ อย.  

โดยคุณนภาพร ก าภูพงษ ์นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 

วินิจฉัยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 

โดยทีมท่ีปรึกษา สถาบันอาหาร 

17:00 น. ปิดการสัมมนา 

หมายเหตุ: 14.30 พักรับประทานอาหารว่างหน้าห้องสัมมนา 
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แบบตอบรับการเข้าร่วม 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร 

เรื่อง เทคนิคการขออนุญาต กับ อย. อย่างไรให้ฉลุย 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 8:00 - 17:00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 

 
 

o ไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว 
o สามารถเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยมีรายนาม ดังนี้ 

 
บริษัท  
 
1. ชื่อ - นามสกุล  
 ต าแหน่ง  
 เบอร์โทรศัพท์  
 E-Mail  
 
2. ชื่อ - นามสกุล  
 ต าแหน่ง  
 เบอร์โทรศัพท์  
 E-Mail  
 
 
 

กรุณาตอบรับการเข้าร่วมได้ที ่
คุณดุจเดือน บุญสม 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-422-8688, 02-886-8088 ต่อ 3121 
FAX : 02-883-5853 

E-Mail : Dujduan@nfi.or.th 

ภายในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 
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แผนท่ี โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 
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