กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
(Agro Genius Standardization)
ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 256๕
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์การค้าในปัจ จุบันและแนวโน้ม ในอนาคตจะเป็นการค้ าแบบเสรี มากขึ้น กล่ าวคื อ มี การเปิ ด
เสรีการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจ ต้องมีค วามเป็ นสากลมากขึ้น มาตรฐานจึงเป็ นเครื่องมื อสำคัญ และ
จำเป็นในการสร้างรูป แบบสากลของการดำเนินงาน และกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในคุณภาพและ
ความปลอดภั ยของสินค้าและบริการของประเทศไทย ซึ่ งเป็ นส่ วนสำคั ญ ในการเพิ่ ม ขีด ความสามารถการแข่งขันและการ
เติบโตทางเศรษฐกิ จของภาคอุตสาหกรรมและการค้ า ระหว่ างประเทศให้ ได้ มาตรฐานระดั บสากล มาตรฐานที่ จ ำเป็นใน
การดำเนิ นธุ รกิ จ มี ทั้งมาตรฐานตามที่ต กลงกันระหว่ างคู่ค้ า (Private Standards) และมาตรฐานที่ เป็ นกฎระเบี ย บทาง
การค้ าที่ แต่ ละประเทศกำหนดให้ต้องปฏิบัติต าม (National and International Standards) ซึ่ งผู้ ป ระกอบการ SMEs
ส่ว นใหญ่ ยังไม่ มีค วามรู้ค วามเข้าใจในเรื่องการมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องและจำเป็ นต่ อการดำเนินธุ รกิ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ผู้ป ระกอบการที่ ต้ อ งการส่ งออกสิน ค้า ไปต่ างประเทศ ทำให้ ม าตรฐานเป็ นเสมื อนอุ ป สรรคในการดำเนิ นธุ รกิ จ ของ
ผู้ป ระกอบการ SMEs จำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้ กับผู้ ป ระกอบการ SMEs ซึ่งเป็ นฟั นเฟื องสำคั ญ
ในการขับ เคลื ่ อนเศรษฐกิจ ของประเทศ ภาครัฐ จำเป็นต้ องให้ การสนับ สนุ นและส่ งเสริม การนำมาตรฐานที่ เกี่ย วข้องมา
ประยุ กต์ ใ ช้ ใ ห้ เหมาะสมกับ ธุรกิจ และอุต สาหกรรมนั้ นๆ อย่ างมี ค วามรู้ ค วามเข้าใจ เพื่ อยกระดั บ ศั กยภาพการดำเนิ น
ธุรกิจในตลาดการค้าเสรีที่แข่งขันกันที่คุณภาพ ราคา และมาตรฐานของสินค้าและบริการ
ปัจจุบั นในตลาดโลกมีผู้บ ริโภคที่เป็นมุสลิ มอยู่ประมาณ 2,000 ล้ านคน การค้าขายจำเป็นต้องทำ ทุกวิถีท างที่
จะเข้าไปมีส่ว นแบ่งในตลาดอาหารจากประเทศที่มีชาวมุสลิมให้ม ากขึ้น ผู้ผลิต จึงจำเป็นต้องให้ความสนใจในเครื่องหมายนี้
อย่างจริงจัง ผู้ ที่ เกี่ ยวข้องต้องเรียนรู้ และอยู่บ นพื้นฐานของความเข้าใจอย่ างถูกต้ องเพื่ อเตรีย มความพร้ อมของการผลิ ต
“เครื่องหมายฮาลาล” คือเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจ การฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆได้ อนุญ าตให้ ผู้ป ระกอบการทำการประทั บ หรือแสดงลงบนสลาก หรื อ
ผลิต ภัณฑ์ หรื อกิ จการใด ๆ อาหารฮาลาล (Halal Food) จึ งเป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับมุ สลิ มในการบริโภค ส่วนผู้ที่ มิใ ช่มุ สลิ ม
หากบริ โภคอาหารฮาลาลก็จ ะได้ป ระโยชน์ต่อสุขภาพเช่ นเดี ยวกันเพราะอาหารฮาลาลจะต้ องมีกระบวนการผลิ ตที่ ถูกต้อง
ตามข้อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่งต้องห้ามและมีคุณค่าทางอาหาร
ด้วยเหตุ นี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศู นย์ส่งเสริมอุต สาหกรรมภาคที่ 11 จึงได้ด ำเนินกิ จกรรม “การยกระดั บ
มาตรฐานเกษตรอุ ตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ม าตรฐานระดับ สากล (Agro Genius Standardization)” เพื่ อพั ฒนาปรับ ปรุงการ
บริหารจั ดการระบบงานต่างๆ ที่ภ ายในสถานประกอบการให้ ไ ด้ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่จ ำเป็นต้ องขอการรั บรอง
ผ่านการบ่ ม เพาะองค์ค วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บั ติ (In-House Training) การให้ ค ำปรึ กษาเชิ งลึ ก (In-Depth
Consultation) เพื่ อการพัฒนาปรับ ปรุงระบบงานทุ กกระบวนการที่ เกี่ ย วข้องโดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการมาตรฐาน และ
ผลักดันผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนขอการรับรองมาตรฐาน (Certification Assessment)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหา อุปสรรค ในการนำมาพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป หรืออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการดำเนินการ
ในการดำเนินโครงการฯ จะดำเนินการตาม Diagram โดยมีวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการในรู ปแบบ Online
เพื่อให้สถานประกอบการได้ทราบขอบเขตการดำเนินงานของผู้ รับจ้างและความร่วมมือของ
สถานประกอบการต่อการดำเนิ นงานของโครงการอย่างชัดเจน
วินิจฉัยประเมินสถานประกอบการเบื้องต้น จำนวน ๑ Man-day ต่อกิจการ (6 ชั่วโมงต่อ ๑ กิจการ)
เพื่อเก็บข้อมูลศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานประกอบการ สำรวจ วิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา และ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนิ นงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้ นสุดโครงการ/กิจกรรม
โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร การดำเนิ นงาน ข้อมูล
วินิจฉัยประเมินสถานประกอบการเบื้องต้น ของแต่ละสถานประกอบการ

