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 Thailand Trust Mark ปO ๒๕๖๔ 

กรมส)งเสริมการค1าระหว)างประเทศ 

ส)งมอบงานงวดที่ ๓ 
 

 

 

 
โดย บริษัท ไอบิสซิเนส คอร2ปอเรชั่น จำกัด 
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ระบบสำหรับผู*ใช*งาน (ผู*สมัคร สมาชิกตราสัญลักษณ; Thailand Trust Mark) 

หน*าจอเข*าสูNระบบ DITP Account 

๑. เข&าหน&าเว็บไซต0 www.thailandtrustmark.com 

๒. คลิกปุGม Login เพ่ือเข&าสูQระบบ 

๓. หน&าจอแสดงเข&าสูQระบบโดย DITP Account (ตามรูป) 

๔. กรอกรายละเอียด เลขนิติบุคคล หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

๕. กรอก Password 

๖. คลิกปุGม (สีแดง) เข&าสูQระบบด&วย DITP Account  

๗. หากผู&ประกอบการมี Account MOC สามารถ คลิกปุGม (สีขาว) "เข&าสูQระบบด&วย Account MOC" 

๘. หากผู&ประกอบการยังไมQมีการลงทะเบียน สามารถ คลิกปุGม (สีน้ำเงิน) "ลงทะเบียน DITP Account" โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
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ภาพ เข=าสู?ระบบ 

 

 

 

 

 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 
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การลงทะเบียน สำหรับเว็บไซต; (Register) 

       ผู&ใช&งาน คลิกปุGม ลงทะเบียน  ระบบจะแสดงหน&าลงทะเบียน ดังรูป 

 

ภาพ การลงทะเบียน 

 

 

  

๑ 

๒ 

๓ 
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การลงทะเบียน สำหรับเว็บไซต0 (Register) (ตQอ) 

ข้ันตอนการใช*งาน การลงทะเบียน (Register) มีดังตNอไปน้ี 

การลงทะเบียนสมัครเข&าใช&งานระบบ ผู&ใช&งานจะต&องทำการกรอกรายละเอียดในการลงทะเบียนสมัครเข&าใช&งานระบบ สามารถลงทะเบียนได& ๓ ประเภท 

ตามสถานะของผู&ใช&งาน ดังน้ี 

- นิติบุคคล (ไทย) 

- FOREIGNER 

- บุคคลท่ัวไป 

การลงทะเบียนสำหรับ นิติบุคคล (ไทย) 

๑. กรอกเลขนิติบุคคล (Username) * 

๒. กรอกรหัสผQาน (Password) * 

๓. กรอกยืนยันรหัสผQาน (Re-enter Password) * 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 
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การลงทะเบียน สำหรับเว็บไซต0 (Register) (ตQอ) 

 

ภาพ การลงทะเบียน 

๔ 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

การลงทะเบียน สำหรับเว็บไซต0 (Register) (ตQอ) 

๔. กรอกข&อมูลบริษัท โดยมีข&อมูล ดังน้ี 

- ช่ือบริษัท * 

- ท่ีอยูQ 

- จังหวัด  

- อำเภอ  

- ตำบล  

- เลขรหัสไปรษณีย0  

- ช่ือบริษัท (อังกฤษ) * 

- ท่ีอยูQ (อังกฤษ) 

- จังหวัด (อังกฤษ) 

- อำเภอ (อังกฤษ) 

- ตำบล (อังกฤษ) 

- เลขรหัสไปรษณีย0 (อังกฤษ) 

หมายเหตุ : ๑. เม่ือผู&ใช&งานกรอกเลขนิติบุคคล และรหัสผQาน ระบบจะกรอกข&อมูลบริษัทภาษาไทยให&อัตโนมัติ  

๒. ผู&ใช&งานไมQสามารถแก&ไขข&อมูลบริษัทในสQวนท่ีระบบกรอกให&อัตโนมัติได& หากผู&ใช&งานต&องการปรับเปล่ียนข&อมูลโปรดติดตQอกรมพัฒนาธุรกิจ

