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ค าขอเลขที.่............... แบบ สินค้า 01 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

แบบค าขอแจ้งรายละเอยีดสินค้า/บริการ ของวสิาหกจิชุมชน/เครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
เขียนท่ี  .........................................  

วนัท่ี .......... เดือน ............................. พ.ศ ......... 
เรียน นายทะเบียน 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ........................... .................. นามสกุล ..... ...................................... 
เป็นสมาชิกผูมี้อ านาจท าการแทนวสิาหกิจชุมชน/เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน  
ช่ือ  .................................................................................  
มีรหสัทะเบียน     /  -  
ท่ีตั้ง วสิาหกิจชุมชน / เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน 

เลขท่ี ................. หมู,ท่ี ............... ต าบล ............................. อ าเภอ .................................  
จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์, ..........................  
โทรสาร ............................. E-mail address ..........................................................................  
Facebook(ถา้มี) : ……………………………… Line (ถา้มี) : ……………………………….. 

มีความประสงคข์อแจง้รายการสินคา้/บริการ ดงัน้ี 
 ผลิตสินคา้ จ  านวน .............................. ชนิด 
 บริการ จ านวน .................................... กิจการ 
 ขอ้มูล/ข่าวประชาสัมพนัธ์ของวสิาหกิจชุมชน/เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน จ านวน----เร่ือง 

ตามรายละเอียดแนบทา้ย จ านวน ......................................... หนา้ 

ลงช่ือ .........................................................ผูย้ืน่แบบ 
   (     ) 

                                                      ลงช่ือ .......................................................ผูย้ืน่แบบ             
                                                             (     ) 

ต าแหน่ง 

ผลการพิจารณา  บนัทึก  

            แกไ้ข 
ลงช่ือ  ..................................................  นายทะเบียน 

( .................................................. ) 
เกษตรอ าเภอ 

ส านกังานเกษตรอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ ......... ..................... 
จงัหวดั ...................................  
วนัท่ี ............... เดือน .................... พ.ศ. ...................... 
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รายละเอียดขอ้มูล/ข่าวประชาสัมพนัธข์องวสิาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ 
เร่ืองที ่1. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 

 
เร่ืองที ่2. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 

หมายเหตุ รายละเอียดขอ้มูล/ข่าวประชาสัมพนัธ์ของวสิาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ 
หมายถึง ลกัษณะและ ความเป็นมาของวสิาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ รวมทงัข่าวประชาสัมพนัธ์

ต่างๆ ของวสิาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ นั้นๆ 
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รายละเอยีดรายการสินค้า และบริการ 
ชนิดที ่ ............................................... 

1. กลุ่มกิจการ  ผลิตสินคา้  บริการ 
2. ประเภทของสินคา้/บริการ ................................................. (ประเภทสินคา้ตามเอกสารแนบทา้ยท่ี 1) 
3. ช่ือสินคา้/บริการ ....................................................................................................  
4. รูปสินคา้/บริการ (หากมีแฟ้มขอ้มูลท่ีถ่ายจากกลอ้งดิจิตอล หรือ Scanner ใหแ้นบแฟ้มขอ้มูลดว้ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. หน่วยนบั ............... 

6. ราคาต่อหน่วย .......................บาท 

7. คุณสมบติั(ลกัษณะเด่นและคุณสมบติัอ่ืนๆ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
8. องคป์ระกอบ (ส่วนประกอบท่ีส าคญัของสินคา้/บริการ) 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
9.ขอ้มูลโภชนาการ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป/ช่ือแฟ้มข้อมลู...................................................... 
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10. ความสามารถในการผลิต(ปริมาณ:หน่วยนบั/เดือน) 
11. การรับรองคุณภาพ    อย. เลขท่ี ................................ 

  มอก. เลขท่ี ............................. 
  มผช. เลขท่ี............................. 
  เคร่ืองหมาย Q   เลขท่ี ............................. 

ระบบ/ผลิตภณัฑ ์............ ......................... 
หน่วยงานท่ีรับรอง  ........ ........................ 

  OTOP ........ ดาว รหสัผลิตภณัฑ ์............... ........................ 
  ฮาลาล               เลขท่ี  ...............................  
  อ่ืนๆ(ระบุ)........................................ เลขท่ี ..................................... 

(ต้องส าเนาเอกสารใบรับรองแนบด้วย) 
12. ระยะเวลาการผลิต ตลอดปี 

  ระหวา่งเดือน  ......................... ถึง เดือน  .................................  
13. ช่องทางการจ าหน่าย     ขายเอง 
                                            ฝากขาย 
                                            ขายผา่นนายหนา้ 
                                            ผลิตตามค าสั่งซ้ือ 
                                            เป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีสิทธิพิเศษ ส าหรับหน่วยงานราชการ และรัฐวสิาหกิจ  
                                                ท่ีสามารถซ้ือผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยวธีิพิเศษ(Dcop.net) 

 แลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งเครือข่าย 
                                           อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................  
14. สินคา้ตามเทศกาล         ปีใหม่          คริสตม์าส  วาเลนไทน์ 

ตรุษจีน สงกรานต ์  ลอยกระทง  
งานแต่งงาน  ฮาโลวนี    งานศพ  วนัเกิด 
เขา้พรรษา  ออกพรรษา อ่ืนๆ(ระบุ) .............................................  

ลงช่ือ............................................................ ผูย้ืน่แบบ 
                                     (                                                      ) 


