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ใบสมัครขอใช/ตออายุเครื ่องหมาย Thai Select สำหรับผลิตภัณฑอาหารไทย



ใบสมัครขอใช/ตออายุเครื่องหมาย Thai Select สำหรับผลิตภัณฑอาหารไทย
โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมใบสมัคร และแนบเอกสารตามที่ระบุ

1. ขอมูลพ�้นฐาน
 ชื่อบริษัท  

 ที่อยู  

 โทรศัพท      โทรสาร  

 E-mail      Website 

 ชื่อผูติดตอ      ตำแหนง 

 สัดสวนผูถือหุน ไทย   % ตางชาติ         % 

 ทุนจดทะเบียน  

 หมายเลขทะเบียนการคา    เดือน/ปที่จดทะเบียน 

 หมายเลขสมาชิก Exporter’s List (EL)   

2. ประเภทสินคาที่จะขอใชเครื่องหมาย Thai Select (สินคารวมทั�งหมดไมเกิน 5 รายการ)

 ¯ อาหารไทยสำเร็จรูปพรอมรับประทาน (Thai Food: Ready to Serve/Ready to Eat)

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

 ¯ อาหารไทยพรอมปรุง (Thai Food: Ready to Cook)

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

 ¯ น�ำจิ�มสำหรับอาหารไทย (Thai Food: Dipping Sauce)

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

  • ตราสินคา     ประเภทสินคา   

 การรับรองมาตรฐาน (โปรดระบุ) 

 

 กำลังการผลิต/สงออก (ตอเดือนหรือตอป)     

 รางวัลที่ ไดรับ 1.      จากหนวยงาน 

   2.      จากหนวยงาน 

 สมาชิกสมาคม 



3. รายละเอียดดานตลาด (เพ�่อเปนขอมูลของกรมสงเสริมการค้าระหว่างประเทศเทานั�น)

 ¯ ตลาดในประเทศไทย ชองทางการตลาด/การกระจายสินคา  

 

 ¯ ตลาดตางประเทศ ชองทางการตลาด/การกระจายสินคา  

 ขาพเจายอมรับและตกลงดำเนินการตามเงื่อนไขที่กรมสงเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดไว ในการสมัครขอใช/ตออายุเครื่องหมาย 

Thai Select และขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ

         ลงชื่อ 

            (                            )

         ตำแหนง 

         วันที่           /           / 

เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครขอใช/ตออายุเครื่องหมาย Thai Select
สำหรับผลิตภัณฑอาหารไทย โปรดแนบเอกสารตามที่ระบุ

รายการเอกสารประกอบการสมัครฯ

 ¯ ภาพถายสินคาที่มองเห็นตราสินคา ฉลาก และสวนประกอบอยางชัดเจน

 ¯ โบรชัวรของสินคา และตัวอยางบรรจุภัณฑ

 ¯ VTR แนะนำสินคา ขั�นตอนการผลิต และการขนสง

 ¯ รายการสวนประกอบอาหารตามประเภทที่ขอใชเครื่องหมาย Thai Select

 ¯ สำเนามาตรฐานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

เอกสารอื่นๆ

 ¯ แผนที่สถานที่ตั �งบริษัท กรณียังไมเปนสมาชิกของกรมฯ

 ¯ สำเนารางวัลตางๆ ที่บริษัทไดรับ (เฉพาะตราสินคา/รายการสินคาที่ขอใชเครื่องหมาย Thai Select)

 ¯ แผนการประชาสัมพันธ (ถามี)

 ¯ สำเนาเอกสารประชาสัมพันธ (ถามี)

 ¯ ในกรณีขอตออายุ โปรดแนบสำเนาเกียรติบัตรที่ ไดรับกอนหนานี้ 



คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ ไดรับการพ�จารณาการมอบเครื่องหมาย Thai Select 
สำหรับผลิตภัณฑอาหารไทย

คุณสมบัติของสินคา

 1. เปนอาหารไทย ประกอบดวย อาหารคาว อาหารหวาน เครื่องแกง/เครื่องปรุงรสที่ปรุงสำเร็จ และน�ำจิ�ม โดยเปนอาหารใน

