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โครงการฯ  สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

ปีงบประมาณ 2561 

โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food) 

 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน โครงการการขยายการลงทุนอาหาร
อนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)  จากรัฐบาลเพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเช่ือมั่นกับ
ผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริ โภคของตลาดโลก  โดยมีรายละเอียดของ 
แต่ละกิจกรรม ดังนี ้

โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food) 

ล าดับ กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม จ านวน 
(ราย)  

1 พัฒนาขีดความสามารถและ
ยกระดับโรงงานอาหาร Future 
Food ของไทยในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
การขยายตลาดการค้า และการ
ลงทุน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการ ผูผ้ลติอาหาร
และเครื่องดื่ม ใน 4 กลุ่มหลักคือ 
1. อาหารและเครื่องดื่มเสริม
สุขภาพ หรือ Functional 
Foods  
2. อาหารทางการแพทย์ หรือ 
Medical Foods  
3. อาหารอินทรีย์ Organic 
Foods   
4. อาหารที่ผลติขึ้นมาใหม่ทาง
นวัตกรรม หรือ Novel Foods  
 

ด าเนินการพัฒนาสถานที่ วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ และบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารใน
อนาคต ให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการค้าและการลงทุน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ 
และสนับสนุนงบประมาณการผลิตและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

กิจกรรมด าเนินงาน 

 ส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ 1 วันท างานต่อโรงงาน  

 จัดท าแผนงาน (Future Food Road map) การพัฒนาขีดความสามารถและ
ยกระดับร่วมกับผู้ประกอบการ 3 วันท างานต่อโรงงาน 

 ให้บริ การปรึกษาแนะน าการสร้ างศักยภาพการแข่ งขันและการลงทุน              
โดยผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนท่ีปรึกษา 7 วันท างานต่อโรงงาน  

       โดยก าหนดทางเลือกในการพัฒนา ดังนี ้(เลือกเพียง 1 ด้าน) 

         1.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

  หรือ      2.  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  

 หรือ      3.  ระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 (เลือกเพียง 1 ระบบ)  

 GMP    HACCP     BRC     HALAL     Green Productivity     Carbon  

หรือ      4.  ก าหนดกระบวนการผลิตหรือวางผังกระบวนการผลิต 

หรือ      5.  การตลาดและแผนธุรกิจ 

หรือ      6.  การบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
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ล าดับ กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม จ านวน 
(ราย)  

 หมายเหตุ :   
- จ านวนวันในการด าเนินกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
- ผู้ประกอบการต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงเพื่อการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 30 ชุด 

การสนับสนุน 

 ค่าตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัย หรือมาตรฐานอื่น ในวงเงินไม่เกิน 
25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อโรงงาน  

 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ในวงเงินไม่เกิน 55,000 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อโรงงาน  

 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
คุณมยุรา , คุณเครือวัลย์  
โทร.0 2422 8688 ต่อ 9400 โทรสาร. 0 2883 5851, 0 2886 8106  
E-mail : mayura@nfi.or.th, kruawan@nfi.or.th 
 

2 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการเช่ือมโยง
วัตถุดิบในระดับภูมภิาคเพื่อ
รองรับการขยายตัวของตลาด
อาหารอนาคต      

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ประกอบการ SMEs หรือกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ        

ด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพการเช่ือมโยงวัตถุดิบในระดับภูมิภาคเพื่อ
รองรับการขยายตัวของตลาดอาหารอนาคต (Future Food) 

กิจกรรมด าเนินงาน 

 เข้าให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การเช่ือมโยงวัตถุดิบ 
และการขยายตัวของตลาดอาหารอนาคต 5 วันท างานต่อโรงงาน  ดังนี้                      
(เลือกเพียง 1 ด้าน) 

        ด้านการตลาด (เน้นกิจกรรมเชิง On the job training/Coaching)  

หรือ   ด้านกฎหมายและมาตรฐานอาหาร (ไทยและต่างประเทศ)  

 

ไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
คุณจุรีรัตน์, คุณกนกวรรณ, คุณสิทธิศักดิ์  
โทรศัพท์ 02 422 8688 ต่อ 3102, 3103, 3109 โทรสาร 02 422 5827 
E-mail : sittisak@nfi.or.th 
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เง่ือนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับสถาบันอาหาร 
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food) 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

      1. เป็นผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มมโีรงงานผลิตอาหารเป็นของตัวเอง 

      2. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของสถาบันอาหารในกิจกรรมที่ประสงค์สมัครอยา่งน้อย 2 ปี  

      3. มีความพร้อมในการร่วมด าเนินโครงการ (สงวนสิทธ์ิให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน) 

4. สถาบันอาหารขอสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ทีส่ถาบนัอาหารก าหนด 

  หลักฐานประกอบการสมัคร 

กลุ่ม SMEs หรือกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 

1. ส าเนาหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) 

2. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 ,รง.4 หรือ หนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหน่วยงานราชการ) พร้อมหลักฐานการจ่าย
ค่าธรรมเนียมรายปีและการต่ออายุใบอนุญาต (ถ้ามี) 

3. ส าเนาหลักฐานการขออนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร (อ.2 หรือ สบ.1) พร้อมการต่ออายุใบอนุญาต 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5. รายชื่อ ต าแหน่ง คุณวุฒิ ของทีมงาน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ  : 16,050 บาท (รวม Vat 7%)  
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โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food) 
 
1. ช่ือสถานประกอบการ (ไทย) ......................................................................................(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................... 
2. ที่ตั้งส านักงานใหญ่ (ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง) เลขท่ี ................... หมู่ที่ .................ซอย ............................ ถนน ........................................ 
ต าบล/แขวง ........................................./เขต .......................................... จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................... 
โทรศัพท์ ............................................... โทรสาร .............................................. Email ……………………………………………………………………………..... 
Website …………………………………............................................................... 
3. ที่ตั้งโรงงาน / สถานประกอบการ ที่ใช้ยื่นขออนุญาตจากภาครัฐ เลขที่ ................... หมู่ที่ .................ซอย ................... .........                          
ถนน ...................................... .. ต าบล/แขวง ................................... ....../เขต .......................................... จังหวัด ..................................... 
รหัสไปรษณีย์ ...................โทรศัพท์ ...............................................โทรสาร .................................... Email ……………………………………………………… 
Website …………………………………............................................................... 

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

5. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ........................................... O ส านักงานใหญ่    O สาขาที่ ..........................O อื่นๆ ................. สาขาท่ี ................... 
6. กรุณาระบุรายชื่อทีมงาน (โปรดระบุรายละเอียดของทีมงานให้ครบถ้วน) 
   1) ผู้รับผิดชอบโครงการชื่อ..................................................................นามสกุล..................................................................................................                     
        ต าแหน่ง .........................................................................................วุฒิการศึกษา ......................................................................................... 
        สาขา ..............................................................................................ประสบการณ ์......................................................................................... 
   2) เจ้าหน้าท่ีโครงการชื่อ......................................................................นามสกุล................................................................................................. 
        ต าแหน่ง .........................................................................................วุฒิการศึกษา ......................................................................................... 
        สาขา ..............................................................................................ประสบการณ ์......................................................................................... 
   3)  เจ้าหน้าท่ีโครงการชื่อ......................................................................นามสกุล.................................................................................................. 
       ต าแหน่ง .........................................................................................วฒุิการศึกษา........................................................................................... 
        สาขา ........................................................................................... ประสบการณ์ ........................................................................................... 
   4) เจ้าหน้าท่ีโครงการชื่อ.................................................................... นามสกุล ................................................................................................. 
        ต าแหน่ง ...................................................................................... วุฒิการศึกษา ........................................................................................... 
        สาขา ........................................................................................... ประสบการณ์ ........................................................................................... 
   5) เจ้าหน้าท่ีโครงการชื่อ....................................................................นามสกุล................................................................................................... 
        ต าแหน่ง ...................................................................................... วุฒิการศึกษา ........................................................................................... 
       สาขา ........................................................................................... ประสบการณ์ ........................................................................................... 
   6) เจ้าหน้าท่ีโครงการชื่อ.....................................................................นามสกุล................................................................................................... 
        ต าแหน่ง ...................................................................................... วุฒิการศึกษา ........................................................................................... 
        สาขา ........................................................................................... ประสบการณ์ ........................................................................................... 
   7)  ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ............................................................มอืถือ ..................................................................................................... 
       โทรศัพท์ ...................................................................................... โทรสาร ................................................................................................... 
       Email …………………………………………………………………………… 
 บริษัทตกลงเข้าร่วมโครงการฯ และตกลงปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสถาบันอาหาร และเอกสารแนบท้ายใบสมัครนี้ทุกประการ 

