
                                               
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพ 

ภายใต ้โครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

หลกัการและเหตุผล 

 อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรในด้านการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตโดยการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ การขยายตัวของการลงทุนและการพัฒนาในแต่ละภูมิภาคด้าน
การเกษตร ด้านการแข่งขันกับต่างประเทศนั้น ประเทศไทยได้เปรียบในด้านความหลากหลายของวัตถุดิบ มีแรงงานที่มี
คุณภาพ สามารถผลิตอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ภาครัฐบาลเห็นความส าคั ญ
ดังกล่าว จึงได้ก าหนดอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย ที่รัฐบาลต้องการพัฒนา
ไปในอีก 20 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก พ.ศ. 2559-2564 และโครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ มุ่ง
เป้าให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารและบริการด้านอาหารอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยสูง  

 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยประกอบด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน
เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัย ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
การผลิตและการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงแนวทางการเข้าถึงตลาด ท าให้ไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมและตรง
ตามความต้องการของตลาดได้ ซึ่งส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว ดังนั้นวิสาหกิจ
เหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตการบรรจุภัณฑ์  และการตลาด 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันอาหาร ตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 
จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปขึ้น โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยกระบวนการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก ทั้งนี้
เพ่ือให้ความส าเร็จของการพัฒนาสถานประกอบการ จึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่เคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถและผลงานแล้ว มีคณะที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์การท างานเฉพาะทาง โดยเฉพาะต้องเคยผ่าน
การรับงานและการให้บริการปรึกษาแนะน า และมีผลงานเป็นที่ยอมรับโดยประจักษ์จากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับบริการ
โครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาเป็นผู้ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการด าเนินการ 
 

ในการด าเนินโครงการฯ จะด าเนินการตาม Diagram โดยมีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกสถานประกอบการ 
เข้าร่วมโครงการ 

ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก ให้สถานประกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ 
สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  

พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมผลิตภาพ

และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 



เลขที่......../.........../2561 
 วันที่......./........./...........  

 
 

ใบสมัครและบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วม 

กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพ 

ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว         ต าแหน่ง                           
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของบริษัท            
ประเภทของผลิตภัณฑ์             
ที่ตั้งของผู้ประกอบการเลขที ่    หมู่         ซอย     ถนน     
ต าบล      อ าเภอ    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     
โทรศัพท์  เบอร์ต่อ  โทรสาร   E-mail address :                        
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน :           ต าแหน่ง      
เบอร์ติดต่อ      E-mail address :      
        
ผลิตภัณฑ์และช่วงเวลาการผลิต  

ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิตโดยประมาณ ช่วงเวลาการผลิต(เดือน) 
   
   
   

 
บันทึกข้อตกลง 

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขโครงการและมีความยินดีเข้าร่วมโครงการ เพิ่มศักยภาพและยกระดับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งในระหว่างด าเนินโครงการฯ ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือ และอ านวยความสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่ทีเ่ข้ามาปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี  

บริษัทตกลงเข้าร่วมโครงการฯ และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของสถาบันอาหาร และ
เอกสารแนบท้ายใบสมัครนี้ทุกประการ 

 
 

        
           
 

ลงชื่อ       
                         (     ) 
            วันที่      

                                                                            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 าเนาใบขออนุญาตแิปรรปูขั้นต้น กรณีผู้ประกอบการ
พืชผัก 
ส าเนาบตัรประชาชนผู้มีอ านาจและส าเนาทะเบียนบ้าน 
อื่น ๆ (ถ้ามี)  



 
 
 

ข้อมูลเบื้องต้น 

ใบสมัครและบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพ 

 

กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียดทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการพิจารณาจัดสรรผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาได้เหมาะสมที่สุด 
1. ช่ือสถานประกอบการ               
(English)               
2. ขนาดของผู้ประกอบการ 

O S (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท)  O M (ทุนจดทะเบียน 50 - 200 ล้านบาท) 
O L (ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทขึ้นไป) 

(ตามกฏกระทรวง เรื่องก าหนดจ านวนการจ้างงาน และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545) 
3. บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ.    เป็นเวลา   ปี (จนถึงปัจจุบัน) โดย (ชื่อ)      
   เนื้อที่ผู้ประกอบการ    จ านวนพนักงาน    ก าลังการผลิต(ต่อปี)     

จ านวนเงินลงทุนในทรัพย์สิน (ยกเว้นที่ดิน)           
4. วตัถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตได้แก่            
5.  แหล่งวัตถดุิบ O ภายในประเทศ จ านวน       ตัน (หรือ %) O ต่างประเทศ จ านวน             ตัน (หรือ %) 
6. กระบวนการผลิตหลัก             
7. จ านวนของเสียจากกระบวนการผลิต (loss)                % 
8. เครื่องจักรหลัก     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 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      
11. ปัญหาหลักที่พบในการผลิตและส่งออก เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร เทคโนโลยี คุณภาพผลิตภัณฑ์ การสูญเสียใน
กระบวนการผลิต และข้อก าหนดของลูกค้า เป็นต้น 
              
              
              
               
12. เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการผลิตหรืออ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันอาหาร 
 O เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน     เมือ ปี พ.ศ.    
     โครงการ              
 O ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาก่อน 
13. ความตั้งใจจริงและความตระหนักถึงการให้การสนับสนุนการจัดท าระบบคุณภาพในบริษัทของผู้บริหาร 
 O มาก   O ปานกลาง  O น้อย 
 
             ผู้ให้ข้อมูล     
          ต าแหน่ง     

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านในการกรอกข้อมูลครั้งนี้ 



เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
2. เป็นผู้ประกอบการประเภทวิสาหกิจ (มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือมีบุคลากรในผู้ประกอบการ 
ไม่เกิน 200 คน ตามเกณฑ์ของ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม หรือ วิสาหกิจชุมชน) 

 3. ผู้ประกอบการอยู่ในพื้นท่ี 9 จงัหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี, จ.ชุมพร, จ.ระนอง, จ.กระบี่, จ.พังงา, 
 จ.นครศรีธรรมราช, จ.ภูเก็ต, จ.ตรัง และ จ.พัทลุง 
 
• หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
 - ส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัท 
 - ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งผู้ประกอบการ (รง. 2 หรือ รง. 4) 
 - ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2 หรือ สบ. 1) 
 - ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.6 หรือ ทป. 2) กรณีผู้ประกอบการประมง 
 - ส าเนาใบขออนุญาตแปรรูปขั้นต้น กรณีผู้ประกอบการพืชผัก 
 - ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจและส าเนาทะเบียนบ้าน 
 - อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
หมายเหตุ : - เอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ขอให้ผู้มีอ านาจลงนามก ากับและประทับตรา ทุกแผ่น 
    - ส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่  
 
  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 
   แผนกการออกแบบละตรวจสอบอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต 
   2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางย่ีขัน   
   เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 

 คุณวิกานดา วิวรรณธนานุตร์  คุณอรวรรณ์ พลเรือน 

 โทรศัพท์ : 02-422-8688 ต่อ 2401 โทรศัพท์ : 02-422-8688 ต่อ 2404 

 E-mail : wikanda@nfi.or.th  E-mail : orawan_p@nfi.mail.go.th 

mailto:wikanda@nfi.or.th
mailto:orawan_p@nfi.mail.go.th