เลขที่......../.........../256๕
วันที่......./........./...........

ใบสมัครและบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วม
กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อมุง่ สู่มาตรฐานระดับสากล
(Agro Genius Standardization)
ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 256๕
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรุณากรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ คุณ ธรรมนูญ รัตนมูสกิ ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
สถาบันอาหาร โทรศัพท์ 0-2886 8088 ต่อ 7001 หรือ Email : thammanoon@nfi.or.th
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ตำแหน่ง
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท/หจก./สถานประกอบการ
ประเภทของผลิตภัณฑ์
ที่ตั้งของผู้ประกอบการเลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
E-mail address :
ชื่อทีมงานจัดทำมาตรฐานฯ :
ตำแหน่ง
ชื่อทีมงานจัดทำมาตรฐานฯ :
ตำแหน่ง
ชื่อทีมงานจัดทำมาตรฐานฯ :
ตำแหน่ง
ชื่อผู้ประสานงานติดต่อ :
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
E-mail address :
ผลิตภัณฑ์และช่วงเวลาการผลิต
ผลิตภัณฑ์
กำลังการผลิตโดยประมาณ
ช่วงเวลาการผลิต(เดือน)

บันทึกข้อตกลง
ข้าพเจ้ ามีคุณสมบัติอ ยู่ในเงื่ อนไขโครงการและมี ความยินดีเข้ าร่วมกิ จกรรมการเพิ่ มศักยภาพและยกระดับในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรู ปภายใต้ โครงการเพิ่มศั กยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) ซึ่งในระหว่ างดำเนินโครงการฯ ข้า พเจ้า จะให้
ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ทเี่ ข้ามาปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
บริษัทตกลงเข้าร่วมโครงการฯ และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสถาบัน อาหาร และเอกสารแนบท้า ยใบสมัครนี้ทุ ก
ประการ
สถาบันอาหาร ให้การสนับสนุนค่ าใช้จ่ายในการขอการรับรองระบบหรือค่าธรรมเนียมขอการรับรองจากหน่วยตรวจรับรองหรือค่ า
ตรวจวิเคราะห์ผลิต ภัณฑ์หรื อน้ำ หรือ ค่าสอบเทียบเครื่ องมือโดยการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริง วงเงินไม่เ กิน 20,000 บาท (บริษัทต้อ ง
ดำเนินการภายในระยะเวลาตามที่สถาบันอาหารกำหนด)
หลักฐานประกอบการสมัคร
สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัท
สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งผู้ประกอบการ (รง.2หรือรง.4)
สำเนาใบอนุญาติผลิตอาหาร (อ.2 หรือ สบ.1)
สำเนาใบอนุญาติผลิตอาหาร (อ.6 หรือ ทป.2) กรณี
ผู้ประกอบการประมง
สำเนาใบขออนุญาติแปรรู ปขั้นต้น กรณีผู้ประกอบการพืชผัก
สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและสำเนาทะเบียนบ้าน
อื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ .............................................................
(.....................................................)
วันที่ ..............................................
ประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้น
ใบสมัครและบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการยกระดั บมาตรฐานเกษตรอุ ตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
(Agro Genius Standardization) ภายใต้โครงการการยกระดับสิน ค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม
กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียดทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการพิจารณาจัดสรรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาได้เหมาะสมที่สุด
1. ชื่อสถานประกอบการ
(English)
2. ขนาดของผู้ประกอบการ
O S (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท)
O M (ทุนจดทะเบียน 50 - 200 ล้านบาท)
O L (ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทขึ้นไป)
(ตามกฏกระทรวง เรื่องกำหนดจำนวนการจ้างงาน และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545)
3. บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
เป็นเวลา
ปี (จนถึงปัจจุบัน) โดย (ชื่อ)
เนื้อที่ผู้ประกอบการ
จำนวนพนักงาน
กำลังการผลิต(ต่อปี)
จำนวนเงินลงทุนในทรัพย์สิน (ยกเว้นที่ดิน)
4. วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตได้แก่
5. แหล่งวัตถุดิบ O ภายในประเทศ จำนวน