การค&า โทรศัพท0 : 02 547 4376 อีเมล : datawarehouse@dbd.go.th 

๓. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 
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การลงทะเบียน สำหรับเว็บไซต0 (Register) (ตQอ) 

 

ภาพ การลงทะเบียน 

  

๕ 
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การลงทะเบียน สำหรับเว็บไซต0 (Register) (ตQอ) 

๕. กรอกท่ีอยูQติดตQอ โดยมีข&อมูล ดังน้ี 

- เลือก ท่ีอยูQใหมQ หรือ ท่ีอยูQเดียวกับท่ีจดทะเบียน  

- เม่ือผู&ใช&งานเลือก ท่ีอยูQใหมQ ต&องทำการกรอกข&อมูล ดังน้ี 

- เลขรหัสไปรษณีย0 * 

- จังหวัด สามารถกด Drop down list * 

- อำเภอ สามารถกด Drop down list * 

- ตำบล สามารถกด Drop down list * 

- ท่ีอยูQ * 

- เม่ือผู&ใช&งานเลือก ท่ีอยูQเดียวกับท่ีจดทะเบียน ระบบจะทำการกรอกข&อมูลท่ีอยูQเดียวกับท่ีจดทะเบียน ข้ึนโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 
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การลงทะเบียน สำหรับเว็บไซต0 (Register) (ตQอ) 

 

ภาพ การลงทะเบียน 

  

๖ 

๗ 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

การลงทะเบียน สำหรับเว็บไซต0 (Register) (ตQอ) 

๖. กรอกข&อมูลบุคคล โดยมีข&อมูล ดังน้ี 

- คำนำหน&าช่ือ * สามารถกด Drop down list  

- กรอก เลขประจำตัวประชาชน * 

- ช่ือ * 

- นามสกุล * 

- First name * 

- Last name * 

- อีเมล * 

- หมายเลขโทรศัพท0 * 

๗.  เม่ือผู&ใช&งาน กรอกข&อมูลครบถ&วนแล&ว คลิกปุGม ลงทะเบียน 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 
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การลืมรหัสผNาน (Forgot password) 

กรณีท่ีผู&ใช&งาน ลืมรหัสผQาน ผู&ใช&งานสามารถ คลิกท่ี ลืมรหัสผQาน ระบบจะทำการแสดงหน&า ลืมรหัสผQานจากน้ันผู&ใช&งานทำการ กรอกข&อมูล เลขนิติ

บุคคลเลข / บัตรประจำตัวประชาชน  

 

ภาพ ลืมรหัสผ?าน 

 

(๑) 
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ภาพ ลืมรหัสผ?าน 

๑. กรอกข&อมูล เลขนิติบุคคลเลข / บัตรประจำตัวประชาชน* 

๒. คลิกปุGม ยืนยัน ระบบจะแสดง Pop up ดังน้ีในข&อถัดไป 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

(๒) 

๑ 

๒ 
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๓. ระบบจะทำการสQงข&อมูลท่ีขอแก&ไข Password ไปยังอีเมลของผู&ใช&งาน โดยผู&ใช&งานสามารถตรวจสอบได&ท่ีอีเมลท่ีลงทะเบียนไว& 

หมายเหตุ : ๑. หากผู&ใช&งานต&องการเปล่ียนอีเมล โปรดติดตQอเจ&าหน&าท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค&า  

โทรศัพท0 : 02 547 4376 อีเมล : datawarehouse@dbd.go.th 

 

 

๓ 
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หน1าจอแสดงข1อมูลผู1สมัคร 

 

ภาพ หน=าจอข=อมูลผู=สมัคร 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 
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หน*าจอแสดงข*อมูลผู*สมัคร (ตNอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี 

๑. เลขท่ีใบสมัคร 

๒. ช่ือบริษัท 

๓. ช่ือผู&ติดตQอ 

๔. วันท่ีสมัคร 

๕. อัพเดตคร้ังสุดท&าย 

๖. สมัครสมาชิกรอบท่ี 

๗. วันท่ีหมดอายุสมาชิก 

๘. ต&องการแก&ไขข&อมูลใบสมัคร คลิกปุGม  

๙. My Product & Service (ผู&ใช&งานสามารถเพ่ิมได&โดยการกรอกข&อมูลใบสมัครใน Step 6) 

๑๐. ปุGม ประวัติการสมัครสมาชิก T-Mark (สำหรับตรวจสอบข&อมูลใบสมัครเกQา) 
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สถานะใบสมัคร 