 บรรจุภัณฑ (Package Food) ในรูปแบบพรอมรับประทาน (Ready to Eat/Ready to Serve) หรือ พรอมปรุง (Ready to Cook) 

 หรือ นํ้าจิ�ม (Dipping Sauce) ที่ผานกรรมวิธีประกอบอาหารที่ ใชเครื่องปรุงตามแบบอยางอาหารไทย บงบอกเอกลักษณของ

 อาหารไทย และมีรสชาติของอาหารไทย

 2. บรรจุในบรรจุภัณฑถนอมอาหารที่ ไดมาตรฐานสากล โดยอาหารยังคงมีคุณภาพสมบูรณเมื่อสงถึงผูรับปลายทาง

 3. หากสินคาวางจำหนายในประเทศไทย ตองติดฉลากอาหารตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ ไดรับการพ�จารณาให ใชเครื่องหมาย Thai Select

 1. เปนนิติบุคคลที่ขึ ้นทะเบียนเปนสมาชิกผูสงออกกับกรมสงเสริมการค้าระหว่างประเทศ (EL: Exporter’s List) 

 2. ไดรับการรับรองมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานสากลตางประเทศ สำหรับสินคาที่มีมาตรฐานกำหนดหรืออื่นๆ

 ที่แสดงถึงคุณภาพของสินคา

 • มาตรฐานภายในประเทศ ไดแก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 • มาตรฐานระดับสากล ไดแก GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), 

 BRC (The British Retail Consortium), IFS (International Food Standard), SQF (Safe Quality Food), 

 ISO 22000: 2005 (Food Safety Management System), Halal, Kosher Dietary Law, GAP และ Organic

 3. ตองเปนสินคาที่ผลิตในประเทศไทย และมีการจดทะเบียนตราสินคาหรือเครื่องหมายการคาอยางถูกตอง

 4. ไมมีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ ซึ่งศาลมีคำพ�พากษาถึงที่สิ �นสุด หรือมีเจตนาฉอฉล 

 โดยคณะกรรมการพ�จารณาคดีวินิจฉัยแลวเห็นวามีความผิดจริง

 5. ตองยื่นใบสมัครขอใช/ตออายุการใชเครื่องหมาย Thai Select

 หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทยังไมไดเปนสมาชิกของกรมฯ บริษัทจะตองยื่นใบสมัครเปนสมาชิกกรมฯ พรอมใบสมัคร

 ขอใชเครื่องหมาย Thai Select โดยเจาหนาที่ของกรมฯ จะนัดหมายขอดูงานสถานประกอบการผลิตอาหารไทยของบริษัท 

 เพ�่อประกอบขั�นตอนการอนุมัติใหเปนสมาชิกของกรมฯ

 

การรับสมัคร

 1. ระยะเวลาการรับสมัคร: เปดรับสมัครปละ 3 ครั�ง ทุกๆ 4 เดือน (ต.ค.-ม.ค./ก.พ.-พ.ค./มิ.ย.-ก.ย.)

 2. ขั�นตอนการสมัคร

 • ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารใบสมัครไดที่ สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม (สพก.)

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ Download ไฟล์ใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

    www.ditp.go.th และ www.thaiselect.com

 3. สถานที่ยื ่นใบสมัคร

 • ผูสมัครที่มีสำนักงานใหญในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง ยื่นใบสมัครขอใช/ตออาย ุ พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 

    ที่สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม (สพก.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 • ผูสมัครที่มีสำนักงานใหญในจังหวัดอื่นๆ ยื่นใบสมัครขอใช/ตออายุพรอมเอกสารประกอบการสมัคร 

 ที่สำนักสงเสริมการคาในภูมิภาคของกรมสงเสริมการค้าระหว่างประเทศที่อยู ใกลเคียง ในจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน จันทบุรี        

 สุราษฎรธานี หรือสงขลา เพ�่อสงใหสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตอไป

 4. สอบถามการสมัคร ติดตอ สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม โทรศัพท: 0 2507 8333

 โทรสาร: 0 2547 4230 ถึง 1 E-mail: tkw2556@gmail.com 

          



www.thaiselect.com

หลักเกณฑ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน 
ของผู ไดรับเครื่องหมาย Thai Select สำหรับผลิตภัณฑอาหารไทย