ตัน(หรือ %)

O ต่างประเทศ จำนวน

ตัน(หรือ %)

6. กระบวนการผลิตหลัก
7. จำนวนของเสียจากกระบวนการผลิต (loss)
8. เครื่องจักรหลัก
9. ตลาด
การจัดจำหน่าย

%
ประเทศผู้ผลิต

O ในประเทศ ......................... %
O จำหน่ายผู้บริโภคโดยตรง

10. กลุ่มประเทศที่ส่งออก
O กลุ่มประเทศยุโรป

O อเมริกา

O ญี่ปุ่น

อายุการใช้งานมาแล้ว

O ต่างประเทศ ................................. %
O ผ่านตัวแทนจำหน่าย
O รับจ้างผลิต
O อื่น ๆ (โปรดระบุ)

11.ปัญ หาหลั กที่พบในการผลิตและส่งออก เช่ น วัตถุ ดิบ เครื่องจัก ร เทคโนโลยี คุณภาพผลิ ตภัณฑ์ การสูญเสีย ในกระบวนการผลิ ต
และข้อกำหนดของลูกค้า เป็นต้น

12. เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการผลิตหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันอาหาร
O เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
เมือ ปี พ.ศ.
โครงการ
O ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาก่อน
13. ความตั้งใจจริงและความตระหนักถึงการให้การสนับสนุนการจัดทำระบบคุณภาพในบริษัทของผู้บริหาร
O มาก
O ปานกลาง
O น้อย
ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง
ขอขอบคุณทุกท่านทีก่ รุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านในการกรอกข้อมูลครั้งนี้

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กลุ่ม อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปหรืออุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมต่อยอดซัพพลายเชน หรืออุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
2. สถานประกอบการมีสถานที่ผลิต เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการจัดทำระบบมาตรฐาน
3. สถานประกอบการมีทีมบุคลากรดำเนินงานของโครงการไม่น้อยกว่า 3 คน ขึ้นไป
4. สถานประกอบการกรอกแบบข้ อมูล เบื้ องต้ น ผู้ รับ บริ การ ครบถ้ว นและส่ งเอกสารสมั ค ร และเอกสาร
ประกอบการสมัคร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. เป็ นผู้ ประกอบการประเภทวิสาหกิจ (มีทุนจดทะเบี ยนไม่เกิน 200 ล้านบาท หรื อมี บุ คลากรในผู้ประกอบการไม่
เกิน 200 คน ตามเกณฑ์ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม หรือ วิสาหกิจชุมชน)
6. ผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จ.สงขลา, จ.สตูล, จ.ปัตตานี, จ.ยะลา, จ.นราธิวาส
• หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
- สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัท
- สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งผู้ประกอบการ (รง. 2หรือ รง. 4)
- สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2 หรือ สบ. 1)
- สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.6 หรือ ทป. 2) กรณีผู้ประกอบการประมง
- สำเนาใบขออนุญาตแปรรูปขั้นต้น กรณีผู้ประกอบการพืชผัก
- สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและสำเนาทะเบีย นบ้าน
- อื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ :

- เอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ขอให้ผู้มีอำนาจลงนามกำกับและประทับตรา ทุกแผ่น
- ส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่
คุณธรรมนูญ รัตนมูสิก เบอร์โทรศัพท์มือถือ 083-1910690
สถาบันอาหาร ศูนย์สงขลา
165 กม.22 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จสงขลา 90110

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณธรรมนูญ รัตนมูสิก
โทรศัพท์: 02-886-8088 ต่อ 7001
E-mail : thammanoon@nfi.or.th