 

ภาพ สถานะใบสมัคร 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 
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สถานะใบสมัคร (ตNอ) 

ประกอบด*วยสถานะตNาง ๆ ดังน้ี 

๑. On Process (New) / อยูQระหวQางการกรอกใบสมัคร 

๒. First Review / รอเจ&าหน&าท่ีพิจารณา 

๓. Final Review / รอกรรมการพิจารณา 

๔. Member / ได&รับการอนุมัติแล&ว 

๕. Expired / หมดอายุ 

๖. On Process (Renew) / กำลังดำเนินการตQออายุ 

๗. Rejected / ไมQผQานการพิจารณาจากกรรมการ 
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หน1าจอต)ออายุ 

 

ภาพ หน=าจอต?ออายุ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 
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หน*าจอตNออายุ (ตNอ) 

กQอนวันท่ีหมดอายุสมาชิก 3 เดือน หน&าจอใบสมัครของผู&สมัครท่ีเป�น Member/ ได&รับการอนุมัติแล&วจะแสดงปุGม

 โดยผู&สมัครจะคลิกท่ีปุGมเพ่ือทำการตQออายุสมาชิก 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี 

๑. เลขท่ีใบสมัคร 

๒. ช่ือบริษัท 

๓. ช่ือผู&ติดตQอ 

๔. วันท่ีสมัคร 

๕. อัพเดตคร้ังสุดท&าย 

๖. สมัครสมาชิกรอบท่ี 

๗. วันท่ีหมดอายุสมาชิก 
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หน1าจอแสดงการแก1ไขใบสมัครสมาชิก 

หน&าจอแสดงการแก&ไขใบสมัคร มีดังน้ี 

๑. ในกรณีท่ี "กรอกข&อมูลครบถ&วน" เม่ือเปล่ียนไปยังหน&าถัดไประบบจะแสดงเคร่ืองหมายถูก (P) completed สีเขียว 

 

ภาพ Tab ถ=ากรอกข=อมูลครบ 
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2. ในกรณีท่ี "กรอกข&อมูลไมQครบถ&วน" เม่ือเปล่ียนไปยังหน&าถัดไประบบจะแสดงเคร่ืองหมายตกใจ (!) Incomplete สีแดง และ (ฟ�ลด0 (field) ท่ีกรอก

ข&อมูลไมQครบกรอบจะเปล่ียนเป�นสีแดง) 

 

ภาพ Tab ที่กรอกข=อมูลไม?ครบ 
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ข้ันตอนในการกรอกข*อมูลลงในใบสมัครท้ังหมด 6 ข้ันตอน มีดังตNอไปน้ี 

Step 1 Company Profile 

 

ภาพ Step 1 Company Profile 

๔ ๕ 
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Step 1 Company Profile (ตNอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี 

๑. กรอก หมายเลขประจำตัวผู&เสียภาษีนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)* 

๒. กรอก เลขทะเบียนเป�นสมาชิกผู&สQงออกของกรมฯ (EL, Pre-el TDC, DITP SMEs Club) * 

๓. กรอก ช่ือบริษัท / Company’s Name* 

๔. คลิกปุGม  โลโก&บริษัท / Company Logo * Suggestion -Fix scale resolution 300 x 300 px. File format .jpg .png 

only 

๕. คลิกปุGม  รูปโปรไฟล0 / Company Profile Picture * Suggestion -Fix scale resolution 300 x 300 px. File format 

.jpg .png only 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 
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Step 1 Company Profile (ตQอ) 

 

ภาพ ที่อยู?บริษัท  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 1 Company Profile (ตQอ) 

