หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้สมัคร
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น
Prime Minister’s Export Award 2020
ประเภทสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) ประจำปี 2563
-------------------------------------------------------คุณสมบัติ
1. เป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50
2. เป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีและไม่มีประวัติเสียหายในการดาเนินกิจการ เช่น ไม่มีพฤติกรรมในการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าของผู้อื่น หรือ ไม่เคยได้รับการร้องเรียน ภายใน 3 ปี ก่อนวันปิดรับ
สมัครขอรับรางวัล ทั้งนี้ หากมีการร้องเรียนและมีข้อยุติแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการต่อไป โดยกรมขอ
สงวนสิท ธิ์ ที่จะเพิก ถอนหรือ เรียกรางวัล คืนหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณ สมบั ติที่ ไม่เหมาะสม หรือ มี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้
3. ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัล Prime Minister Export Award ประเภทใดประเภทหนึ่ง จะมีสิทธิสมัครขอรับรางวัลประเภทนั้น
ได้อีกเมื่อครบ 5 ปี นับแต่วันทีไ่ ด้รับรางวัล
4. เป็นผู้ผลิต ซึ่งผลิตและส่งออกสินค้า OTOP ด้วยตนเอง (ไม่ใช่คนกลางหรือตัวแทนจาหน่าย) และมีผลประกอบการที่แสดง
ได้ว่ามียอดส่งออกที่มีหลักฐานการส่งออกชัดเจน
5. ผู้มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 1 และ 2 จะต้องลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชน และดาเนิน
กิจการอย่างน้อย 3 ปี
6. เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มคี ุณภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี ได้รับการรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และหรือ
มีความสอดคล้องกับความต้องการในตลาดต่างประเทศ
7. มีระบบบัญชีบัญชีเดียว หรือแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว
ทั้งนี้ ในหลักเกณฑ์ใบสมัครให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนว่าผูส้ มัครจะต้องอนุญาตให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจโรรงงานของบริษัท และ/
หรือ โรงงานที่รับจ้างผลิต (OEM) ให้กับบริษัท
นิยามศัพท์ พิจารณาการอ้างอิงจากจานวนการจ้างงานและรายได้ ในภาคการผลิต และภาคการค้าและบริการ เพื่อใช้ในการกาหนด
กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นสาคัญ แบ่งเป็น 2 ภาคกลุ่ม และ 3 ขนาด ดังนี้
1. ภำคกำรผลิต
1.1 รายย่อย (Micro) การจ้างงาน 1-5 คน หรือ รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
1.2 ขนาดย่อม (Small) การจ้างงาน 6-50 คนหรือ รายได้มากกว่า 1.8–100 ล้านบาท
1.3 ขนาดกลาง (Medium) การจ้างงาน 51-200 คน หรือ รายได้มากกว่า 100–500 ล้านบาท
2. ภำคกำรค้ำและบริกำร
2.1 รายย่อย (Micro) การจ้างงาน 1-5 คน หรือ รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
2.2 ขนาดย่อม (Small) การจ้างงาน 6-30 คน หรือ รายได้มากกว่า 1.8–50 ล้านบาท
2.3 ขนาดกลาง (Medium) การจ้างงาน 31–100 คน หรือ รายได้มากกว่า 100–300 ล้านบาท
หมายเหตุ
- มี 3 ขนาด คือ รายย่อย (Micro) - ขนาดย่อม (Small) -ขนาดกลาง (Medium)
- มี 2 ประเภท คือ ภาคการผลิต และภาคการค้าและบริการ
- มี 2 เกณฑ์ คือ การจ้างงาน (คน) และรายได้ (บาท)
เกณฑ์กำรให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน - โครงสร้ำงองค์กร (Organizational Profile) (ไม่มีคะแนน)
ส่วนที่ 2 เกณฑ์กำรพิจำรณำผู้สมัครสินค้ำ OTOP – ตรวจเอกสำร (รวม 100 คะแนน)
โดยผู้สมัครต้องประเมินตนเองตามหัวข้อที่ปรากฏในใบสมัคร และนาส่งเอกสารที่จาเป็นบางส่วนตามหัวข้อดังกล่าว
การประเมินคะแนนจะให้จากที่ประเมินตนเองเป็นคะแนนฐาน และประเมินคะแนนเพิ่ม/ลดจากคะแนนฐานดังกล่าว

