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โครงการฯ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 

 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
เกษตร การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน จากส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยและธุรกิจบริการอาหารฮาลาลให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม  และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเช่ือมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยและตลาด
มุสลิมในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลกและตลาดฮาลาล โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี ้  

ล าดับ กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม จ านวน 
(ราย)  

1 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮา
ลาลให้มีความหลากหลาย การ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความ
พร้ อ ม ใ น ก า ร ท า ธุ ร กิ จ  ก า ร
ปรับปรุ ง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้
สอดคล้องต่อความต้องการของ
ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม  ผู้ผลิตสินค้าอาหาร     
ฮาลาล 
 
พ้ืนที่ด าเนินการ 
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานฮาลาล
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุน
งบประมาณในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล 
กิจกรรมด าเนินงาน  

 ส ารวจสถานประกอบการ 

 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการได้รับการ
สนับสนุนท่ีปรึกษา 7 วันท างานต่อโรงงาน 

 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการได้รับการ
สนับสนุนท่ีปรึกษา 4 วันท างานต่อโรงงาน 

 ให้ค าปรึกษาด้านมาตรฐานฮาลาลในการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลให้สอดคล้อง
ตาม “ข้อก าหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการด าเนินการ
กิจการฮาลาล” และ ระบบมาตรฐานอื่นๆ โดยผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุน
ที่ปรึกษา 3 วันท างานต่อโรงงาน 

 ตรวจประเมินความพร้อม รวมทั้งการจัดท าเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐาน      
ฮาลาล (Pre – Audit) 1 วันท างาน 

การสนับสนุน 

 สนับสนุนค่าจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตามจริงไม่เกินรายละ 10,000 บาท 

 สนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลในการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลตามจริง
ไม่เกินรายละ 10,000 บาท (ต้องรับรองภายในระยะเวลาที่สถาบันอาหาร
ก าหนด) 

 สนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ตามจริงไม่เกินราย
ละ 10,000 บาท  

สอบถามเพ่ิมเติม  
คุณวิกานดา โทร 0-2422-8688 ต่อ 2401 E-mail: wikanda@nfi.or.th และ 
คุณกอบกาญจน์ โทร 0-2422-8688 ต่อ 2452 E-mail: kobkarn@nfi.or.th  
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ล าดับ กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม จ านวน 
(ราย)  

2 เสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้า
อาหารฮาลาลและร้านอาหารฮา
ลาลให้สอดคล้องตามหลักการ
ศาสนา 

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม ร้านอาหารฮาลาล 
 
พ้ืนที่ด าเนินการ 
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านมาตรฐานฮาลาลตามหลักศาสนา นอกจากนี้ยังให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล 
กิจกรรมด าเนินงาน 

 ส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ 

 ให้ค าปรึกษาด้านมาตรฐานฮาลาลในการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลให้สอดคล้อง
ตาม “ข้อก าหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการด าเนินการ
กิจการฮาลาล” และ ระบบมาตรฐานอื่นๆ โดยผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุน
ที่ปรึกษา 3 วันท างานต่อโรงงาน 

 ตรวจประเมินความพร้อม รวมทั้งการจัดท าเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐาน      
ฮาลาล (Pre – Audit) 1 วันท างาน 

การสนับสนุน 

 สนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลในการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลตามจริง
ไม่เกินรายละ 10,000 บาท (ต้องรับรองภายในระยะเวลาที่สถาบันอาหาร
ก าหนด) 

สอบถามเพ่ิมเติม  
คุณวิกานดา โทร 0-2422-8688 ต่อ 2401 E-mail: wikanda@nfi.or.th และ 
คุณอาบีดีน โทร 0-2422-8688 ต่อ 2405 E-mail: abideen@nfi.or.th  
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3 พัฒนาการจัดการภายในองค์กร 
การวิเคราะห์บัญชีต้นทุน ร่วมกับ
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า
อาหารฮาลาลตามหลักศาสนา 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ประกอบการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม ร้านอาหารฮาลาล  

  
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

 

ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าการวิเคราะห์บัญชีต้นทุน และด้านมาตรฐานฮาลาลตาม
หลักศาสนา  นอกจากน้ียังให้การสนับสนุนงบประมาณในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล 
กิจกรรมด าเนินงาน 

 ส ารวจสถานประกอบการ 

 ใหค้ าปรึกษาแนะน าเรื่องการท าแผนธุรกิจ และการให้ค าปรึกษาการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและระบบบัญชี โดยผู้ประกอบการได้รบัการสนับสนุนท่ีปรึกษา 
4 วันท างานต่อโรงงาน 

 ใหค้ าปรึกษามาตรฐานฮาลาลในการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลให้สอดคล้องตาม  
“ข้อก าหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการด าเนินการ
กิจการฮาลาล” และ ระบบมาตรฐานอ่ืนๆ โดยผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุน
ที่ปรึกษา 3 วันท างานต่อโรงงาน 

