เลขที่ใบสมัคร……..…/…………
สำหรับที่ปรึกษำโครงกำรฯกรอกข้ อมูล

ใบสมั ค รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมคั ด เลื อ กสิ น ค้ า ของจั ง หวั ด ที่ มีศั ก ยภาพ
และสามารถต่ อ ยอดเป็ น สิ น ค้ า อิ น ทรี ย์ ครั้ ง ที่ 1
เพื่อเข้ารับการอบรมและสนับสนุนค่ารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในระดับสากล หรือต่ออายุ
********************
รายการ
โปรดกรอกรายละเอียดและเติมลงใน (สามารถส่งผลิตภัณฑ์เพื่อคัดเลือกได้ 1 ผลิตภัณฑ์ต่อราย)
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร
ชื่อนิติบุคคล
กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร บริษัท ..................................................................................
ที่ตั้ง :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อผู้สมัคร :
นาย/นางสาว/นาง…………………………………………………………………………………………………………………...
ตาแหน่ง :
………………………………………………………………………………………………………………………………...................
ที่อยู่ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เบอร์ติดต่อ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ID Line/Facebook : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ประเภทผลิตภัณฑ์
Food (อาหาร)
Non-Food (สิ่งที่ไม่ใช่อาหาร)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
อาหารสาเร็จรูป
เครื่องดื่ม
เครื่องสาอางค์
บรรจุภัณฑ์
โปรดระบุ
ขนมขบเคี้ยว
สมุนไพร
สิ่งชาระล้างร่างกาย
สิ่งทาความสะอาด (สิ่งของ)
........................................
ธัญพืช
แป้งทาอาหาร
ปุ๋ยอินทรีย์
อาหารสัตว์
........................................
ผัก
เครื่องปรุงรส
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว/ร่างกาย
อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง
........................................
ผลไม้
เครื่องแกงสาเร็จรูป
อุปกรณ์/เครื่องใช้
เสื้อผ้า/สิ่งทอ
........................................
อื่นๆโปรดระบุ.................................
อื่นๆโปรดระบุ...........................................................
........................................
3. ชื่อตราผลิตภัณฑ์ :
ขนาดบรรจุ :
ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ Story (-ถ้ามี-) :
…………………………………………. ………………………. …………………………………………………………………………………………………………..
............................................................. ………………………. …………………………………………………………………………………………………………..
4.รูปภาพผลิตภัณฑ์ :
ด้านหน้า
ด้านหลัง
(-สามารถแนบรูปเพิ่มเติมได้
ตามแบบฟอร์มแนบท้าย-)

-25. ข้อมูลการสมัครยื่นขอการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในระดับสากล (กรุณา และแนบเอกสารประกอบ) สามารถ ได้มากกว่า 1
ไม่เคยยื่นสมัคร
ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์แบบ PGS (การรับรองมีส่วนร่วม)
เคยยื่นสมัครแล้วแต่ไม่ผ่านเมื่อวันที่........../.........../.............
หมดอายุ วันที่......./........../...........
เหตุผล...............................................................................
เคยได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Organic Thailand
เคยได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในระดับสากล
แต่ขาดการต่ออายุ วันที่......./........../...........
แต่ขาดการต่ออายุ เมื่อวันที่........./........../...........
ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Organic Thailand
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในระดับสากล
หมดอายุ วันที่........./........../...........
ของ....................................หมดอายุวันที่......./........./........
อื่นๆโปรดระบุ......................................................................................................
6. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
จานวนส่วนผสม ............ชนิด สัดส่วนวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ระดับ
สากลคิดเป็นร้อยละ.....................................................
โปรดแนบเอกสาร
ส่วนผสม (กรุณากรอกข้อมูล และ
มาตรฐานสากล
มาตรฐานในประเทศ
โปรด ลงในช่องว่างโดยเลือกอย่าง
ใดอย่าง 1 ต่อหนึ่งส่วนประกอบ)

(สัดส่วน 100%)

กรณีมีส่วนผสมเป็นน้า/สารปรุงแต่ง/
เกลือหรืออื่นๆ โปรดกรอกข้อมูลด้วย

1………………………….. (คิดเป็น.......%)
1.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก.....................
…………………………………………….
1.2 ที่อยู่..........................................
1.3 เบอร์ติดต่อ................................
1.4 วันที่ส้ินสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......../........../.........
1.5 นาเข้าวัตถุดิบ ผลิตในประเทศ
2………………………….. (คิดเป็น.......%)
2.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก...................
…………………………………………….
2.2 ที่อยู่........................................
2.3 เบอร์ติดต่อ..............................
2.4 วันที่ส้ินสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......../........../.........
2.5 นาเข้าวัตถุดบิ ผลิตในประเทศ
3………………………….. (คิดเป็น.......%)
3.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก...................
………………………………………….
3.2 ที่อยู่........................................
3.3 เบอร์ติดต่อ..............................
3.4 วันที่ส้ินสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......../........../.........
3.5 นาเข้าวัตถุดิบ ผลิตในประเทศ

IFOAM

NOP

EU

JAS

Canada

GOTS

อื่นๆระบุ

...........

