หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้สมัคร
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น Prime Minister’s Export Award 2021
ประเภท รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) ประจำปี 2564
-------------------------------------------------------คุณสมบัติผ้สู มัคร ประกอบด้วย
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ กี ารจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย และมีสดั ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ญ
ั ชาติ
ไทยมากกว่าร้อยละ 50
2. บริษทั ทีม่ ภี าพลักษณ์ของกิจการทีด่ ี และไม่มปี ระวัตเิ สียหายในการดาเนินธุรกิจ เช่น ไม่มพี ฤติกรรม
ในการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หรือมีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าของผู้อ่นื หรือไม่เคยได้รบั การ
ร้องเรียน ภายใน 3 ปี ก่อนวันปิ ดรับสมัครขอรับรางวัล ทัง้ นี้ หากมีการร้องเรียนและมีขอ้ ยุตแิ ล้วให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการต่อไป โดยกรมขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเพิกถอน หรือเรียกรางวัลคืนหาก
ปรากฏในภายหลังว่าผูไ้ ด้รบั รางวัลมีคุณสมบัตทิ ไ่ี ม่เหมาะสม หรือมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามทีก่ าหนด
ไว้
3. ผู้ส มัค รที่เคยได้รบั รางวัล Prime Minister Export Award ประเภทใดประเภทหนึ่ง จะมีส ิทธิส มัค ร
ขอรับรางวัลประเภทนัน้ ได้อกี เมื่อครบ 5 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รางวัลในสาขาทีไ่ ด้รบั รางวัล
4. นิตบิ ุคคลทีม่ กี ารผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลประเภทสินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม และ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าฮาลาล
5. นิตบิ ุคคล 1 รายสามารถส่งสินค้าสมัครเข้ารับรางวัลได้มากกว่า 1 สินค้า
หมายเหตุ :
1) รายย่อย (Micro) การจ้างงาน 1 - 5 คน หรือ รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
2) ขนาดเล็ก (Small) การจ้างงาน 6 - 50 คน หรือ รายได้มากกว่า 1.8 - 100 ล้านบาท
3) ขนาดกลาง (Medium) การจ้างงาน 51 - 200 คน หรือ รายได้มากกว่า 100 – 500 ล้านบาท
4) ขนาดใหญ่ (Large) การจ้างงาน 201 คนขึน้ ไป หรือ รายได้มากกว่า 500 ล้านบาท
ในกรณี ที่กิจการมีจานวนการจ้างงานที่เข้าลักษณะของวิ สาหกิ จประเภทหนึ่ ง แต่มีรายได้ที่
เข้าลักษณะของวิ สาหกิ จอีกประเภทหนึ่ ง ให้ถือรายได้เป็ นเกณฑ์ในการพิ จารณา
ที่ ม า : กฎกระทรวง กาหนดลัก ษณะของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม พ.ศ. 2562 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

คุณสมบัติสินค้า (ประเภทอาหาร และสิ นค้าสุขภาพและความงาม และธุรกิ จที่ เกี่ยวข้องกับสิ นค้าฮา
ลาล)
1. เป็ นสินค้าฮาลาลทีผ่ ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
2. เป็ นสินค้าทีม่ มี าตรฐานได้รบั อนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น มอก. อย. GMP เป็ นต้น