ท่ีอยูQบริษัท / Company Address (ต&องกรอกท้ัง 2 ภาษา)* 

๖. กรอก เลขท่ี/No.*  

๗. กรอก หมูQท่ี/Moo* 

๘. กรอก ตรอก/ซอย/ Soi *  

๙. กรอก ถนน/Street*  

๑๐.  เลือก ตำบล/ Sub District*  

๑๑.  เลือก อำเภอ/ District* 

๑๒.  เลือก จังหวัด/ Province* 

๑๓.  เลือก รหัสไปรษณีย0/ Postcode* 

๑๔.  เลือก ประเทศ/ Country* 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 1 Company Profile (ตQอ) 

 

ภาพ ข=อมูลติดต?อ และผู=บริหาร 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 1 Company Profile (ตQอ) 

ข&อมูลติดตQอ* 

๑๕. กรอก โทรศัพท0*  

๑๖. กรอก โทรสาร* 

๑๗. กรอก เว็บไซต0บริษัท *  

๑๘. กรอก Email* 

ผู&บริหาร / Managing Director * 

๑๙. กรอก ช่ือ-นามสกุล / Name-Surname*  

๒๐. กรอก โทรศัพท0 * 

๒๑. กรอก Email* 

๒๒.  กรอก มือถือ* 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 1 Company Profile (ตQอ) 

 

ภาพ เจ=าหน=าที่ฝ`ายการตลาด และชื่อผู=ติดติอทางกรมฯ 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 1 Company Profile (ตQอ) 

เจ&าหน&าท่ีฝGายการตลาด / Marketing Officer * 

๒๓. กรอก ช่ือ-นามสกุล / Name-Surname*  

๒๔. กรอก โทรศัพท0 * 

๒๕. กรอก Email* 

๒๖.  กรอก มือถือ* 

ช่ือผู&ติดตQอทางกรมฯ / Contact Person with DITP * 

๒๗. กรอก ช่ือ-นามสกุล / Name-Surname*  

๒๘. กรอก โทรศัพท0 * 

๒๙. กรอก Email* 

๓๐. กรอก มือถือ* 

๓๑.  เม่ือกรอกข&อมูลเสร็จแล&ว คลิกปุGม  และ คลิกปุGม  เพ่ือไป Step ถัดไป 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 2 Factory Information 

Step 2 Factory Information (มีโรงงาน) 

 

ภาพ Step 2 Factory Information (มีโรงงาน) 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 2 Factory Information (มีโรงงาน) (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี 

ข&อมูลโรงงาน / Factory Information* 

๑.  ปุGมเลือกสลับมีโรงงาน และไมQมีโรงงาน   

๒. กรอก เลขท่ีทะเบียนโรงงาน* 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 2 Factory Information (มีโรงงาน) (ตQอ)  

 

ภาพ ที่อยู?โรงงาน  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 2 Factory Information (มีโรงงาน) (ตQอ) 

๓. กรอก เลขท่ี/No.*  

๔. กรอก หมูท่ี/Moo* 

๕. กรอก ตรอก/ซอย/ Soi *  

๖. กรอก ถนน/Street* 

๗. เลือก จังหวัด/ Province* 

๘. เลือก รหัสไปรษณีย0/ Postcode* 

๙. เลือก อำเภอ/ District*  

๑๐.  เลือก ตำบล/ Sub District*  

๑๑.  เลือก ประเทศ/ Country* 

๑๒.  กรอก โทรศัพท0* 

๑๓.  กรอก โทรสาร* 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 2 Factory Information (มีโรงงาน) (ตQอ) 

 
ภาพ แผนท่ีโรงงาน 

๑๔. แผนท่ีโรงงาน สามารถเลือกรูปภาพ และคลิกปุGม     

** Limited Maximum file size 10 MB. File Format:  .pdf only** 

๑๕. ถ&าหาก Upload สำเร็จจะข้ึน รูปแบบน้ี  ถ&าหากต&องการลบไฟล0เอกสาร 

ให&คลิกปุGม  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 2 Factory Information (มีโรงงาน) (ตQอ) 

๑๖. เม่ือกรอกข&อมูลเสร็จแล&ว คลิกปุGม  และ คลิกปุGม  เพ่ือไป Step ถัดไปหากต&องการกลับไปกQอนหน&า 

