A1

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565
1. ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ชื่อกลุ่ม/กิจการ

:

ชื่อประธานกลุ่ม /เจ้าของกิจการ

:

เลขบัตรประชาชน

:

ที่อยู่

:

หมายเลขโทรศัพท์

:

ประเภทกลุ่ม/กิจการ

:

:

เพศ

ไลน์
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

:

อีเมล์

ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว

ชาย

หญิง

:

ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ประธานกลุ่มหรือเจ้าของกิจการไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง)
:

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ
เลขบัตรประชาชน

:

ที่อยู่

:

หมายเลขโทรศัพท์

:

:

เพศ

ไลน์

:

หมายเหตุ: การตัดสินผลิตภัณฑ์
1. คณะกรรมการคัดสรรฯ ระดับประเทศสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์
2. ผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่เก็บจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรฯ
ให้พิจารณาดังนี้
- กรณีผลิตภัณฑ์เดี่ยว ไม่ผ่านมาตรฐาน จะไม่ได้รับคะแนนหมวด ค.
ว่าด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์
- กรณีชุดผลิตภัณฑ์ มีรายการใดรายการหนึ่งไม่ผ่านมาตรฐาน ให้ถือว่าไม่ผ่าน
มาตรฐานทั้งชุด และไม่ได้รับคะแนนหมวด ค. ว่าด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์
3. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรฯ ระดับประเทศต้องตรงตามรูปภาพที่ได้ส่งสมัครเข้ารับ
การคัดสรรฯ ในระดับจังหวัด

อีเมล์

ชาย

หญิง

:

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร
วันที่สมัคร

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP

A2

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565
3. ประวัติการส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ยังไม่เคยสมัครเข้ารับการคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

เคยสมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ.

รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร

วันที่สมัคร

ดาว

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

B1

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565
1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรฯ

:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 - 2565 ประเภท
อาหาร

เครื่องดื่ม

ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

ผ้า เครื่องแต่งกาย

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในหมวด
อาหาร
1. ผัก ผลไม้สด
2. น้ำผึ้ง
2.1 นำ้ผึ้งรวง
2.2 น้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้........................
3. ข้าวกล้องและข้าวสาร

4. เนื้อสัตว์สด

8. ผักและผลไม้แปรรูป

5. อาหารประมงสด

9. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ นม ไข่ แปรรูป

6. ขนม

10. ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป

7. น้ำพริก

11. ข้าวและธัญพืชแปรรูป

เครื่องดื่ม
1. เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

2. เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ผ้า เครื่องแต่งกาย
1. ผ้าผืน

2. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

3. เครื่องแต่งกาย

ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
1. ไม้ (ทำจากไม้เป็นหลัก)

2. จักสาน ถักทอ

3. ดอกไม้ประดิษฐ์

5. เซรามิค เครื่องปั้ นดินเผา

6. เคหะสิ่งทอ

7. อื่น ๆ

3. โลหะ (ทำจากโลหะเป็นหลัก)

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
1. ยาจากสมุนไพร

2. เครื่องสำอางสมุนไพร

3. วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ใช้ในการเกษตร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร

วันที่สมัคร

B2

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565
ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จากการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการฯ ปี 2557-2565)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จากการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการฯ ปี 2557-2565)

2. มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ (ระบุพร้อมแนบสำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ)

ประเภทมาตรฐาน

เลขที่เอกสารที่ได้รับ

ลงวันที่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร

วันที่สมัคร

วันที่หมดอายุ

B3

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565
3. ข้อมูลการตลาดและขนส่ง
ระบุหน่วย

ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ราคาต่อหน่วย

ยอดขายรวมต่อปี
ผลิตภัณฑ์ของท่านเคยส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศหรือไม่

ไม่เคยส่งออก

เคยส่งออกประเทศ

ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิระหว่างขนส่งหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกหักเสียหายง่ายหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอัญมณี

ใช่

ไม่ใช่

4. การจัดกลุ่มตามมุมมองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และผลิตได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
มีตลาดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีกำลังการผลิตที่รองรับ
การสั่งซื้อได้ในปริมาณมากและมีศักยภาพในการส่งออกตลาดต่าง
ประเทศได้ในระยะยาว

กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ผลิตได้จำนวนน้อย เพราะมีขั้นตอน
และกระบวนการผลิตยากและซับซ้อนเป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์
มีเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละชิ้น ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตโดยไม่
สามารถผลิตสินค้าที่เหมือนกันในปริมาณมากได้ และผลิตเพื่อ
จำหน่ายให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด
หรือมาตรฐานอื่นที่รองรับ กระบวนการผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตได้
จำนวนมาก สามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมากได้ และมีกำลัง
การผลิตเพียงพอ หรือมีกำลังการผลิตในลักษณะเป็นเครือข่าย มี
ตลาดจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การ
แข่งขันในตลาดได้

กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มีการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน ผลิตได้จำนวนน้อย ยัง
ไม่ได้มีการรับรองมาตรฐานและมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ในตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐาน

5. ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ 3 ภาพ
8.1 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และบันทึกภาพลงในระบบโปรแกรม
8.2 ถ่ายภาพ ด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของผลิตภัณฑ์
8.3 กรณีผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้นขอให้ถ่ายภาพให้เห็นผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
8.4 ขนาดภาพไม่เกิน 500 kb ต่อภาพ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร

วันที่สมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดสรร
สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2565
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้ประกอบการ/ประธานกลุ่ม/
กรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง)
3. สำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น อย. และหาก
ผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายระบุไว้ต้องผ่านการรับรอง
มาตรฐานอย่างใด อย่างหนึ่ง ก่อนวันสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ เช่น
มผช., มอก., ฮาลาล, คิว (Qmark), GAP, GMP, HACCP และ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
อัญมณี หากไม่มีมาตรฐานใดรับรองไม่สามารถส่งเข้ารับการคัดสรร ได้
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้
ถือปฏิบัติ ดังนี้
กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่
สามารถใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ยื่นขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เป็นหลักฐาน แทนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายเก่าซึ่ง
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หมดอายุสามารถใช้ใบรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ได้
กรณีที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติตามข้อ 3.1 และ 3.2 ให้ใช้หนังสือรับรอง
การ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้
4. สำเนาใบประกาศนียบัตรผลการคัดสรรระดับดาวที่เคยได้รับ
5. สำเนาเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์/คู่มือ/วิธีการประกอบ/ใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์
***ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้ยื่นใบสมัครทุกรายการ

ใบมอบอำนาจ
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
ตำแหนง (ประธานกลุม / เจาของกิจการ)
อยูบานเลขที่
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ขอมอบอำนาจให(นาย/นาง/นางสาว)
ตำแหนง
อยูบานเลขที่
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เปนผูยื่นใบสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC)
แทนขาพเจา จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

ลงชื่อ
(
ประธานกลุม/เจาของกิจการ

ผูมอบอำนาจ
)

ลงชื่อ
(
ตำแหนง

ผูรับมอบอำนาจ
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

หมายเหตุ
1.แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจดวย
2.ขอใหแนบเอกสารหลักฐานไวกับใบสมัครฯ

คำรับรองของเจาหนาที่และคณะกรรมการกลั่นกรอง การตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
รหัสผลิตภัณฑ
ชื่อผลิตภัณฑ
1. ผลิตภัณฑจัดอยูในประเภท
 อาหาร  เครื่องดืม่  ผา เครื่องแตงกาย  ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก  สมุนไพรที่ไมใชอาหาร
2. มีคุณสมบัตเิ ปนไปตามหลักเกณฑการคัดสรรฯ ที่กำหนด ดังนี้
ที่

เกณฑการพิจารณา

ผาน

1.

ผานการสำรวจและลงทะเบียนผูผลิต / ผูประกอบการ OTOP ป 2557-2565

2.

เปนผลิตภัณฑที่ไดแจงไวในเอกสารการสำรวจและลงทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ป
2557-2565

3.