-23. เป็ นสินค้าที่มมี าตรฐาน/สุขอนามัยระดับสากล ถูกกฎระเบียบชองกรมโรงงาน/CSR/สิง่ แวดล้อม เช่น
ISO HACCP เป็ นต้น
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน-โครงร่างองค์กร (Organization Profile) (ไม่มคี ะแนน)
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การพิ จารณาผู้ผลิ ตและส่ งออกสิ นค้ า – พิจารณาจากเอกสาร คะแนนเต็ม 100
คะแนน
ส่ วนที่ 3 เกณฑ์ การพิ จารณาผู้ผลิ ตและส่ งออกสิ นค้ า – พิจารณาจากการสัมภาษณ์ รายบริษัท
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ส่ ว นที่ 4 เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาผู้ผ ลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้ า – พิจ ารณาจากการตรวจเยี่ย มสถาน
ประกอบการ/โรงงาน (เมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์แล้ว) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
การพิ จารณาแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน – โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) (ไม่มคี ะแนน)
1. ชื่อบริษทั และตราสินค้า และชื่อผูผ้ ลิตหรือสถานประกอบการ (หากมี)
2. เอกสารการจดทะเบียนบริษทั
3. เอกสารที่ไ ด้รบั อนุ ญ าตตามกฎหมายจากหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น ใบอนุ ญ าตผลิต
อ
า
ห
า
ร
จากสานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ใบรับ จดแจ้ง เครื่อ งสาอาง จากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็ นต้น
4. ข้อมูลสินค้า/ผลิตภัณฑ์ พร้อมรูปภาพ/หลักฐานสือ่ ประชาสัมพันธ์สนิ ค้า
5. บุคลากร/แรงงานในการผลิต/ส่งออก
6. วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ผลิต
7. กาลังการผลิต
8. เอกสารการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเพือ่ การส่งออก
9. เอกสารการรับรองมาตรฐานฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
10. เอกสารการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศอื่น (หากมี)
11. เอกสารหลักฐานแสดงการส่งออก/มูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาล
12. ประเทศ/ตลาดผูน้ าเข้าสินค้าฮาลาล
13. เอกสารการรับรองมาตรฐานอื่นๆ เช่น มาตรฐานสิง่ แวดล้อม มาตรฐานแรงงาน รางวัล
ต่างๆ
หมายเหตุ : เอกสารข้อ 9 – 11 ต้องแสดงข้อมูลปี 2562 และปี 2563
ส่ วนที่ 2 เกณฑ์ ก ารพิ จารณาผู้ผลิ ตและส่ ง ออกสิ นค้ า – พิจารณาจากเอกสาร คะแนนเต็ม 100
คะแนน ประกอบด้วย
หมวดที่ 1. การบริหารองค์กร
ข้อ 1 - 2 (15 คะแนน)
หมวดที่ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ข้อ 3 - 4 (10 คะแนน)

-3หมวดที่ 3. การพัฒนาเพือ่ ขยายฐานลูกค้าและการตลาด
หมวดที่ 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
หมวดที่ 5. บุคลากร
หมวดที่ 6. การดาเนินงาน
หมวดที่ 7. ความสาเร็จจากการดาเนินธุรกิจ

ข้อ 5 - 6 (12 คะแนน)
ข้อ 7 (10 คะแนน)
ข้อ 8 - 9 (10 คะแนน)
ข้อ 10 - 13 (23 คะแนน)
ข้อ 14 - 15 (20 คะแนน)

ส่ วนที่ 3 เกณฑ์ ก ารพิ จารณาผู้ผ ลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้ า – พิจารณาจากการสัมภาษณ์ รายบริษัท
คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ใช้เกณฑ์การพิจารณาเดียวกันกับส่วนที่ 2)
ส่ ว นที่ 4 เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาผู้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกสิ นค้ า – พิจ ารณาจากการตรวจเยี่ย มสถาน
ประกอบการ/โรงงาน (เมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ แล้ว) คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ใช้เกณฑ์การ
พิจารณาเดียวกันกับส่วนที่ 2)

เกณฑ์การพิจารณา
ส่ วนที่ 2 (พิ จารณาจากเอกสาร) ส่ วนที่ 3 (การสัมภาษณ์ รายบริ ษัท) และส่ วนที่ 4 (การตรวจเยี่ ยมสถาน
ประกอบการ)
ข้อ

หลักเกณฑ์ ปี 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเพื่อพิ จารณา
หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร

1

ธรรมาภิ บาลขององค์กร
1.1 หลักความโปร่งใส เช่น มีการจัดทาระบบตรวจสอบภายในองค์กร
1.2 หลักนิตธิ รรม เช่น มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การจัดส่งงบการเงิน การชาระภาษี
1.3 หลักคุณธรรม เช่น มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพ
1.4 หลักความคุ้มค่า เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากร (น้ า ไฟ กระดาษ เป็ นต้น) อย่างประหยัดและเกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ส่วนรวม
1.5 หลักการมีส่วนร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนั กงานร่วมกันเสนอความคิดเห็น ข้อแนะนาต่างๆ เพื่อนา ไปสู่การ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างให้สมั ฤทธิผลและเป็
์
นรูปธรรม
1.6 1.6 หลักความรับผิดชอบ เช่น มีการกาหนดผัง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ กฎระเบียบองค์กรทีช่ ดั เจน
หมายเหตุ
มี 6 ข้อ
= 10 คะแนน
มี 5 ข้อ
= 8 คะแนน
มี 4 ข้อ
= 6 คะแนน
มี 3 ข้อ
= 4 คะแนน
มี 2 ข้อ
= 2 คะแนน
มี 1 ข้อ
= 0 คะแนน
เอกสารอ้างอิ งประกอบ
เอกสารอธิบายการดาเนินการด้านธรรมาภิบาลแยกตามหัวข้อที่บริษัทระบุในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร/
หลักฐาน/รูปถ่ายประกอบทุกรายการโดยแยกเป็ นรายปี หรือมีหลักฐานใบประกาศ โล่ การประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจ

คะแนน
ไม่มี
รวม 100
รวม 15
10

-4ข้อ

หลักเกณฑ์ ปี 2564

คะแนน

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยังยื
่ น
2.1 มีนโยบายดาเนินงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชน ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
ในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
2.2 การจัดการของเสียให้ได้ตามกฎหมายและหลักวิชาการ เช่น หากเป็ นบริษทั ขนาดเล็กอาจ Outsource ให้บริษทั
อื่นดาเนินการแทนได้
2.3 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในบริเวณโรงงาน เช่น ระดับของความร้อน/แสงสว่าง/เสียงดัง/ ในพื้นที่ปฏิบตั งิ าน
เป็ นไป
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
2.4 การจัดการสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน เช่น จัดภูมทิ ศั น์และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ดาเนินการ 5
ส.
2.5 มีมาตรการประหยัดและลดใช้พลังงานรวมถึงมีพลังงานทางเลือก เช่น มีอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ให้เห็นภายในโรงงาน

5
1

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิ งกลยุทธ์
แนวคิ ดในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ (ครอบคลุมบรรจุภณ
ั ฑ์) ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา (ข้อมูลปี 2563)
3.1 การพัฒนาสินค้าให้มคี ุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
3.2 การพัฒนาสินค้าและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองตลาด/ลูกค้ากลุ่มมุสลิมในต่างประเทศ เช่น สินค้าอินทรีย์
สินค้าสาหรับผูส้ งู อายุ สินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าที่ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เป็ นต้น
3.3 การพัฒนารูปแบบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากทีส่ ร้างความเชื่อมั ่นและเชื่อถือในมาตรฐานฮาลาลของไทย
หมายเหตุ มี ข้อ 3.1
= 2 คะแนน
มี ข้อ 3.1 และ 3.2 = 3 คะแนน
มีทุกข้อ
= 5 คะแนน

รวม 10
5

ดีเด่นของ

2

3

4

5

6

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กลยุทธ์ในการเจาะตลาดเป้ าหมาย
4.1 มีกลยุทธ์ในการเจาะตลาด ในกลุ่มประเทศมุสลิม (OIC)
4.2 มีกลยุทธ์ในการเจาะตลาดในประเทศทีม่ คี นมุสลิมอาศัยอยู่มาก
4.3 มีกลยุทธ์ในการเจาะตลาดในประเทศทีเ่ ป็ น Non-Muslim
หมายเหตุ มี 1 ข้อ
= 1 คะแนน
มี 2 ข้อ
= 3 คะแนน
มีทุกข้อ
= 5 คะแนน
หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด
การขยายตลาดสิ นค้าที่ส่งเข้ารับรางวัลสู่ตลาดต่างประเทศ
5.1 การรักษาสภาวะตัวแทนจาหน่ายทีม่ อี ยู่เดิม
5.2 มีตวั แทนจาหน่ายในต่างประเทศเพิม่ ขึน้ 1 ราย
5.3 มีตวั แทนจาหน่ายในต่างประเทศเพิม่ ขึน้ 2 รายขึน้ ไป
หมายเหตุ ตัวแทนจาหน่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจเป็ นตัวแทนจาหน่ายในประเทศเดียวกันได้
การดาเนิ นกิ จกรรมการตลาดต่างประเทศ