1. หลักเกณฑ

 1.1 เครื่องหมาย Thai Select มอบใหแกอาหารสำเร็จรูปที่เปนอาหารไทย ซึ่งผานวิธีการประกอบอาหาร ที่ ใชเครื่องปรุง

 ตามแบบอยางอาหารไทยแท สามารถบงบอกเอกลักษณของอาหารไทยบรรจุในบรรจุภัณฑถนอมอาหารที่ ไดมาตรฐานสากล 

 โดยอาหารยังคงมีคุณภาพสมบูรณเมื่อสงถึงผูรับปลายทาง

 1.2 สินคาที่ ไดรับเครื่องหมาย Thai Select จะตองผานการพ�จารณาและใหคะแนนโดยกรรมการฯ หรือผูแทนที่ ไดรับ 

 มอบหมายจากกรมสงเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตามคูมือการตรวจสอบ โดยจะตองไดคะแนน 75 คะแนนขึ้นไป

2. เงื่อนไขของเครื่องหมาย Thai Select 

 2.1 เครื่องหมาย Thai Select ไม ใชการรับรองมาตรฐานสินคา เปนเพ�ยงการบงชี้วาสินคานั�นเปนเมนูอาหารไทย

 ที่มีสวนผสมของวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหาร ตามแบบวิธีการปรุงอาหารไทย มีรสชาติและรูปลักษณของอาหารไทย

 2.2 ผูที ่ ไดรับเครื่องหมาย Thai Select จะไดรับเกียรติบัตร ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 และอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และระบุเดือน/ปที่ ไดรับ และเดือน/ปที่หมดอายุ

 2.3 เครื่องหมาย Thai Select ใชเฉพาะกับรายการสินคาภายใตตราสินคาที่ขอใชเทานั�น กรณีพัฒนาสินคาใหม 

 หรือจดทะเบียนตราสินคาใหม จะตองดำเนินการยื่นขออนุญาตใชเครื่องหมาย สำหรับรายการสินคา หรือตราสินคาใหม 

 เพ��มเติมจากที่เคยไดรับเดิม

 2.4 อายุการใชเครื่องหมาย Thai Select มีอายุ 3 ป หากประสงคจะตออายุ ผูที ่ ไดรับเครื่องหมายฯ 

 จะตองยื่นใบสมัครขอตออายุไมนอยกวา 3 เดือนกอนวันหมดอายุ

 2.5 หากตรวจพบวาผูไดรับเครื่องหมายฯ ไดดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งอันสงผลใหเกิดความเสียหาย

 ตอภาพลักษณของเครื่องหมาย Thai Select กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สงวนสิทธิ์ที ่จะพ�จารณาใชมาตรการ ดังตอไปนี้

 2.5.1 การเพ�กถอนสิทธิ์การใชเครื่องหมาย Thai Select และ/หรือ

 2.5.2 การถอดถอนออกจากบัญชีรายชื่อสมาชิกผูสงออก (Exporter’s List: EL) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  และ/หรือ

 2.5.3 การสงวนสิทธิ์มิ ใหเขารวมกิจกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่กรมฯ ดำเนินการ และ/หรือ

 2.5.4 การดำเนินการทางกฎหมาย

3. สิทธิประโยชนที่จะไดรับ

 ผูที ่ ไดรับเครื่องหมาย Thai Select จะไดรับสิทธิประโยชนจากกรมฯ ไดแก

 - การไดรับสิทธิ์ ในการเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อตางๆ ภายใตโครงการนี้

 - การประชาสัมพันธและสงเสริมการขายในตลาดตางๆ

 - ไดรับสิทธิ์ ในการพ�จารณาเขารวมกิจกรรมของกรมฯตามหลักเกณฑและระเบียบของกรมฯ

 

 



สำนั รตษกเรากจิกรุธะลแา�ครากานฒัพก
มรรกหาสตุอะลแ

ศทเะรปงา�วหะรา�ครากมิรสเง�สมรก
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท�: 0 2507 8333
โทรสาร: 0 2547 4230 ถึง 1
เว็บไซต�: www.thaiselect.com,
www.ditp.go.th