เมื่อมีตามหลักฐานที่ปรากฏ
ผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาและดาเนินการนัดหมายเพื่อตรวจเยี่ยมสถาน
ประกอบการต่อไป โดยให้ผู้ทไี่ ด้รบั การนัดหมายเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเตรียมนาเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับหัวข้อ
ในการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในส่วนที่ 3 โดยให้นาเสนอไม่เกิน 15 นาที
ส่วนที่ 3เกณฑ์กำรพิจำรณำผู้สมัครสินค้ำ OTOP – ตรวจเยี่ยมสถำนประกอบกำร (รวม 100 คะแนน) โดยผู้ที่มีคะแนนรวม
ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป จะได้รับกำรพิจำรณำให้ได้รับรำงวัล จำนวนไม่เกิน 3 รำย

-------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน– โครงสร้ำงองค์กร (Organizational Profile) (ไม่มีคะแนน)
1. ชื่อผู้ผลิตและตราสินค้า
2. ที่อยู่
3. ข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ และปีทขี่ ึ้นทะเบียน
4. การจัดตั้งกลุ่ม/ผูผ้ ลิต
5. จานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
6. วัตถุดิบที่ใช้ผลิต
7. กาลังการผลิต
8. มาตรฐานสินค้าหรือข้อบังคับโดยลูกค้าทั้งในและต่างประเทศสาหรับสินค้าที่ส่งออก
9. ผู้สมัครได้รับการร้องเรียนที่ร้ายแรง เกี่ยวกับสินค้าภายใต้ตราสินค้าที่ขอรับรางวัล และยังไม่มีการแก้ไขหรือไม่
10.
ชื่อ/นามสกุล ผู้ตดิ ต่อประสานงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
11.
ชื่อ/นามสกุลผู้มีอานาจลงนาม
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เกณฑ์กำรพิจำรณำผู้สมัครสินค้ำ OTOP (รวมส่วนละ 100 คะแนน)
หมวด
ส่วนที่ 2
(คะแนนรอบที่ 1)
ข้อ
คะแนนตรวจเอกสำร
หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร
1–2
9 คะแนน
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3
5 คะแนน
หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด
4 – 10
36 คะแนน
หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
11
8 คะแนน
หมวดที่ 5 บุคลากร
12
4 คะแนน
หมวดที่ 6 การดาเนินงาน
13 – 17
20 คะแนน
หมวดที่ 7 ความสาเร็จจากการดาเนินธุรกิจ
18 – 21
18 คะแนน

ส่วนที่ 3
(คะแนนรอบที่ 2)
คะแนนตรวจเยี่ยมสถำนประกอบกำร
9 คะแนน
5 คะแนน
36 คะแนน
8 คะแนน
4 คะแนน
20 คะแนน
18 คะแนน

เกณฑ์กำรพิจำรณำส่วนที่ 2 (โดยพิจำรณำจำกเอกสำร)
ข้อ

หลักเกณฑ์ ปี 2563
ส่วนที่ 1ข้อมูลพื้นฐำน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเพื่อพิจำรณำ

คะแนน
ไม่มี
รวม
100

**หำกไม่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่ จะไม่พิจำรณำ ใบสมัคร**
หมวดที่ 1 กำรบริหำรองค์กร
1 ธรรมำภิบำลขององค์กร(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจานวนข้อที่ม)ี