กษ.

PGS

อื่นๆระบุ

...........

-37.ช่องทางจาหน่าย

มีช่องทางการจาหน่ายที่มีศักยภาพ (กรุณา ลงใน

และโปรดกรอกรายละเอี ยด)

ในประเทศ
ออกบูธงานแสดงและจาหน่ายสินค้า
ห้างสรรพสินค้า หรือ Modern Trade
ตลาด On-line หรือ Social Media
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ

ร้าน Green/ร้านอาหาร Green
โปรดระบุ

ตลาด Green Market
โปรดระบุ

รับจ้างผลิต OEM
โปรดระบุสินค้าที่ผลิต

ตลาดระบบสมาชิก (Member)
โปรดระบุ
อื่นๆ
โปรดระบุ

ต่างประเทศ
ประเทศโปรดระบุ
ช่องทางการจาหน่าย ณ
ช่องทางการจาหน่าย ณ

8. แผนที่ โปรดลงใน และวาดรูปแผนที่คร่าวๆไปยังตั้งสถานที่ระบุ (โดยระบุสถานที่จุดสังเกตสาคัญบริเวณใกล้เคียง)
8.1 สถานที่ตั้งการผลิต
(กรณีผู้ยื่นใบสมัครเป็นผู้ผลิต)
หรือ
8.2 สานักงานใหญ่ท่ีใช้
ประกอบการ

-4-

ข้อตกลงเบื้องต้น
1. คาตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่ส่งเข้ามาคัดเลือกจะถูกเก็บเป็นความลับทางการค้า รายละเอียดด้านเทคนิค และข้อสัญญาการค้า/เทคนิค/ข้อ
สัญญา โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับทีมงาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
3. ในระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ผู้สมัครยินดีที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ โดยทางทีมงานของ
"กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์" สามารถติดต่อไป ตามข้อมูลการที่ผู้เข้าร่วมประกาศได้แจ้งไว้ในใบสมัคร
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะอนุญาตให้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ผลงานของท่านเพื่อเป็น วิทยาทาน โดยทางทีมงานจะทา
การประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านในเรื่องของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือ ข้อสัญญาใดๆ ที่ท่านมีภาระผูกพันอยู่
กับหน่วยงานอื่น
5. ทีมงานของ "กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์" ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาต ให้บางผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาเข้าคัดเลือก ในกรณีที่มีความเห็น
ว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดไม่เ หมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือ เจตนารมณ์ของการกิจกรรมคัดเลือกสินค้าของจังหวัดที่มีศักยภาพและ
สามารถต่อยอดเป็นสินค้าอินทรีย์ คัดเลือกในครั้งนี้
6. กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทีมงานของ “กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์” ในการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการการ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
- รอบแรก : ผู้ ส มั ค รที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ ก จ านวน 40 ราย ต้ อ งจั ด ส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเข้ า รั บ การอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้ า น
การแข่งขัน ให้สามารถต่อยอดในการขยายตลาดทั้งในประเทศ และส่งออก โดยอานวยความสะดวกให้ทีมที่ปรึกษาฯให้คาปรึกษา
แนะนาผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดทาระบบติดตามและควบคุมภายใน (Internal Audit) /จัดเตรียมข้อมูลการยื่นเอกสารขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในระดับสากล
- รอบที่ 2 : สาหรับผู้ผ่านการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre – Audit) จานวนไม่ต่ากว่า 25 สินค้า ต้องอานวยความสะดวกให้แก่ทีมงานที่
ปรึกษาในการดาเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามคาแนะนาพร้อมยื่น เอกสารเพื่อ ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในระดับสากล
และเดินทางมารับประกาศนียบัตรพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทางกรมการค้าภายใน จะเป็นผู้รับผิดชอบ
- คัดเลือกสินค้าที่โดดเด่นฯ จานวน 3 สินค้า เพื่อนามาต่อยอดในการพัฒนาและจัดทาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารที่ข้าพเจ้าได้กรอกและแนบทั้งหมดเป็นความจริง และผลิตภัณฑ์ที่ ได้นามาเข้าร่วม
กิจกรรมฯดังกล่าวข้างต้น เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร

ลายมือชื่อ
ชื่อ-นามสกุล (
ตาแหน่ง

)
/

/

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

-2.1(-ต่อ-)
ส่วนผสม (กรุณากรอกข้อมูล และ

โปรด ลงในช่องว่างโดยเลือกอย่าง
ใดอย่าง 1 ต่อหนึ่งส่วนประกอบ)

(สัดส่วน 100%)