 ตรวจประเมินความพร้อม รวมทั้งการจัดเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐาน      
ฮาลาล (Pre – Audit) 1 วันท างานต่อโรงงาน 

การสนับสนุน 

 สนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลในการผลติสินคา้อาหารฮาลาลตามจริง
ไม่เกินรายละ 10,000 บาท(ต้องรับรองภายในระยะเวลาที่สถาบันอาหารก าหนด) 

สอบถามเพ่ิมเติม  

คุณวิกานดา โทร 0-2422-8688 ต่อ 2401 E-mail: wikanda@nfi.or.th และ 
คุณอาบีดีน โทร 0-2422-8688 ต่อ 2405 E-mail: abideen@nfi.or.th  

10 



                                                                                                                                ใบสมัคร 
เลขท่ี........./......../2562 
วนัท่ี......../.........../.............. 

3 | P a g e  

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับสถาบันอาหาร 

1. ผู้ประกอบการสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 กิจกรรม (โดยเลือกจากโปรแกรมกิจกรรมด้านล่าง) 
เท่านั้น โดยสถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สถาบัน
อาหารก าหนด 

2. ผู้ประกอบการต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการของสถาบันอาหารในกิจกรรมที่ประสงคส์มัครอย่างน้อย 2 ปี 

3. ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
3.1 รับสมคัร ตั้งแตตุ่ลาคม 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะได้กลุม่เป้าหมายครบตามตัวช้ีวัด 
3.2 ส ารวจและเริ่มเข้าด าเนินการจะแจ้งการยืนยันก าหนดการต่อไป 

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม 

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 

ผู้ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุ่มร้านอาหาร  

 1. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความ
หลากหลาย การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในการท า
ธุรกิจ การปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ (ค่าธรรมเนียม 
5,350 บาท รวม Vat 7%) 

 2. กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลและ
ร้ า น อ าห า ร ฮ า ล า ล ให้ ส อดค ล้ อ งต า ม ห ลั ก ก า รศ า ส น า 
(ค่าธรรมเนียม 5,350 บาทรวม Vat 7%) 

 3. กิจกรรมการพัฒนาการจัดการภายในองค์กร การวิเคราะห์บัญชี
ต้นทุน ร่วมกับพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลตาม
หลักศาสนา (ค่าธรรมเนียม 5,350 บาท รวม Vat 7%) 

 

 

 

 

 2. กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าอาหารฮา
ลาลและร้านอาหารฮาลาลให้สอดคล้องตามหลักการศาสนา 
(ค่าธรรมเนียม 5,350 บาทรวม Vat 7%) 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. เป็นผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม มีโรงงานผลิตอาหาร
เป็นของตัวเอง 

2. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
3. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของสถาบันอาหารในกิจกรรมที่ประสงค์

สมัครอย่างน้อย 2 ป ี

กลุ่มเป้าหมาย 

1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล 

เอกสารประกอบการการสมัครส าหรับ กลุ่ม SMEs  
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
2. ส าเนาหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือส าเนาใบจดทะเบียน 

พาณิชย ์(ไม่เกิน 6 เดือน) 
3. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (รง.2 หรือ รง.4 ถ้ามี)  

พร้อมหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีและการต่ออายุ
ใบอนุญาต  

4. ส าเนาหลักฐานการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2 หรือ 
สบ.1) พร้อมการต่ออายุใบอนุญาต 

5. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ 6 หรือ ทป.2) (กรณีโรงงานประมง) 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ

เอกสารประกอบการสมัครส าหรับ ร้านอาหารฮาลาล 

1. ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนพาณิชย ์

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
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ผู้ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุ่มร้านอาหาร  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของทีมงาน 5 คน (เท่านั้น) 
ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร พร้อมกับรายช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
ของทีมงาน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

เอกสารประกอบการการสมัคร ส าหรับกลุ่ม OTOP 

1. เอกสารการจดทะเบียนกลุ่ม หรือ วิสาหกิจ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มี

อ านาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. รายช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ ของทีมงาน พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                ใบสมัคร 
เลขท่ี........./......../2562 
วนัท่ี......../.........../.............. 