-2-

รวม 9

ข้อ

2

3

4

5

6

หลักเกณฑ์ ปี 2563
1.1 หลักนิติธรรมและหลักคุณธรรมเช่น การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกติกาต่างๆ ในองค์กร ที่ได้รับการยินยอมพร้อมใจและ
ถือปฏิบัติพร้อมกันด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีการรณรงค์ในองค์กรเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงาม
ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้ถือปฏิบัติ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย
เป็นต้น
1.2 หลักความโปร่งใส เช่น มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ตลอดจนระบบการตรวจสอบความถูกต้องและ
ระบบประเมินผลทีม่ ีประสิทธิภาพ
1.3 หลักการมีส่วนร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็น ข้อแนะนาต่างๆ เพือ่ นาไปสู่การปฏิบตั ิหน้าที่
ได้อย่างให้สมั ฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม
1.4 หลักความรับผิดชอบ เช่น มีการกาหนดผัง หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางหรือแผนการรับผิดชอบต่อความบกพร่อง
ที่เกิดขึ้น
1.5 หลักความคุม้ ค่า เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรในองค์กร อย่างประหยัดและคุ้มค่า ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม
มีควำมตระหนักและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนตำมหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เป็นมำตรฐำนสำกล
อำทิ มำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
2.1 มีการอบรม หรือ สัมมนา เพือ่ เพิ่มเติมความรูด้ ้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2 มีการทากิจกรรม หรือเข้าร่วมโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.3 มีแผนการดาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถดาเนินการตามแผนได้
2.4 มีการพัฒนาองค์กร หรือการดาเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
แนวคิดในกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ (ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์) ในรอบ 1 ปี ที่ผ่ำนมำ
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจานวนข้อที่ม)ี (ส่งรูปสินค้าพร้อมรายละเอียดและคาบรรยายไม่เกิน 10 บรรทัด)
3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มคี ุณภาพมาตรฐานสินค้าหรือข้อบังคับโดยลูกค้าทั้งในและต่างประเทศสาหรับสินค้า
ที่ส่งออก
3.2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองตลาดหรือลูกค้าต่างประเทศ
3.3 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของเอกลักษณ์หรือภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
3.4 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
3.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 3 กำรพัฒนำเพื่อขยำยฐำนลูกค้ำและกำรตลำด
กำรจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ แบบผังภูมิของวงจรรวม กำรคุม้ ครองพันธุ์พืช กำรแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ หรือกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ เป็นต้น (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ โดยข้อที่ 4.1 เป็นข้อที่มีระดับ
คะแนนสูงสุด และลดลงเป็นข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4 ตำมลำดับ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียง
ข้อเดียว)(ชื่อ/ทะเบียนเครื่องหมายการค้า/ปีที่จดทะเบียน/ประเทศ/สิ้นสุดเมื่อ/เลขที่คาขอ/ปีที่ดาเนินการ)
4.1 ได้รบั การจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของตนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.2 ได้รบั การจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศแล้วและอยูร่ ะหว่างการยื่นขอจดทะเบียน
หรือขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ
4.3 ได้รบั การจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศแล้ว
4.4 อยู่ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศหรือในต่างประเทศ
กำรดำเนินกำรด้ำนกำรส่งออก(ตรวจเอกสาร/สังเกต)
5.1 ทาการส่งออกด้วยตนเอง หรือ ทาการส่งออกผ่านรูปแบบการค้าออนไลน์ โดยมีเอกสารทางธนาคารและเอกสารการส่งของ
ทางไปรษณีย์ หรือ การขนส่งรูปแบบใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (มีหลักฐาน)
ช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจานวนข้อที่ม)ี
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คะแนน

รวม5

รวม 36

ข้อ

หลักเกณฑ์ ปี 2563
6.1 มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยผ่านห้างค้าปลีกหรือร้านเครือข่ายค้าปลีกในประเทศ
6.2 เป็นสมาชิกของ Thaitrade.com กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ Thai Commerce Store ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(1 คะแนน)
6.3 มีการวางจาหน่ายในต่างประเทศ เช่น รูปถ่ายชั้นวางสินค้าที่มผี ลิตภัณฑ์วางจาหน่ายโดยมีการรับรองจากผู้วางจาหน่าย
ในประเทศที่อ้างอิง
6.4 มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่เป็นเจ้าของเองเช่น Website Social
Media Facebook เป็นต้น
6.5 มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (E-Commerce) ในประเทศ
6.6 มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับสากล
7 กำรนำผลิตภัณฑ์ของตนเองไปวำงจำหน่ำยในต่ำงประเทศ(ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
7.1 มีการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศโดยใช้เครื่องหมายการค้าของตนเอง
7.2 มีการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศโดยใช้เครื่องหมายการค้าของตนเองที่อยู่ระหว่างการยื่นคาขอ
7.3 มีการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ โดยใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลผู้อื่น