กรณีมีส่วนผสมเป็นน้า/สารปรุงแต่ง/
เกลือหรืออื่นๆ โปรดกรอกข้อมูลด้วย

4………………………….. (คิดเป็น.......%)
4.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก....................
…………………………………………….
4.2 ที่อยู่........................................
4.3 เบอร์ติดต่อ
..............................
4.4 วันที่สิ้นสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......../........../.........
4.5 นาเข้าวัตถุดิบ ผลิตในประเทศ
5………………………….. (คิดเป็น.......%)
5.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก...................
………………………………………….
5.2 ที่อยู่........................................
5.3 เบอร์ติดต่อ..............................
5.4วันที่ส้ินสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......../........../.........
5.5 นาเข้าวัตถุดิบ ผลิตในประเทศ
6………………………….. (คิดเป็น.......%)
6.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก...................
………………………………………….
6.2 ที่อยู่........................................
6.3 เบอร์ติดต่อ..............................
6.4 วันที่ส้ินสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......../........../.........
6.5 นาเข้าวัตถุดิบ ผลิตในประเทศ
7………………………….. (คิดเป็น.......%)
7.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก...................
…………………………………………..
7.2 ที่อยู่........................................
7.3 เบอร์ติดต่อ..............................
7.4 วันที่ส้ินสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......./........./.......
7.5 นาเข้าวัตถุดบิ ผลิตในประเทศ

มาตรฐานสากล
IFOAM

NOP

EU

JAS

Canada

มาตรฐานในประเทศ
GOTS

อื่นๆระบุ

...........

กษ.

PGS

อื่นๆระบุ

...........

-2.2(-ต่อ-)
ส่วนผสม (กรุณากรอกข้อมูล และ
โปรด ลงในช่องว่างโดยเลือกอย่าง
ใดอย่าง 1 ต่อหนึ่งส่วนประกอบ)
(สัดส่วน 100%)

กรณีมีส่วนผสมเป็นน้า/สารปรุงแต่ง/
เกลือหรืออื่นๆ โปรดกรอกข้อมูลด้วย

8.……………………….. (คิดเป็น.......%)
8.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก..................
…..…………………………………….
8.2 ที่อยู่......................................
8.3 เบอร์ติดต่อ............................
8.4 วันที่สิ้นสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......../........../.........
8.5 นาเข้าวัตถุดิบ ผลิตในประเทศ
9……………………….. (คิดเป็น.......%)
9.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก.................
……….……………………………….
9.2 ที่อยู่.....................................
9.3 เบอร์ติดต่อ............................
9.4 วันที่สิ้นสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......../........../.........
9.5 นาเข้าวัตถุดิบ ผลิตในประเทศ
10……………………….. (คิดเป็น.......%)
10.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก.................
………….…………………………….
10.2 ที่อยู่.....................................
10.3 เบอร์ติดต่อ...........................
10.4 วันที่สิ้นสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......../........../.........
10.5 นาเข้าวัตถุดิบ ผลิตในประเทศ
11………………………….. (คิดเป็น.......%)
11.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก.................
………………………………………..
11.2 ที่อยู่.....................................
11.3 เบอร์ติดต่อ............................
11.4 วันที่สิ้นสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์....../......../......
11.5 นาเข้าวัตถุดิบ ผลิตในประเทศ

มาตรฐานสากล
IFOAM

NOP

EU

JAS

Canada

มาตรฐานในประเทศ
GOTS

อื่นๆระบุ

...........

กษ.

PGS

อื่นๆระบุ

...........

-2.3(-ต่อ-)
ส่วนผสม (กรุณากรอกข้อมูล และ
โปรด ลงในช่องว่างโดยเลือกอย่าง
ใดอย่าง 1 ต่อหนึ่งส่วนประกอบ)
(สัดส่วน 100%)

กรณีมีส่วนผสมเป็นน้า/สารปรุงแต่ง/
เกลือหรืออื่นๆ โปรดกรอกข้อมูลด้วย

12.……………………….. (คิดเป็น.......%)
12.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก..................
…..…………………………………….
12.2 ที่อยู่......................................
12.3 เบอร์ติดต่อ............................
12.4 วันที่สิ้นสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......../........../.........
12.4 นาเข้าวัตถุดบิ ผลิตในประเทศ
10……………………….. (คิดเป็น.......%)
10.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก.................
……….……………………………….
10.2 ที่อยู่.....................................
10.3 เบอร์ติดต่อ............................
10.4 วันที่สิ้นสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......../........../.........
10.5 นาเข้าวัตถุดิบ ผลิตในประเทศ
11……………………….. (คิดเป็น.......%)
11.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก.................
………….…………………………….
11.2 ที่อยู่.....................................
11.3 เบอร์ติดต่อ...........................
11.4 วันที่สิ้นสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์......../........../.........
11.5 นาเข้าวัตถุดิบ ผลิตในประเทศ
12………………………….. (คิดเป็น.......%)
12.1 รับ/ซื้อวัตถุดิบจาก.................
………………………………………..
12.2 ที่อยู่.....................................
12.3 เบอร์ติดต่อ............................
12.4 วันที่สิ้นสุดการรับรองมาตรฐาน
วัตถุดิบอินทรีย์....../......../......
12.5 นาเข้าวัตถุดิบ ผลิตในประเทศ

มาตรฐานสากล
IFOAM

NOP

EU

JAS

Canada

มาตรฐานในประเทศ
GOTS

อื่นๆระบุ

...........

กษ.

PGS

อื่นๆระบุ

...........

-5แบบฟอร์มแนบท้าย (แนบรูปเพิม่ เติมจากข้อ 4)