คลิกปุGม  

หมายเหตุ : ๑. หากเพ่ิมโรงงานท่ี ๒ คลิกปุGม  ข&อมูลโรงงานท่ี ๒ (ข&อมูลท่ีผู&สมัครต&องกรอกจะเหมือนกับ 

โรงงานท่ี ๑) **กรณีหากลบข&อมูลโรงงาน สามารถคลิกปุGม  ได& แตQจะต&องมีข&อมูลโรงงานอยQางน&อย ๒ โรงงาน** 

๒. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 2 Factory Information (ไมNมีโรงงาน) 

 

ภาพ Step 2 Factory Information (ไม?มีโรงงาน) 

 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 2 Factory Information (ไมQมีโรงงาน) (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี 

ข&อมูลโรงงาน / Factory Information* 

๑.  ปุGมเลือกสลับมีโรงงาน และไมQมีโรงงาน   

๒. กรอก ช่ือบริษัท* 

๓. กรอก เลขท่ีทะเบียนโรงงาน * 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 2 Factory Information (ไมQมีโรงงาน) (ตQอ) 

 

ภาพ ที่อยู?โรงงาน  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 2 Factory Information (ไมQมีโรงงาน) (ตQอ) 

๔. กรอก เลขท่ี/No.*  

๕. กรอก หมูQท่ี/Moo* 

๖. กรอก ตรอก/ซอย/ Soi *  

๗. กรอก ถนน/Street* 

๘. เลือก จังหวัด/ Province* 

๙. เลือก รหัสไปรษณีย0/ Postcord* 

๑๐. เลือก อำเภอ/ District*  

๑๑.  เลือก ตำบล/ Sub District*  

๑๒.  เลือก ประเทศ/ Country* 

๑๓.  กรอก โทรศัพท0* 

๑๔.  กรอก โทรสาร* 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 2 Factory Information (ไมQมีโรงงาน) (ตQอ) 

 

ภาพ กรุณาแนบเอกสารรับรองการเปiนผู=รับจ=างการผลิต 

๑๕. กรุณาแนบเอกสารรับรองการเป�นผู&รับจ&างการผลิต คลิกปุGม   โดยกQอน Upload ไฟล0 สามารถคลิกปุGม ดูตัวอยQางได&ท่ีน้ี 

 ** Scan all documents in 2 file format with file size up to 10 MB. File Format .pdf .zip 

.rar .7z .gz** 

๑๖.  ถ&าหาก Upload สำเร็จจะข้ึน รูปแบบน้ี  ถ&าหากต&องการลบไฟล0เอกสาร 

ให&คลิกปุGม  

๑๗.  เม่ือกรอกข&อมูลเสร็จแล&ว คลิกปุGม  และ คลิกปุGม  เพ่ือไป Step ถัดไปหากต&องการกลับไปหน&าแรก

คลิกปุGม   



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 2 Factory Information (ไมQมีโรงงาน) (ตQอ) 

หมายเหตุ : ๑. หากเพ่ิมบริษัทวQาจ&างผลิตท่ี ๒ คลิกปุGม  ข&อมูลบริษัทวQาจ&างผลิตท่ี ๒ (ข&อมูลท่ีผู&สมัครต&องกรอกจะเหมือนกับ 

โรงงานท่ี ๑) **กรณีหากลบข&อมูลบริษัทวQาจ&างผลิต สามารถคลิกปุGม  ได& แตQจะต&องมีข&อมูลบริษัทวQาจ&างผลิตอยQางน&อย ๒ บริษัท** 

๒. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 3 Brand & Trade Mark 

 
ภาพ แบรนด2สินค=าทั้งหมด  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 3 Brand & Trade Mark (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี 

แบรนด0สินค&าท้ังหมด* 

๑. กรอก ช่ือแบรนด0 (กรอกช่ือแบรนด0 และอัพโหลดเอกสารรายละเอียดแบรนด0ของทQาน)  