ผลิตภัณฑ ตองผานการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เชน อย. และหากผลิตภัณฑใดไมมี
ขอกำหนดของกฎหมายระบุไวตองผานการรับรองมาตรฐานอยางใด อยางหนึ่ง กอนวันสมัครเขารับ
การคัดสรรฯ เชน มผช., มอก., ฮาลาล, คิว (Qmark), GAP, GMP, HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย
เปนตน ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑเครื่องประดับอัญมณี หากไมมีมาตรฐานใดรับรองไมสามารถสงเขารับการ
คัดสรรฯ ได สำหรับผลิตภัณฑที่อยูในระหวางขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑใหถือปฏิบัติ ดังนี้

ไมผาน

3.1 กรณีเปนผลิตภัณฑของผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รายใหม สามารถใชหนังสือรับรองจาก
หนวยงานที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเปนหลักฐาน แทนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
3.2 กรณีเปนผลิตภัณฑของผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รายเกาซึ่งใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
หมดอายุสามารถใชใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑที่หมดอายุสมัครเขารับการคัดสรรฯ ได
3.3 กรณีที่ไมอยูในคุณสมบัติตามขอ 3.1 และ 3.2 ใหใชหนังสือรับรองการ จดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ได
การพิจารณาใหความเห็นชอบรับรองผลิตภัณฑเขาคัดสรร
ลงชื่อ

เจาหนาที่ผูรับสมัคร

(

)

ตำแหนง
วันที่

.
เดือน

สุดยอดหนึง่ ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ.2565 (OTOP
Product Champion : OPC)
 รับรอง
 ไมรับรอง เพราะ

พ.ศ.
ลงชื่อ
(
ตำแหนง
วันที่

ผูรับรอง
)
เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เดือน
พ.ศ.

จำนวนตัวอยางผลิตภัณฑ
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2565
(OTOP Product Champion: OPC)
ที่สงคัดสรรฯ ระดับประเทศ
จำนวนชิ้น/ชุดของผลิตภัณฑ ที่จัดสงคัดสรรฯ ระดับประเทศ
1. ผลิตภัณฑประเภทอาหาร จำนวนผลิตภัณฑที่จัดสง จำนวน 6 ตัวอยาง (ชิ้น/ชุด)
2. ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม จำนวนผลิตภัณฑที่สง 4 ตัวอยาง (ชิ้น/ชุด)
3. ผลิตภัณฑประเภทผา เครื่องแตงกาย จำนวนผลิตภัณฑที่สง 1 ตัวอยาง (ชิ้น/ชุด)
4. ผลิตภัณฑประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก จำนวนผลิตภัณฑที่สง 1 ตัวอยาง (ชิ้น/ชุด)
5. ผลิตภัณฑประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จำนวนผลิตภัณฑที่สง 6 ตัวอยาง (ชิ้น/ชุด)

****************************
การสงคืนผลิตภัณฑ
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2565
(OTOP Product Champion: OPC)
1. สงคืนเฉพาะผลิตภัณฑประเภท ผา เครื่องแตงกาย และ ประเภทของใช ของตกแตง ของที่ระลึก
เทานั้น
2. ไมมีการสงคืนผลิตภัณฑประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
เนื่องจากตองมีการนำตัวอยางผลิตภัณฑไปตรวจ ชิม ทดสอบ และวิเคราะหผลิตภัณฑ

A1

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP

1003000030

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565

1. ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

*กรณีที่ตัวแทนกลุ่มหรือตัวแทนกิจการมาสมัครแทนให้กรอกข้อมูลด้านล่าง

ชื่อกลุ่ม/กิจการ

:

กลุ่มอาชีพหมู่ 5 กระทุ่มราย

ชื่อประธานกลุ่ม /เจ้าของกิจการ

:

นาง สารภี บัวเกษ

126xxxxxxx497

เลขบัตรประชาชน

:

ที่อยู่

:

หมายเลขโทรศัพท์

:

0819xxx757

ประเภทกลุ่ม/กิจการ

:

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

:

เพศ

ชาย

หญิง

4xx/8 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ไลน์

:

@sarapee

อีเมล์

ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว

:

sarapee@gmail.com

ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ประธานกลุ่มหรือเจ้าของกิจการไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง)
:

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์

ลุ่
แทนก
ว
ตั
ล
กข้อมู
:
อ
ร
ก
บ
*สำหรั
:

:

