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โครงการฯ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 

 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
เกษตร ยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน จากส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ
ยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม  และ
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้า
ที่ตอบสนองความเช่ือมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยและตลาดมุสลิมในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของ
ตลาดโลก โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี ้  

ล าดับ กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม จ านวน 
(ราย)  

1 ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ส ถ า น
ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป
การ เกษตร เชิ งลึ ก ในพื้ นที่  3 
จังหวัดชายแดนใต้ 

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหารและ
เคร่ืองดื่ม วิสาหกิจชุมชน 
 
พ้ืนที่ด าเนินการ 
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน ามาตรฐานอาหารสากล เช่น อย. GMP HACCP ISO9001 
เป็นต้น นอกจากน้ียังให้การสนับสนุนงบประมาณในการตรวจรับรองมาตรฐาน 
กิจกรรมด าเนินงาน  

 ส ารวจสถานประกอบการ  

 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านมาตรฐาน โดยผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนที่ปรึกษา 
7 วันท างานต่อโรงงาน 

 ตรวจประเมินความพร้อม รวมทั้งการจัดท าเอกสารเพือ่ยื่นขอรับรองมาตรฐาน        
การสนับสนุน 

 สนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐาน ตามจริงไม่เกินรายละ 10,000 บาท (ต้อง
รับรองภายในระยะเวลาที่สถาบันอาหารก าหนด) 

สอบถามเพ่ิมเตมิ  
คุณธรรมนูญ โทร 0-2422-8688 ต่อ 7001 E-mail: thammanoon@nfi.or.th และ 
คุณอสภพ โทร 0-2422-8688 ตอ่ 2403 E-mail: asaphop@nfi.or.th  
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2 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหารและ
เคร่ืองดื่ม วิสาหกิจชุมชน 
 
พ้ืนที่ด าเนินการ 
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
กิจกรรมด าเนินงาน 

 ส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ 

 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการได้รับการ
สนับสนุนท่ีปรึกษา 6 วันท างานต่อโรงงาน 

 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการได้รับการ
สนับสนุนท่ีปรึกษา 4 วันท างานต่อโรงงาน 

การสนับสนุน 
 สนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ตามจริงไม่เกิน 

รายละ 5,000 บาท  

สอบถามเพ่ิมเตมิ  
คุณธรรมนูญ โทร 0-2422-8688 ต่อ 7001 E-mail: thammanoon@nfi.or.th และ 
คุณอสภพ โทร 0-2422-8688 ตอ่ 2403 E-mail: asaphop@nfi.or.th 
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เง่ือนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับสถาบันอาหาร 
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม 

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 
 

คุณสมบัตผิูส้มัคร 

      1. เป็นผู้ประกอบการที่มีสถานท่ีผลิตอาหารเป็นของตัวเอง 

      2. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของสถาบันอาหารในกิจกรรมที่ประสงค์สมัครอยา่งน้อย 2 ป ี 

      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  : 5,350 บาท (รวม Vat 7%)  
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โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน 
 
1. ชือ่สถานประกอบการ (ไทย) ...................................................................................... (ภาษาอังกฤษ) ................................................................... 
2. ที่ตั้งส านักงานใหญ ่(ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง) เลขที ่................... หมู่ที ่................. ซอย ............................ ถนน ...................................... 
ต าบล/แขวง ........................................./เขต .......................................... จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย ์.......................................... 
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 ................. สาขาที่ ................... 
6. กรุณาระบุรายชื่อทีมงาน (โปรดระบุรายละเอียดของทีมงานให้ครบถ้วน) 
   1) ผู้รับผิดชอบโครงการชื่อ..................................................................นามสกุล..................................................................................................                     
        ต าแหน่ง .........................................................................................วุฒิการศึกษา ......................................................................................... 
        สาขา ..............................................................................................ประสบการณ์ ......................................................................................... 
   2) เจ้าหน้าที่โครงการชื่อ......................................................................นามสกุล................................................................................................. 
        ต าแหน่ง .........................................................................................วุฒิการศึกษา ......................................................................................... 
        สาขา ..............................................................................................ประสบการณ์ ......................................................................................... 
   3)  เจ้าหน้าที่โครงการชื่อ......................................................................นามสกุล.................................................................................................. 
       ต าแหน่ง .........................................................................................วฒุิการศึกษา........................................................................................... 
        สาขา ........................................................................................... ประสบการณ์ ........................................................................................... 
   4) เจ้าหน้าที่โครงการชื่อ.................................................................... นามสกุล ................................................................................................. 
        ต าแหน่ง ...................................................................................... วุฒิการศึกษา ........................................................................................... 
        สาขา ........................................................................................... ประสบการณ์ ........................................................................................... 
   5) เจ้าหน้าที่โครงการชื่อ....................................................................นามสกุล................................................................................................... 
        ต าแหน่ง ...................................................................................... วุฒิการศึกษา ........................................................................................... 
       สาขา ........................................................................................... ประสบการณ์ ........................................................................................... 
   6) เจ้าหน้าที่โครงการชื่อ.....................................................................นามสกุล................................................................................................... 
        ต าแหน่ง ...................................................................................... วุฒิการศึกษา ........................................................................................... 
        สาขา ........................................................................................... ประสบการณ์ ........................................................................................... 
   7)  ชือ่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ............................................................มอืถอื ..................................................................................................... 
       โทรศัพท์ ...................................................................................... โทรสาร ................................................................................................... 
       Email …………………………………………………………………………… 
 บริษัทตกลงเข้าร่วมโครงการฯ และตกลงปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสถาบันอาหาร และเอกสารแนบท้ายใบสมัครนี้ทุกประการ 
 

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

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

 

โปรดเลือกกจิกรรมที่ท่านต้องการสมัครเพียง 1 กิจกรรม 
 1.กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เชิงลึกในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

 2.กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑด์้วยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ผลติภณัฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ คือ.................................................................. 
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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 ที่เกิดขึ้น โดยสถาบันอาหาร จักด าเนินการแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

5. ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการ  และน าไปใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง 

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

- ถอืสญัชาติไทย 

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

- ทีมงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี อย่างน้อย 1 ท่าน 

- ทีมงานได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและประกอบด้วยหัวหน้าทีมที่มีอ านาจในการ  
  ตัดสินใจ 

7.   ผู้ประกอบการต้องใหข้อ้มลูซึง่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อให้สถาบันอาหารสามารถด าเนินการประเมินผลกระทบของโครงการ  
     อาท ิความเชือ่มั่นของลูกคา้ ด้านรายได ้การขยายโอกาสการสง่ออก การเติบโตของยอดขาย การร้องเรียนของลูกคา้  
     ต้นทุนการผลิต ของเสียจากกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ตลอดทั้งโครงการฯ 

หมายเหตุ 

1. เอกสารใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ขอให้ผู้มีอ านาจลงนามก ากับและประทับตราทุกแผ่น 
2. สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันอาหาร

ก าหนด 
3. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
4. ส่งใบสมัครโดยจ่าหน้าซองถึง 

 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ 

 
 
 

**หลังจากส่งใบสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่ตดิต่อขอข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการพิจารณา** 

นายอสภพ  เลื่อมใสสุข (ใบสมัครโครงการ)    
สถาบันอาหาร เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36  ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางย่ีขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700 