5 | P a g e  

ชื่อ  โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้
ชายแดน                                                                                      

กิจกรรม  พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลฯ   เสริมสร้างศักยภาพการผลติสินค้าอาหารฮาลาลฯ  
บัญชีต้นทุน ร่วมกับพัฒนาศักยภาพการผลติสินค้าอาหารฮาลาล 

           (โปรดเลือกกิจกรรมที่ทา่นต้องการสมัครเพียง 1 กิจกรรม) 
1. ช่ือสถานประกอบการ (ไทย) ....................................................................................................................................................  
                  (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................................... 
2. ที่ตั้งส านักงานใหญ่ (ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง)  
   เลขที่ ....................... หมู่ที่ ..................ซอย ............................................. ถนน ............................................. .............    
   ต าบล/แขวง ............................... ............อ าเภอ/เขต .................................... .......... จังหวัด .........................................  
   รหัสไปรษณีย์ ...................................โทรศพัท์ ......................................................โทรสาร ...................................................... 
   Email ……………………………………………….เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ..................................................สาขาท่ี............................. 
3. ที่ตั้งโรงงาน / สถานประกอบการ ท่ีใช้ยื่นขออนุญาตจากภาครัฐ  
   เลขท่ี ...................................หมูท่ี.่......................ซอย ................................................ ถนน ....................................................  
   ต าบล/แขวง ........................................อ าเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ...............................................   
   รหัสไปรษณีย์ .................................โทรศัพท์ .......................................................... โทรสาร.................................................... 
   Email ……………………………………………….เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ................................................. สาขาท่ี............................ 

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

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

    O อื่นๆ .......................... สาขาที่ ......................... 
 6. กรุณาระบุรายชื่อทีมงาน (โปรดระบุรายละเอียดของทีมงานให้ครบถ้วน) 
   1) ผู้รับผิดชอบโครงการชื่อ .................................................................. นามสกุล ....................................................................                     
       ต าแหน่ง ........................................................................... วุฒิการศึกษา ........................................................................... 
       สาขา ................................................................................ ประสบการณ์ ........................................................................... 
   2) เจ้าหน้าท่ีโครงการชื่อ ...................................................................... นามสกุล ................................................................... 
       ต าแหน่ง ............................................................................ วุฒกิารศึกษา .......................................................................... 
       สาขา ................................................................................. ประสบการณ์ .......................................................................... 
   3) เจ้าหน้าท่ีโครงการชื่อ ...................................................................... นามสกุล ................................................................... 
       ต าแหน่ง ........................................................................... วุฒกิารศึกษา .......................................................................... 
       สาขา ................................................................................ ประสบการณ์ .......................................................................... 
   4) เจ้าหน้าท่ีโครงการชื่อ ...................................................................... นามสกุล .................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................................ วุฒิการศึกษา ......................................................................... 
       สาขา ................................................................................. ประสบการณ์ ......................................................................... 
   5) เจ้าหน้าท่ีโครงการชื่อ ............................................................... นามสกุล ......................................................................... 
       ต าแหน่ง ............................................................................ วุฒิการศึกษา ......................................................................... 
       สาขา ................................................................................. ประสบการณ์ ......................................................................... 
 
 บริษัทตกลงเข้าร่วมโครงการฯ และตกลงปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสถาบันอาหาร และเอกสารแนบท้าย
ใบสมัครนี้ทุกประการ                                                      
                                                                                   ............................................................................... 

(.............................................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................ 

                          ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
                               ประทับตราส าคัญบริษัท 



                                                                                                                                ใบสมัคร 
เลขท่ี........./......../2562 
วนัท่ี......../.........../.............. 

6 | P a g e  

เง่ือนไขการสมัคร 

1. ผู้ประกอบการตกลงอ านวยความสะดวกแก่พนักงานของสถาบันอาหาร เพื่อให้สถาบันอาหารสามารถจัดบริการได้
โดยมีประสิทธิภาพ อันได้แก่การให้ข้อมูลตามความเป็นจริง การส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการใน
กิจกรรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อได้รับการร้องขอ เป็นต้น 

2. ในกรณีตรวจพบในภายหลังว่าผู้ประกอบการจงใจใหข้้อมลูอันเป็นเท็จแก่สถาบันอาหาร สถาบันอาหารขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยกเลิกสิทธ์ิในการเข้าร่วมโครงการโดยไม่คืนค่าธรรมเนยีมในการสมคัร 

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 ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ผู้ประกอบการตัดสินใจสมัครเข้า
ร่วมด าเนินการ  โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 

- ถือสัญชาติไทย 

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

- ทีมงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี อย่างน้อย 1 ท่าน 

- ทีมงานได้รับการแต่งตั้งจากผู้บรหิารให้เป็นผูร้ับผดิชอบโครงการและประกอบด้วยหัวหน้าทีมที่มีอ านาจในการ  
  ตัดสินใจ 

หมายเหตุ 

1. เอกสารใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร ขอให้ ผู้มีอ านาจลงนามก ากับ และ ประทับตรา ทุกแผ่น 
2. สิทธ์ิในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันอาหารก าหนด 
3. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
4. ส่งใบสมัครโดยจ่าหน้าซองถึง 

 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ 
 

         

 

 

 

**หลังจากส่งใบสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อขอข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการพิจารณา** 

นางสาววิกานดา   วิวรรณธนานุตร์  (ใบสมัครโครงการ) 
ที่อยู่ สถาบันอาหาร เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700 
 


