
1 
 

 
 

ใบสมัครขอรับ/ขอต่ออายุตราสัญลักษณ์ Thai Select Premium/Thai Select สําหรับร้านอาหารไทย 
โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร และแนบเอกสารตามที่ระบุ 

1. ข้อมูลพืน้ฐาน 
ช่ือร้านอาหาร/สาขา             
ที่อยู่              
              
              
โทรศัพท ์       โทรสาร         
E-mail        Website       
ช่ือผู้ติดต่อ       ตําแหน่ง       
สัดส่วนผู้ถือหุ้น  ไทย  %  ต่างชาติ   % (โปรดระบุ)      
ทุนจดทะเบียน               
หมายเลขทะเบียนการค้า      เดือน/ปีที่จดทะเบียน     

2. ประเภทร้านอาหาร/ภัตตาคารอาหารไทยเต็มรูปแบบ (โปรดเลือก)  
     ประเภทการออกแบบตกแต่ง  
        Ο  ออกแบบตกแต่งแบบไทย (Classical Thai Restaurant) 
        Ο  ออกแบบตกแต่งแบบไทยร่วมสมัย (Modern Thai Restaurant) 

การรับรองมาตรฐาน (โปรดระบุ)           
               
บุคลากรในร้านอาหาร (โปรดระบุจํานวนบุคลากรแต่ละประเภท)       
              
พ่อครัว/แม่ครวั Ο ไทย   คน  ประสบการณ์ปรุงอาหารไทย  ปี 
       Ο ต่างชาติ  คน  ประสบการณ์ปรุงอาหารไทย  ปี 
พนักงานบริการส่วนหน้า   คน  อ่ืนๆ  คน (โปรดระบุ)       
จํานวนที่น่ัง    ที่น่ัง ขนาดพ้ืนที่         
รางวัลที่ได้รับ  1.    จากหน่วยงาน        
    2.    จากหน่วยงาน       
    3.    จากหน่วยงาน       

3. รายละเอียดการบริหารร้านอาหาร 
จํานวนสาขา  Ο ในประเทศไทย ร้าน  Ο ในต่างประเทศ ร้าน  
(โปรดระบุ)             
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สัดส่วนจํานวนลูกค้า  Ο ต่างชาติ  %  Ο ไทย  % 
วัตถุดิบที่ใช้   Ο  ใช้วัตถุดิบจากประเทศไทย โดยร้านอาหารจัดซื้อเองและปรุงโดยพ่อครัว/แม่ครัวในร้าน 
     Ο  ใช้วัตถุดิบจากประเทศไทย โดยมีผูใ้หบ้ริการจัดส่งให้กับร้านอาหาร (รวมกรณีสั่งจากโรงงานผู้ผลิต) 
      Ο  ใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศ (โปรดระบุ)          
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด (โปรดระบุ)           
              
              
 
ข้าพเจ้ายอมรบัและตกลงดําเนนิการตามเงือ่นไขที่กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศกําหนดไว้ในการสมัคร
ขอรับ/ขอต่ออายุตราสัญลกัษณ์ Thai Select Premium/Thai Select และขอรบัรองว่าข้อมูลข้างต้น      
เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 
                 ลงช่ือ       

           สําหรบัติดนามบัตร  หรือประทับตราร้าน (ถ้ามี)         (             ) 

                                 ตําแหน่ง       
                  วันที่      
 
 
เอกสารประกอบการย่ืนสมัครขอรบั/ขอต่ออายุตราสัญลักษณ ์Thai Select Premium/Thai Select  
สําหรบัรา้นอาหารไทย  โปรดแนบเอกสารตามท่ีระบุ 
 
 
  รายการเอกสารประกอบการสมัครฯ 
 สําเนาหนังสือจดทะเบียนกิจการ (ทะเบียนการค้า ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรืออ่ืนๆ ) 
 สําเนามาตรฐานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ภาพถ่ายร้านอาหารภายในและภายนอกท่ีมองเห็นช่ือร้าน และการตกแต่งภายในร้าน 
 สําเนารายการอาหาร (Menu) และภาพถ่ายอาหารแนะนํา 5 รายการ 