ไลน์

รแทน
ค
มั
ส
ารที่มา
ก
จ
กิ
น
ตัวแท เพศ
อ
ชาย
หญิง
:
รื
ห
ม

:

หมายเหตุ: การตัดสินผลิตภัณฑ์
1. คณะกรรมการคัดสรรฯ ระดับประเทศสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์
2. ผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่เก็บจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรฯ
ให้พิจารณาดังนี้
- กรณีผลิตภัณฑ์เดี่ยว ไม่ผ่านมาตรฐาน จะไม่ได้รับคะแนนหมวด ค.
ว่าด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์
- กรณีชุดผลิตภัณฑ์ มีรายการใดรายการหนึ่งไม่ผ่านมาตรฐาน ให้ถือว่าไม่ผ่าน
มาตรฐานทั้งชุด และไม่ได้รับคะแนนหมวด ค. ว่าด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์
3. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรฯ ระดับประเทศต้องตรงตามรูปภาพที่ได้ส่งสมัครเข้ารับ
การคัดสรรฯ ในระดับจังหวัด

อีเมล์

:

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร
วันที่สมัคร

นาง สารภี บัวเกษ

23/04/2565

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP

1003000030

A2

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565

3. ประวัติการส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ยังไม่เคยสมัครเข้ารับการคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

*กรณีที่ไม่เคยสมัคร ไม่ต้องกรอกข้อมูลด้านล่าง

เคยสมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ.

รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์

ดาว

2556

1003000030-0001

ขนมปั้ นสิบทอด

อาหาร

3

2562

1003000030-0002

ขมมปั้ นสิบนึ่ง

อาหาร

2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร

นาง สารภี บัวเกษ

วันที่สมัคร

23/04/2565

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

1003000030-0001

B1

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรฯ

:

ขนมปั้ นสิบทอด

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 - 2565 ประเภท
อาหาร

เครื่องดื่ม

ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

ผ้า เครื่องแต่งกาย

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในหมวด
อาหาร
1. ผัก ผลไม้สด
2. น้ำผึ้ง
2.1 นำ้ผึ้งรวง
2.2 น้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้........................
3. ข้าวกล้องและข้าวสาร

4. เนื้อสัตว์สด

8. ผักและผลไม้แปรรูป

5. อาหารประมงสด

9. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ นม ไข่ แปรรูป

6. ขนม

10. ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป

7. น้ำพริก

11. ข้าวและธัญพืชแปรรูป

เครื่องดื่ม
1. เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

2. เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ผ้า เครื่องแต่งกาย
1. ผ้าผืน

2. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

3. เครื่องแต่งกาย

ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
1. ไม้ (ทำจากไม้เป็นหลัก)

2. จักสาน ถักทอ

3. ดอกไม้ประดิษฐ์

5. เซรามิค เครื่องปั้ นดินเผา

6. เคหะสิ่งทอ

7. อื่น ๆ

3. โลหะ (ทำจากโลหะเป็นหลัก)

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
1. ยาจากสมุนไพร

2. เครื่องสำอางสมุนไพร

3. วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ใช้ในการเกษตร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร

นาง สารภี บัวเกษ

วันที่สมัคร

23/04/2565

1003000030-0001

B2

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จากการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการฯ ปี 2557-2565)

สามารถนำมารับประทานเป็นของว่าง และนำไปเป็นของฝากในโอกาสต่างๆได้

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จากการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการฯ ปี 2557-2565)

ขนมปั้ นสิบทอด เป็นขนมสูตรดั้งเดิมของคนเฒ่าคนแก่ประจำหมู่บ้าน ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า
30 ปี ได้รับการขนานนามว่าเป็นขนมปั้ นสิบที่อร่อยเลิศที่สุดในจังหวัด โดยวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่คัดสรร
มาด้วยความพิถีพิถัน ตั้งแต่การเลือกใช้แป้งจนถึงวัตถุดิบทำไส้ขนม

2. มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ (ระบุพร้อมแนบสำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ)
ประเภทมาตรฐาน

เลขที่เอกสารที่ได้รับ

ลงวันที่

วันที่หมดอายุ

อ.ย.