๒. คลิกปุGม  

***หลังจาก Upload เอกสารสำเร็จรายละเอียดแบรนด;จะปรากฏ  หากลบไฟล;เอกสารรายละเอียดแบรนด;ให*คลิกปุzม *** 

**การเพ่ิมแบรนด;สินค*า (สามารถเพ่ิมแบรนด;สินค*าได*มากกวNา ๑ แบรนด;)** ให&คลิกปุGม  

 หลังจากเพ่ิมแบรนด0สินค&าจะปรากฏ  

 
๓. โดยผู&สมัครจะสามารถกรอก ช่ือแบรนด0 (กรอกช่ือแบรนด0 และอัพโหลดเอกสารรายละเอียดแบรนด0ของทQาน) หากไมQมีให&ใสQขีด (-) 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 3 Brand & Trade Mark (ตQอ) 

 

ภาพ การกรอก E-marketplace 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 3 Brand & Trade Mark (ตQอ) 

๔. กรอก Thailandtrade E-Marketplace* 

๕. กรอก JD E-Marketplace* 

๖. กรอก Ebay E-Marketplace* 

๗. กรอก Alibaba E-Marketplace* 

๘. กรอก TMALL* 

๙.  กรอก Alibaba E-Marketplace* 

๑๐.  กรอก Facebook* 

๑๑.  กรอก Instagram* 

๑๒. เม่ือกรอกข&อมูลเสร็จแล&ว คลิกปุGม  และ คลิกปุGม  เพ่ือไป Step ถัดไปหากต&องการกลับไปหน&ากQอนหน&า 

คลิกปุGม  

 
หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 4 Export Information 

 

ภาพ ข้อมลูการสง่ออก 

 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี 

๑. ข&อมูลการสQงออก / Export Information*  

๒. กรอก มูลคQาการค&าในประเทศ (บาท) *  

๓. กรอก มูลคQาการค&าในตQางประเทศ (บาท) (หากไมQมีให&ใสQเลข‘0’) * 

**ระบบจะคำนวณชQองกรอกย&อนหลัง 3 ป© อัตโนมัติ** 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

 

ภาพ ประเทศท่ีสQงออก 5 อันดับแรก 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

๔. ประเทศท่ีสQงออก ๕ อันดับแรก (หากไมQมีให&เลือก‘ไมQมี’) *  

๕. เลือก ประเทศสQงออกอันดับท่ี 1 * (Drop down list)   

๖. เลือก ประเทศสQงออกอันดับท่ี 2 * (Drop down list)   

๗. เลือก ประเทศสQงออกอันดับท่ี 3 * (Drop down list)   

๘. เลือก ประเทศสQงออกอันดับท่ี 4 * (Drop down list)   

๙. เลือก ประเทศสQงออกอันดับท่ี 5 * (Drop down list)   

๑๐. เม่ือกรอกข&อมูลเสร็จแล&ว คลิกปุGม  และ คลิกปุGม  เพ่ือไป Step ถัดไปหากต&องการกลับไปกQอนหน&า 

คลิกปุGม  

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard 

 

ภาพ Step 5 Information & Standard 

 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

INDUSTRY CATEGORY 

แบQง Category ออกเป�น ๒ สQวนดังตQอไปน้ี 

(Please specify at least one Industry Category / Sub Category) 

๑. Category* (เลือกได& ๑ ประเภท) 

(ภาษาอังกฤษ) 

 
(ภาษาไทย) 

 
  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๒. Sub Category* (แสดงตQอเม่ือเลือก Category หลักโดย Sub Category สามารถเลือกได&มากกวQา ๑ ประเภท) 

(ภาษาอังกฤษ) 

  
(ภาษาไทย) 

 
 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องเลือก 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

มาตรฐานรับรองสินค*าในประเทศ และมาตรฐานรับรองสินค*าระดับสากล 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี 

ผู&สมัครจะต&องมีมาตรฐานรับรองสินค&าในประเทศ และมาตรฐานรับรองสินค&าระดับสากล อยQางใดอยQางหน่ึง* 

๑. ได&รับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ0ข้ันพ้ืนฐานในประเทศท่ีออกโดยหนQวยงานรัฐ* (Drop down list) 