1
1
1
1

5

รวม 12
6
2
4
6
6

-5ข้อ

7

หลักเกณฑ์ ปี 2564
6.1 มีการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง (เกิน 3 ปี ขน้ึ ไป) หรือมีการเข้าเป็ น
สมาชิกกับสมาคม/องค์กรทางการค้าต่างๆ
6.2 มีการสร้างเครือข่าย หรือพันธมิตรทางธุรกิจและตัวแทนผ่านช่องทางออนไลน์
6.3 มีความร่วมมือในการส่งเสริมการขายสินค้ากับลูกค้าในต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แจกคูปองส่วนลด
หรือคูปองแลกซื้อ (E-voucher) การจัดกิจกรรมแข่งขันด้านต่างๆ ทางออนไลน์ เช่น ประกวดการทาอาหารโดย
ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ด้วยวิธกี ารส่งคลิปวีดโี อเข้าประกวด หรือการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ
6.4 มีก ารเข้า ร่ ว มกิจ กรรมส่ ง เสริม การตลาดระดับ นานาชาติ ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ เช่ น Live Stream, Online
Business
Matching, Virtual Trade Fair, Webinar

คะแนน
1

หมวดที่ 4 การวัดการวิ เคราะห์และการจัดการความรู้
การให้ความสาคัญกับการวิ จยั และพัฒนา
7.1 มีการเข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนาถ่ายทอดความรูจ้ ากหน่วยงานต่างๆ ด้านมาตรฐานการผลิตสินค้า และมาตรฐานฮา
ลาล
7.2 สินค้าทีส่ ่งเข้ารับรางวัลเกิดจากผลการวิจยั และพัฒนา
7.3 สินค้าที่ส่งเข้ารับรางวัลเกิดจากผลการวิจยั และพัฒนา และมีการจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา
เช่น สิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั ร ลิขสิทธิ ์ เป็ นต้น

รวม 10
10
2
3
5

หมวดที่ 5 บุคลากร

รวม 10
4
4

8

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีการดาเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นไปตามกฎหมาย หรือมาตรฐานสากล หรือ
ข้อกาหนด
ที่เกี่ย วข้อ ง เช่ น มีก ารสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คลในจุ ด เสี่ย ง มีก ารอบรมการใช้งานอุ ป กรณ์
เครื่องจักร
มีการติดตัง้ อุปกรณ์ ป้องกัน การเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพ ย์สนิ ในขณะที่เครื่องจักรกาลังทางาน หรือตามที่
กฎหมาย
กาหนด

9

การจัดการด้านแรงงาน
9.1 การจัดหาและจัดจ้างงานเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
9.2 การจัดสวัสดิการเพิม่ เติมนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น เงินกูด้ อกเบีย้ ต่า ทุนการศึกษา สนามฟุตบอล
ห้องละหมาด กิจกรรมปี ใหม่

ข้อ
10

หลักเกณฑ์ ปี 2564
หมวดที่ 6 การดาเนิ นงาน
มาตรฐานฮาลาล

1
2

2

6
3
3

คะแนน
รวม 23
10

-6ข้อ

หลักเกณฑ์ ปี 2564
10.1 ได้รบั การรับ รองผลิตภัณ ฑ์และโรงงานตามมาตรฐานฮาลาลจากสานั กงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ ง
ประเทศไทย
หมายเหตุ
ระยะเวลา 1 ปี
= 3 คะแนน
ระยะเวลาตัง้ แต่ 2 ปี ขน้ึ ไป = 5 คะแนน
10.2 มีการกากับดูแลระบบฮาลาลทีโ่ รงงาน