1020015520001

31/04/2564

31/04/2567

*กรณีที่ยังไม่ได้รับเลขที่เอกสาร ให้กรอกหมายเลขคำร้องยื่นขอเอกสาร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร

นาง สารภี บัวเกษ

วันที่สมัคร

23/04/2565

1003000030-0001

B3

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565

3. ข้อมูลการตลาดและขนส่ง
ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ยอดขายรวมต่อปี

500

ถุง

ระบุหน่วย

70

ราคาต่อหน่วย

420000
ไม่เคยส่งออก

ผลิตภัณฑ์ของท่านเคยส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศหรือไม่

เคยส่งออกประเทศ

มาเลเซีย

ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิระหว่างขนส่งหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกหักเสียหายง่ายหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอัญมณี

ใช่

ไม่ใช่

4. การจัดกลุ่มตามมุมมองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และผลิตได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
มีตลาดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีกำลังการผลิตที่รองรับ
การสั่งซื้อได้ในปริมาณมากและมีศักยภาพในการส่งออกตลาดต่าง
ประเทศได้ในระยะยาว

กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ผลิตได้จำนวนน้อย เพราะมีขั้นตอน
และกระบวนการผลิตยากและซับซ้อนเป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์
มีเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละชิ้น ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตโดยไม่
สามารถผลิตสินค้าที่เหมือนกันในปริมาณมากได้ และผลิตเพื่อ
จำหน่ายให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด
หรือมาตรฐานอื่นที่รองรับ กระบวนการผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตได้
จำนวนมาก สามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมากได้ และมีกำลัง
การผลิตเพียงพอ หรือมีกำลังการผลิตในลักษณะเป็นเครือข่าย มี
ตลาดจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การ
แข่งขันในตลาดได้

กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มีการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน ผลิตได้จำนวนน้อย ยัง
ไม่ได้มีการรับรองมาตรฐานและมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ในตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐาน

5. ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ 3 ภาพ
8.1 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และบันทึกภาพลงในระบบโปรแกรม
8.2 ถ่ายภาพ ด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของผลิตภัณฑ์
8.3 กรณีผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้นขอให้ถ่ายภาพให้เห็นผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
8.4 ขนาดภาพไม่เกิน 500 kb ต่อภาพ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร

นาง สารภี บัวเกษ

วันที่สมัคร

23/04/2565

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

1003000030-0002

B1

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรฯ

:

ขนมปั้ นสิบนึ่ง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 - 2565 ประเภท
อาหาร

เครื่องดื่ม

ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

ผ้า เครื่องแต่งกาย

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในหมวด
อาหาร
1. ผัก ผลไม้สด
2. น้ำผึ้ง
2.1 นำ้ผึ้งรวง
2.2 น้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้........................
3. ข้าวกล้องและข้าวสาร

4. เนื้อสัตว์สด

8. ผักและผลไม้แปรรูป

5. อาหารประมงสด

9. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ นม ไข่ แปรรูป

6. ขนม

10. ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป

7. น้ำพริก

11. ข้าวและธัญพืชแปรรูป

เครื่องดื่ม
1. เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

2. เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ผ้า เครื่องแต่งกาย
1. ผ้าผืน

2. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

3. เครื่องแต่งกาย

ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
1. ไม้ (ทำจากไม้เป็นหลัก)

2. จักสาน ถักทอ

3. ดอกไม้ประดิษฐ์

5. เซรามิค เครื่องปั้ นดินเผา

6. เคหะสิ่งทอ

7. อื่น ๆ

3. โลหะ (ทำจากโลหะเป็นหลัก)

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
1. ยาจากสมุนไพร

2. เครื่องสำอางสมุนไพร

3. วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ใช้ในการเกษตร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร

นาง สารภี บัวเกษ

วันที่สมัคร

23/04/2565

1003000030-0002

B2

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จากการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการฯ ปี 2557-2565)

สามารถนำมารับประทานเป็นของว่าง และนำไปเป็นของฝากในโอกาสต่างๆได้

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จากการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการฯ ปี 2557-2565)