         
 
 
 
 

        ............................................................................... 
            (.............................................................................)   

                 ต าแหน่ง ................................................................ 
                                ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
                                                                                                      ประทับตราส าคัญบริษัท 

โปรดเลือกกิจกรรมที่ท่านต้องการสมัครเพียง 1 กิจกรรม 
 
 1.กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food 
ผลิตภณัฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ คือ.................................................................................. 

 2.กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพการเช่ือมโยงวัตถุดิบใน
ระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอาหารอนาคต (Future Food) 
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เง่ือนไขการสมัคร 
 
1. ผู้ประกอบการตกลงอ านวยความสะดวกแก่พนักงานของสถาบันอาหาร เพื่อให้สถาบันอาหารสามารถจัดบริการได้

โดยมีประสิทธิภาพ อันได้แก่การให้ข้อมูลตามความเป็นจริง การส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการใน
กิจกรรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อได้รับการร้องขอ เป็นต้น 

2. ในกรณีตรวจพบในภายหลังว่า ผู้ประกอบการจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่สถาบันอาหาร สถาบันอาหารขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการโดยไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

3. ผู้ประกอบการยินยอมให้พนักงานของสถาบันอาหารและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันอาหารเข้าด าเนินงานตาม
โครงการได้ 

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

5. ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ  และน าไปใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง 

6. ผู้บริหารจะต้องจัดสรรบุคลากรและให้การสนับสนุนเต็มที่ในการด าเนินการโครงการ โดยแต่ละโรงงานที่เข้าร่วมต้อง
จัดบุคลากร ซึ่งเป็นพนักงานประจ าเข้าร่วมโครงการ 3 - 5 คน ข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่ผู้ประกอบการตัดสินใจสมัครเข้า
ร่วมด าเนินการ  โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 

- ถือสัญชาติไทย 

- ทีมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ,  
  เทคโนโลยีอาหาร และ/หรือจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม 
  อย่างน้อย 1 ท่าน 

- ทีมงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี อย่างน้อย 1 ท่าน 

- ทีมงานได้รับการแต่งตั้งจากผู้บรหิารให้เป็นผูร้ับผดิชอบโครงการและประกอบด้วยหัวหน้าทีมที่มีอ านาจในการ  
  ตัดสินใจ 

7.   ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมลูซึง่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อให้สถาบันอาหารสามารถด าเนินการประเมินผลกระทบของโครงการ  
     อาทิ ความเช่ือมั่นของลูกค้า ด้านรายได้ การขยายโอกาสการส่งออก การเติบโตของยอดขาย การร้องเรียนของลูกค้า  
     ต้นทุนการผลิต ของเสยีจากกระบวนการผลติ และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ตลอดทั้งโครงการฯ 

หมายเหตุ 

1. เอกสารใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ขอให้ผู้มีอ านาจลงนามก ากับและประทับตราทุกแผ่น 
2. สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันอาหาร

ก าหนด 
3. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561 
4. ส่งใบสมัครโดยจ่าหน้าซองถึง 

 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ 

 
 
 

**หลังจากส่งใบสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อขอข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการพิจารณา** 

นางสาวณัฎฐิตา  เกณฑ์พิทักษ์ (ใบสมัครโครงการ)    
สถาบันอาหาร เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36  ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700 