   เอกสารอ่ืนๆ  
 แผนทีส่ถานทีต้ั่งร้านอาหาร 
 ในกรณีขอต่ออายุ โปรดแนบสําเนาเกียรติบัตรที่ได้รับก่อนหน้าน้ี 
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โปรดเลือกรายการอาหาร 5 อย่าง จากรายการต่อไปนี ้ระบุวัตถุดิบทีใ่ช้ปรุงและวิธปีรุงอาหาร 
Ο   1. แกงเขยีวหวาน (Gaeng Kiew Wan)   Ο  8. ไก่ห่อใบเตย (Gai Hor Bai Toey) 
Ο   2. มัสมั่น (Masman)     Ο  9. ข้าวตังหน้าต้ัง (Khao Tang Na Tang) 
Ο   3. ต้มยํากุ้ง (Tom Yum Goong)    Ο 10. กระทงทอง (Krathong - Tong) 
Ο   4. ต้มข่าไก่ (Tom Kha Gai)     Ο 11. ของหวาน 
Ο   5. แกงเผด็เป็ดย่าง (Gaeng Phed Ped Yang)   Ο 12. อาหารประจําท้องถิ่นในภาคต่าง  ๆของไทย 
Ο   6. ส้มตํา ไก่ย่าง ข้าวเหนียว (Som Tum, Kai Yang, Kaw Neaw) Ο 13. อ่ืนๆ 
Ο   7. ผัดไทย (Pad Thai) 

รายการที่ 1 
ช่ืออาหาร             
วัตถุดิบที่ใช้ปรุงและวิธีการปรุงอาหาร          
              
              
              
รายการที่ 2 
ช่ืออาหาร             
วัตถุดิบที่ใช้ปรุงและวิธีการปรุงอาหาร          
              
              
              
รายการที่ 3 
ช่ืออาหาร             
วัตถุดิบที่ใช้ปรุงและวิธีการปรุงอาหาร          
              
              
              
รายการที่ 4 
ช่ืออาหาร             
วัตถุดิบที่ใช้ปรุงและวิธีการปรุงอาหาร          
              
              
              
รายการที่ 5 
ช่ืออาหาร             
วัตถุดิบที่ใช้ปรุงและวิธีการปรุงอาหาร          
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คุณสมบัติของร้านอาหารไทยท่ีมีสิทธิ์ได้รบัการพิจารณาการมอบตราสัญลักษณ ์Thai Select Premium/ 
Thai Select  

1. เป็นร้านอาหารไทยที่ปรุงอาหารรสชาติไทยให้บริการแก่ลูกค้า และมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
    ของรายการอาหารทั้งหมดที่ร้านอาหารให้บริการ 
2. เปิดให้บรกิารแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือหากร้านอาหารได้รับตราสญัลกัษณ์ Thai Select Premium/ 
    Thai Select อยู่แล้ว สามารถย่ืนใบสมคัรขอต่ออายุการใช้ตรา Thai Select Premium/Thai Select  
    ก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน 
3. ร้านอาหารไทยที่มีมากกว่า 1 สาขา แต่ละสาขาต้องย่ืนใบสมัครขอรับหรือขอต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์      
    Thai Select Premium/Thai Select แยกจากสาขาอ่ืน 
4. ร้านอาหารไทยต้องผ่านการตรวจสอบและให้คะแนนตามคู่มือการตรวจสอบ จากคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดย 
    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
5. ต้องย่ืนใบสมัครขอรบัตราสญัลักษณ์ Thai Select Premium/Thai Select กรณีครบ 3 ปี ต้องย่ืน 
 ขอต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์ Thai Select Premium/Thai Select  
 
 

การรับสมัคร 
1. ระยะเวลาการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตลอดปี 
2. ขั้นตอนการรับสมัคร 
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารใบสมัครได้ที่สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ Download ไฟล์ใบสมัครจากเวบไซต์ www.Thaiselect.com  
3. สถานที่ย่ืนใบสมัคร  

 ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยย่ืนใบสมัครขอรับ/ขอต่ออายุ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครต่อ
หน่วยงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ต้ังอยู่ในประเทศต่างๆ ได้แก่ สาํนักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ หรือ Thai Trade Center หรือ Office of Commercial Affair หรืออ่ืนๆ ตามท่ีเรียก   
ในแต่ละประเทศ  

4. ข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อสอบถามสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดในเวบไซต์  
     www.ditp.go.th -> Contact Us -> Overseas Office  
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของร้านอาหารไทยที่ขอรับตราสัญลักษณ์ Thai Select Premium/ Thai Select 