 
ภาพ มาตรฐานการรับรอง 

๒. อัพโหลดเอกสารแนบ คลิกปุGม  ** Scan all documents in 1 file format with file size up to 10 MB. File Format .pdf 

.zip .rar .7z .gz**        

***หลังจากอัพโหลดเอกสารสำเร็จจะปรากฏ  หากต&องการลบไฟล0เอกสารท่ีอัพโหลด คลิกปุGม *** 

๓. เลือก เร่ิมต&นเม่ือวันท่ี (Calendar) เลือก วันท่ีได&รับมาตรฐานรับรองสินค&าท่ีชQอง "เร่ิมต&นเม่ือวันท่ี" 

๔. เลือก ส้ินสุดเม่ือวันท่ี (Calendar) (ไมQสามารถเลือกได&น&อยกวQาวันป¬จจุบัน) เลือก วันท่ีหมดอายุมาตรฐานรับรองสินค&าท่ีชQอง "ส้ินสุดเม่ือวันท่ี" 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๕. คลิกปุGม  เพ่ิมมาตรฐานการรับรองกรณีมีมาตรฐานการรับรองมากกวQา ๑ ใบ โดยรายละเอียดข&อมูลท่ีต&องกรอกจะ

เหมือนกับข&อ ๑-๔  

๖. หากต&องการลบมาตรฐานรับรองสินค&าท่ีเพ่ิมผิด สามารถ คลิกปุGม   (ในกรณีท่ีมีการอัพโหลด และกรอกข&อมูลมาตรฐานรับรองสินค&าเพียง 1  

มาตรฐาน จะไมQสามารถลบได& แตQสามารถกดเปล่ียนประเภทของมาตรฐานได&) 

 
ภาพ มาตรฐานการรับรอง 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๗. ได&รับมาตรฐานระดับสากล/มาตรฐานของสมาคม/องค0กร/หนQวยธุรกิจในประเทศตQาง ๆ * 

 
ภาพ มาตรฐานการรับรอง 

๘.   เลือก ข&อมูลมาตรฐานระดับสากล/มาตรฐานของสมาคม/องค0กร/หนQวยธุรกิจในประเทศตQาง ๆ (Drop down list)   

๙.  อัพโหลดเอกสารแนบ คลิกปุGม  ** Scan all documents in 1 file format with file size up to 10 MB. File Format .pdf 

.zip .rar .7z .gz**        

***หลังจากอัพโหลดเอกสารสำเร็จจะปรากฏ  หากต&องการลบไฟล0เอกสารท่ีอัพโหลด คลิกปุGม *** 

๑๐. เลือก เร่ิมต&นเม่ือวันท่ี (Calendar) เลือก วันท่ีได&รับมาตรฐานรับรองสินค&าท่ีชQอง "เร่ิมต&นเม่ือวันท่ี" 

๑๑. เลือก ส้ินสุดเม่ือวันท่ี (Calendar) (ไมQสามารถเลือกได&น&อยกวQาวันป¬จจุบัน) เลือก วันท่ีหมดอายุมาตรฐานรับรองสินค&าท่ีชQอง "ส้ินสุดเม่ือวันท่ี" 

๑๒. คลิกปุGม  เพ่ิมมาตรฐานการรับรองกรณีมีมาตรฐานการรับรองมากกวQา ๑ ใบ โดยรายละเอียดข&อมูลท่ีต&องกรอกจะ

เหมือนกับข&อ ๘-๑๑ 

 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๑๓. หากต&องการลบมาตรฐานรับรองสินค&าท่ีเพ่ิมผิด สามารถ คลิกปุGม   (ในกรณีท่ีมีการอัพโหลด และกรอกข&อมูลมาตรฐานรับรองสินค&าเพียง ๑  

มาตรฐาน จะไมQสามารถลบได& แตQสามารถกดเปล่ียนประเภทของมาตรฐานได&) 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

CSR-DIW ข*อ 1, 2*  

(กรุณาเลือกตัวเลือกในกลQองด&านลQาง) ความรับผิดชอบตQอสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)  