ขนมปั้ นสิบนึ่ง เป็นขนมที่ประยุกต์ไส้ด้านในมาจากขนมปั้ นสิบทอด ที่เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเฒ่าคนแก่
ประจำหมู่บ้าน ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 30 ปี ได้รับการขนานนามว่าเป็นขนมปั้ นสิบที่อร่อยเลิศ
ที่สุดในจังหวัด โดยวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่คัดสรรมาด้วยความพิถีพิถัน ตั้งแต่การเลือกใช้แป้งจนถึง
วัตถุดิบทำไส้ขนม

2. มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ (ระบุพร้อมแนบสำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ)

ประเภทมาตรฐาน

เลขที่เอกสารที่ได้รับ

ลงวันที่

วันที่หมดอายุ

*กรณีที่ยังไม่ได้รับเลขที่เอกสาร ให้กรอกหมายเลขคำร้องยื่นขอเอกสาร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร

นาง สารภี บัวเกษ

วันที่สมัคร

23/04/2565

1003000030-0002

B3

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ใบสมัครการคั ดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565

3. ข้อมูลการตลาดและขนส่ง
ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ยอดขายรวมต่อปี

1000

ชิ้น

ระบุหน่วย

7.5

ราคาต่อหน่วย

84000

*กรณีที่เคยส่งออก ให้ระบุประเทศที่ส่งออกด้วย

ไม่เคยส่งออก

ผลิตภัณฑ์ของท่านเคยส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศหรือไม่

เคยส่งออกประเทศ

ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิระหว่างขนส่งหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกหักเสียหายง่ายหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอัญมณี

ใช่

ไม่ใช่

4. การจัดกลุ่มตามมุมมองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และผลิตได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
มีตลาดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีกำลังการผลิตที่รองรับ
การสั่งซื้อได้ในปริมาณมากและมีศักยภาพในการส่งออกตลาดต่าง
ประเทศได้ในระยะยาว

กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ผลิตได้จำนวนน้อย เพราะมีขั้นตอน
และกระบวนการผลิตยากและซับซ้อนเป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์
มีเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละชิ้น ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตโดยไม่
สามารถผลิตสินค้าที่เหมือนกันในปริมาณมากได้ และผลิตเพื่อ
จำหน่ายให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด
หรือมาตรฐานอื่นที่รองรับ กระบวนการผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตได้
จำนวนมาก สามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมากได้ และมีกำลัง
การผลิตเพียงพอ หรือมีกำลังการผลิตในลักษณะเป็นเครือข่าย มี
ตลาดจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การ
แข่งขันในตลาดได้

กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มีการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน ผลิตได้จำนวนน้อย ยัง
ไม่ได้มีการรับรองมาตรฐานและมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ในตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐาน

5. ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ 3 ภาพ
8.1 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และบันทึกภาพลงในระบบโปรแกรม
8.2 ถ่ายภาพ ด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของผลิตภัณฑ์
8.3 กรณีผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้นขอให้ถ่ายภาพให้เห็นผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
8.4 ขนาดภาพไม่เกิน 500 kb ต่อภาพ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
และเป็นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร

นาง สารภี บัวเกษ

วันที่สมัคร

23/04/2565

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดสรร
สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2565
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้ประกอบการ/ประธานกลุ่ม/
กรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง)
3. สำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น อย. และหาก
ผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายระบุไว้ต้องผ่านการรับรอง
มาตรฐานอย่างใด อย่างหนึ่ง ก่อนวันสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ เช่น
มผช., มอก., ฮาลาล, คิว (Qmark), GAP, GMP, HACCP และ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
อัญมณี หากไม่มีมาตรฐานใดรับรองไม่สามารถส่งเข้ารับการคัดสรร ได้
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้
ถือปฏิบัติ ดังนี้
กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่
สามารถใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ยื่นขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เป็นหลักฐาน แทนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายเก่าซึ่ง
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หมดอายุสามารถใช้ใบรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ได้
กรณีที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติตามข้อ 3.1 และ 3.2 ให้ใช้หนังสือรับรอง
การ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้
4. สำเนาใบประกาศนียบัตรผลการคัดสรรระดับดาวที่เคยได้รับ
5. สำเนาเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์/คู่มือ/วิธีการประกอบ/ใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์
***ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้ยื่นใบสมัครทุกรายการ