8 กำรจัดทำสื่อ/สิ่งพิมพ์ส่งเสริมกำรตลำด (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจานวนข้อที่ม)ี
8.1 มีการจัดทาสื่อออนไลน์/Social Media ของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซด์, แฟนเพจ, แคตตาล็อกออนไลน์
8.2 มีการจัดทาสื่อดิจติ อล เช่น ซีดี ดีวีดี เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร/สินค้า เป็นต้น (โปรดแนบหลักฐาน)
8.3 มีการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โบรชัวร์ แคตตาล็อก แผ่นพับ (โปรดแนบหลักฐาน)
8.4 มีการจัดทา E-mail เพื่อติดต่อธุรกิจ
9 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดในประเทศ ในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจานวนข้อที่ม)ี
9.1 เข้าร่วมงานแสดงสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดระดับสากล เช่น งานแสดงสินค้า BIG+BIH, BIFF&BIL,STYLE
Bangkok ,THAIFEXหรืองานเทียบเท่าอื่นๆ
9.2 เข้าร่วมงานแสดงสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดระดับชาติ เช่น งานแสดงสินค้า Made in Thailand, OTOP City,
BOI FAIR หรืองานเทียบเท่าอื่นๆ
9.3 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ
10 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดในต่ำงประเทศ ในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจานวนข้อที่ม)ี
10.1 มีส่วนร่วมในงานแสดงสินค้าหรือ กิจกรรมในต่างประเทศ เช่น Ambiente, Anugaหรืองานเทียบเท่าอื่นๆ (2 คะแนน)
10.2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น Thailand Exhibition, Top Thai Brand, Thailand Trade Show, Thailand
Sourcing / Business Matching, กิจกรรมร่วมกับสถานทูตไทย หรือกิจกรรมที่มลี ักษณะเดียวกัน
หมวดที่ 4 กำรวัดกำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้
11 กำรจัดกำรสำรสนเทศ และองค์ควำมรู้ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจานวนข้อที่ม)ี (มีจานวน 4 ข้อขึ้นไป)
หมวดที่ 5บุคลำกร
12 สวัสดิกำรพนักงำน (นอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด) (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจานวนข้อที่ม)ี
12.1 สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาลูกจ้าง เช่น การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทางาน การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทางาน
ทั้งในและนอกสถานที่ทางาน หรือมุมอ่านหนังสือฯลฯ เป็นต้น
12.2 สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย เช่น การจัดทัศนศึกษา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน การให้ความรู้
เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
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รวม 8
รวม 4