1. หลักเกณฑ์ 
 1.1 ตราสัญลักษณ์ Thai Select Premium/Thai Select มอบให้แก่ร้านอาหารไทยที่ปรุงอาหารรสชาติไทย
ให้บริการแก่ลูกค้า มีการตกแต่งบรรยากาศร้านอาหารสวยงามหรือส่ือถึงความเป็นไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของไทย ใช้วัตถุดิบและเคร่ืองปรุงอาหารไทย 
 1.2 ร้านอาหารไทยต้องผ่านการตรวจสอบและให้คะแนนตามคู่มือการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้ง
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
 1.3 การจัดระดับ กําหนดเป็น 2 ระดับ โดยคํานึงถึงคุณภาพอาหารไทย รูปแบบ และบริการ 
  1.3.1 Thai Select Premium ระดับยอดเยี่ยม เทียบเท่า 5 ดาวหรือสูงกว่า ได้คะแนนต้ังแต่ 90 คะแนนข้ึนไป 
เป็นร้านอาหารที่ปรุงอาหารไทยแท้ มีการตกแต่งร้านและตกแต่งอาหารสวยงาม มีบริการที่มีคุณภาพสูง และสินค้า
อาหารไทยมีคุณค่าที่ผู้บริโภคมีความภาคภูมิใจในการใช้บริการหรือบริโภค 
  1.3.2 Thai Select ระดับดีเด่น เทียบเท่า 3 - 4 ดาว ได้คะแนน 75 - 89 คะแนน เป็นร้านอาหารที่ปรุง
อาหารไทย มีบริการหรือสินค้ามีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล มีความคุ้มค่าต่อการใช้บริการหรือบริโภค 
 1.4 ประเภทร้านอาหารไทย ที่จะขอรับตราสัญลักษณ์ Thai Select Premium /Thai Select  
  1.4.1 ร้านอาหารที่มีการออกแบบตกแต่งแบบไทย (Classical Thai Restaurant)  
  1.4.2 ร้านอาหารที่มีการออกแบบตกแต่งแบบไทยร่วมสมัย (Modern Thai Restaurant)  
 

2. เง่ือนไขของร้านอาหารไทยที่ได้รับเครื่องหมาย Thai Select Premium/Thai Select 
 2.1 ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select Premium/Thai Select เป็นการบ่งช้ีว่าร้านอาหาร 
ที่สามารถปรุงอาหารไทยได้ตามมาตรฐาน ตามวิธีการปรุงอาหารไทย ใช้วัตถดุิบและเครื่องปรุงอาหารจากประเทศไทย 
ไม่ใช่การรับรอง (Certify) มาตรฐานสถานประกอบการ เน่ืองจากมีหน่วยงานในท้องถิ่นประเทศน้ันๆ ดําเนินการอยู่แล้ว 
 2.2 ผู้ที่ได้ตราสัญลักษณ์ Thai Select Premium/Thai Select จะได้รับเกียรติบัตร ลงนามโดยอธิบดี 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงระบุเดือน/ปีที่ได้รับ และเดือน/ปีที่หมดอายุ 
 2.3 อายุการใช้ตราสัญลักษณ์ Thai Select Premium/Thai Select มีอาย ุ3 ปี หากประสงค์จะต่ออายุ   
ผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ จะต้องยื่นความจาํนงขอต่ออายเุป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ 
 2.4  หากตรวจพบว่าผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select Premium/Thai Select ได้ดําเนินการอย่างใดอยา่งหน่ึง 
อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ฯ หรือคุณสมบัติไม่ตรงกับหลักเกณฑ์การพิจารณา 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาใช้มาตรการดังต่อไปน้ี 
  2.4.1  เพิกถอนสิทธ์ิการใช้ตราสัญลักษณ์ Thai Select Premium/Thai Select และ/หรือ 
  2.4.2  สงวนสิทธ์ิมิให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่กรมดําเนินการ และ/หรือ 
  2.4.3  การดําเนินการทางกฎหมาย/คดีทางกฎหมาย 
 

3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
 3.1 ได้รับสิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ Thai Select สําหรับร้านอาหารไทย เพ่ือส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 3.2 ได้รับสิทธิประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.thaiselect.com และได้รับ Username และ Password สําหรับ
ปรับปรุงข้อมูลของตนเอง ในฐานะสมาชิก   
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 3.3 ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการขายในส่วนของร้านอาหารไทย จากกรมฯ  
ตามความเหมาะสม 
 3.4 ได้รับการพิจารณาคัดเลือก แสดงสินค้าในส่วนนิทรรศการ งานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศทีก่รมฯ  
เข้าร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัล/เคร่ืองหมาย 
 3.5 ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ในการเขา้ร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก ภายในระยะเวลา  
1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัล/เคร่ืองหมาย (ทั้งน้ี ผู้ขอใช้สิทธิเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข 
ของงานฯ ที่สมัคร) 
 3.6 ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบ ร้อยละ 50 ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ทีก่รมฯ เขา้ร่วมไม่เกิน  
3 คร้ัง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัล/เคร่ืองหมาย (ทั้งน้ี ผู้ขอใช้สิทธิเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของงานฯ ที่สมัคร) 
 3.7 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย ในต่างประเทศ ที่
จัดโดยสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมฯ 
 
(หมายเหตุ สิทธิประโยชน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาตราสัญลักษณ์ Thai Select) 

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