คะแนน
5

5

11. การพัฒนาด้านกระบวนการผลิ ต
11.1 มีระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและควบคุมจุดวิกฤต
- ระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point system) หรือระบบสากลอื่นทีเ่ ทียบเท่า
สาหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ (L)
- ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) หรือระบบสากลอื่นทีเ่ ทียบเท่า สาหรับสถานประกอบการราย
ย่อย (Micro) ขนาดเล็ก (S) และขนาดกลาง (M)
11.2 มีการพัฒนากระบวนการผลิตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

5
3

12. การเลือกใช้วตั ถุดิบ/วัสดุที่ได้รบั มาตรฐาน
- มีการใช้วตั ถุดบิ ในประเทศเกินร้อยละ 50
13. ลูกค้าสัมพันธ์

3
3
5

2

13.1 มีการอานวยความสะดวกผู้นาเข้า/ลูกค้าให้เข้าถึงข้อมูลสิน ค้า ความก้าวหน้ าของบริษัท มีการจัด กิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์กบั กับลูกค้า รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ทางออฟไลน์และทางออนไลน์
13.2 มีการอานวยความสะดวกและการปรับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ต่างๆ ให้กบั ลูกค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการสั ่งซื้อ การขนส่ง
หรือการแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าในกรณีทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบนั
หมายเหตุ
มี 1 ข้อ = 3 คะแนน
มี 2 ข้อ = 5 คะแนน
หมวดที่ 7 ความสาเร็จจากการดาเนิ นธุรกิ จ
14. ร้อยละของยอดการส่งออกต่อยอดจาหน่ ายทัง้ หมด
วิ ธีการคานวณ ยอดการส่งออกของสิ นค้าที่ส่งเข้ารับรางวัล X 100/ ยอดจาหน่ ายทัง้ หมด
14.1 ยอดการส่งออกตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 ขึน้ ไป
14.2 ยอดการส่งออกตัง้ แต่รอ้ ยละ 15 ขึน้ ไป
14.3 ยอดการส่งออกตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป
14.4 ยอดการส่งออกตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ขึน้ ไป
หมายเหตุ
การคานวณใช้ขอ้ มูลปี 2562
15. การเพิ่ มขึ้นของตลาดส่งออก 3 ปี ย้อนหลังนับจากวันสมัคร
15.1 มีตลาดส่งออกเพิม่ ขึน้ 2 ประเทศ/เมือง/มณฑลขึน้ ไป
15.2 มีตลาดส่งออกเพิม่ ขึน้ 1 ประเทศ/เมือง/มณฑลขึน้ ไป
15.3 สามารถรักษาตลาดส่งออกลูกค้าทีม่ อี ยู่เดิม

หมายเหตุ :

รวม 20
10
10
7
5
3
10
10
5
3

-71) การพิจารณาส่วนที่ 2 โดยการพิจารณาจากเอกสาร คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผูท้ ่ผี ่านเกณฑ์คะแนนจึงจะ
ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์
2) หากมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเอกสารจานวนมากซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนหรือ
อื่นๆ คณะ
อนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกดูเอกสารหรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
3) การพิจารณาส่วนที่ 3 โดยการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ รายบริษัท คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ท่ีผ่าน
เกณฑ์คะแนน จึงจะผ่านเข้ารอบตรวจเยีย่ มสถานประกอบการ/โรงงาน
4) การพิจารณาในส่วนที่ 4 โดยการพิจารณาจากการตรวจเยีย่ มสถานประกอบการ/โรงงาน คะแนนเต็ม 100
คะแนน คะแนนในส่วนนี้จะเป็ นคะแนนตัดสินผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลตามลาดับ 1 – 4
** ทัง้ นี้ พิจารณาผูผ้ ่านเกณฑ์ ส่วนที่ ๒ – ๔ ดังนี้
- ผูท้ ผ่ี ่านเกณฑ์สาหรับรายย่อย (Micro)
- ผูท้ ผ่ี ่านเกณฑ์สาหรับบริษทั ขนาดเล็ก (Small)
- ผูท้ ผ่ี ่านเกณฑ์สาหรับบริษทั ขนาดกลาง (Medium)
- ผูท้ ผ่ี ่านเกณฑ์สาหรับบริษทั ขนาดใหญ่ (Large)

จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0

****************************************

กลุ่มงานส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ
สานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