ข้อ
หลักเกณฑ์ ปี 2563
หมวดที6่ กำรดำเนินงำน
13 กำรใช้วัตถุดิบที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือวัตถุดิบที่ยั่งยืน
(ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
13.1 มีการผลิตวัตถุดบิ /การดูแลรักษาวัตถุดิบ/การสรรหาแหล่งวัตถุดิบทดแทน ที่เป็นภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
13.2 มีการสรรหาแหล่งวัตถุดิบ/การสรรหาวัตถุดิบทดแทน
13.3ไม่มีการดาเนินงานใดเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
14 กำรพัฒนำด้ำนกระบวนกำรผลิต(สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจานวนข้อที่ม)ี
14.1 มีการเพิ่มปัจจัยการผลิต เช่น บุคลากร เครื่องจักร พื้นที่
14.2 มีการเพิ่มศักยภาพการผลิต เช่น เทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ ผลผลิต
ลดของเสีย การใช้นวัตกรรมด้านการผลิตและการบริหารจัดการ
14.3 มีการพัฒนากระบวนการผลิต/สภาพแวดล้อมกระบวนการผลิต เป็นไปตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล หรือ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
15 กำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ (ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์) (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจานวนข้อที่ม)ี
15.1 มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Incoming Inspection) ด้วยเทคนิคหรือภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือ
(ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียดหรือจัดทาเป็นเอกสารแนบประกอบ)
15.2 มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต (In Process Inspection) ด้วยเทคนิคหรือภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือ
(ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียดหรือจัดทาเป็นเอกสารแนบประกอบ)
15.3 มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Inspection) โดยเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น
15.3.1 มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Inspection) อย่างสม่าเสมอ ด้วยเทคนิคหรือ
ภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือ (ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียดหรือจัดทาเป็นเอกสารแนบประกอบ)
15.3.2 มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Inspection) เป็นครั้งคราว
(ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียดหรือจัดทาเป็นเอกสารแนบประกอบ)
15.4 มีการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ
15.5 ไม่มีการควบคุมคุณภาพ
16 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจานวนข้อที่ม)ี
16.1 มีการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากร
16.2 มีการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในการดาเนินงาน
16.3 มีการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น
16.4 มีการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
17 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจานวนข้อที่ม)ี
17.1 มีการตระหนักถึงความปลอดภัย เช่น การสอนงานที่ถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานหรือมีสภาพที่เหมาะสม การแต่งกาย
ที่มิดชิด หลักการปฐมพยาบาล กฎระเบียบด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น
17.2 มีการจัดการสภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสม เช่น แสงสว่าง ความสะอาด เสียง การระบายอากาศ เป็นต้น
17.3 มีการพัฒนาด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล หรือข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ
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หมวดที่ 7 ควำมสำเร็จจำกกำรดำเนินธุรกิจ
18 ร้อยละของยอดกำรส่งออกต่อยอดจำหน่ำยทั้งหมด(ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
วิธีกำรคำนวณ ยอดกำรส่งออก x100/ยอดจำหน่ำยทั้งหมด
หมายเหตุ : - โดยเป็นข้อมูลที่เกิดจากการดาเนินงานด้านการส่งออกปี 2559-2561 เท่านั้น
- โดยแนบเอกสำรมำพร้อมใบสมัครออนไลน์
ขนำดกิจกำร (M)
18.1 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
18.2 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
18.3 ยอดการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 5
ขนำดกิจกำร (S)
18.1 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
18.2 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป
18.3 ยอดการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 3
ขนำดกิจกำร (Micro)
18.1 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ5 ขึ้นไป
18.2 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป
18.3 ยอดการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 3
19 ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของยอดกำรส่งออก(ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
วิธีกำรคำนวณ (ยอดกำรส่งออกปีปจั จุบัน - ยอดกำรส่งออกปีฐำน) x 100/ยอดส่งออกปีฐำน
(ยอดการส่งออกปีฐาน คือ ยอดการส่งออกปีก่อนหน้าปีปัจจุบัน 1 ปี)
หมำยเหตุ การคานวณใช้ข้อมูลปี 2559 – 2561
19.1 ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 ปี
19.2 ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้น 1 ปี
20 กำรดำเนินธุรกิจมีกำรวำงแผนด้ำนกำรเงิน หรือดำเนินกำรระดมทุน หรือใช้ระบบหำรจัดกำรเงินทุน หรือ ไม่
20.1 มี
20.2 ไม่มี
21 กำรได้รับเครื่องหมำยรับรองมำตรฐำน/รำงวัล/ประกำศเกียรติคุณ ได้แก่
- มำตรฐำนโรงงำนอุตสำหกรรม(ถ้ำมี)
- มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
- มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
- มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.)
- ตรำสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (Geographical Indication: GI)
- ตรำสัญลักษณ์นกยูงพระรำชทำน
- อย.
- ฮำลำล
- CODEX
- GMP
- HACCP
- ISO ประเภทต่ำงๆ ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เป็นต้น
- Green Label
- เครื่องหมำยรับรอง หรือรำงวัล หรือประกำศเกียรติคุณอื่นๆ ที่มีคุณภำพเทียบเท่ำซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ

-6-

คะแนน
รวม 18

ข้อ

หลักเกณฑ์ ปี 2563
โดยได้รับจำกหน่วยงำนระดับจังหวัดหรือระดับกรมขึ้นไป (ยกเว้นกำรขึ้นทะเบียนคัดสรร 3 – 5 ดำว)
(ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว) (ส่งเอกสารแนบพร้อมใบสมัคร)

21.1 ได้รับเครื่องหมายรับรอง/รางวัล/ประกาศเกียรติคณ
ุ ตั้งแต่ 5 รางวัล ขึ้นไป
21.2 ได้รับเครื่องหมายรับรอง/รางวัล/ประกาศเกียรติคณ
ุ 4 รางวัล
21.3 ได้รับเครื่องหมายรับรอง/รางวัล/ประกาศเกียรติคณ
ุ 3 รางวัล
21.4 ได้รับเครื่องหมายรับรอง/รางวัล/ประกาศเกียรติคณ
ุ 2 รางวัล
21.5 ได้รับเครื่องหมายรับรอง/รางวัล/ประกาศเกียรติคณ
ุ 1 รางวัล
22 ผู้ประกอบกำรมีเอกสำรกำรขึ้นทะเบียนคัดสรรผลิตภัณฑ์ 3 – 5 ดำว (ส่งเอกสำรแนบพร้อมใบสมัคร) (2 คะแนน)
ผู้ประกอบการมีเอกสารการขึ้นทะเบียนคัดสรรผลิตภัณฑ์ 3 – 5 ดาว ปี 2562
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คะแนน