CSR-DIW ข*อ 1* 

1. บริษัทมีการดำเนินงานความรับผิดชอบตNอสังคมในกระบวนการธุรกิจ 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

 

ภาพ บริษัทมีการดำเนินงานความรับผิดชอบต?อสังคมในกระบวนการธุรกิจ 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๑. ข&อ 1. บริษัทมีการดำเนินงานความรับผิดชอบตQอสังคมในกระบวนการธุรกิจ 

๒. ประเมิน ข&อ 1.1 การกำกับดูแลกิจการท่ีดี (กรุณาเลือกตัวเลือกในกลQองด&านลQาง) (มีจรรยาบรรณในการจัดซ้ือจัดจ&าง มีความซ่ือสัตย0สุจริต และ

เป�ดเผยข&อมูลท่ีเป�นจริง จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี) 

๓.  ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๔. อัพโหลดเอกสารแนบเพ่ิมเติม (ถ&ามี) เพ่ือประกอบพิจารณา โดย คลิกปุGม   

*สแกนเอกสารท้ังหมด รวมในรูปแบบ file 1 file โดยมีขนาดไฟล0ไมQเกิน 10 MB File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz 

๕. ประเมิน ข&อท่ี 1.1.1 จัดทำงบการเงินท่ีเป�นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

๖. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๗. ประเมิน ข&อท่ี 1.1.2 มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

๘. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๙. ประเมิน ข&อท่ี 1.1.3  มีความซ่ือสัตย0สุจริตและเป�ดเผยข&อมูลท่ีเป�นจริงตQอเจ&าหน้ี/ผู&มีสQวนเก่ียวข&อง 

๑๐. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

 

ภาพ การประกอบกิจการด&วยความเป�นธรรม 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๑๑.  ประเมิน ข&อท่ี 1.2 การประกอบกิจการด&วยความเป�นธรรม (กรุณาเลือกตัวเลือกในกลQองด&านลQาง) (ไมQเข&าไปเก่ียวข&องในกิจกรรมท่ีละเมิดทรัพย0สิน

ทางป¬ญญา ทำงานอยQางมีความรับผิดชอบ ไมQมีผลประโยชน0ทับซ&อน ออกกฎห&ามการดำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับโฆษณาชวนเช่ือ การบิดเบือน มีชQองทาง

การส่ือสารเพ่ือการร&องเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ คุ&มครองผู&แจ&ง) (ตัวอยQางตามรูปด&านบน) 

๑๒. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๑๓.  อัพโหลดเอกสารแนบเพ่ิมเติม (ถ&ามี) เพ่ือประกอบพิจารณา โดย คลิกปุGม   

*สแกนเอกสารท้ังหมด รวมในรูปแบบ file 1 file โดยมีขนาดไฟล0ไมQเกิน 10 MB File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz 

๑๔.  ประเมิน ข&อท่ี 1.2.1 มีความรับผิดชอบ ระมัดระวังในการประกอบธุรกิจ ยอมรับข&อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนและมีการแก&ไขโดยเร็ว ติดตามผลอยQางตQอเน่ือง 

สม่ำเสมอ 

๑๕.  กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๑๖.  ประเมิน ข&อท่ี 1.2.2 ไมQเข&าไปเก่ียวข&องกับกิจกรรมท่ีละเมิดทรัพย0สินทางป¬ญญา 

๑๗.  กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๑๘.  ประเมิน ข&อท่ี 1.2.3 ไมQโฆษณาชวนเช่ือหรือบิดเบือนข&อมูลเพ่ือผลประโยชน0แหQงตน 

๑๙.  กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

 

ภาพ ข=อที ่1.3 การต?อต=านทุจริต 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๒๐.  ประเมิน ข&อท่ี 1.3 การตQอต&านทุจริต(กรุณาเลือกตัวเลือกในกลQองด&านลQาง) (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๒๑. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๒๒.  อัพโหลดเอกสารแนบเพ่ิมเติม (ถ&ามี) เพ่ือประกอบพิจารณา โดย คลิกปุGม   

*สแกนเอกสารท้ังหมด รวมในรูปแบบ file 1 file โดยมีขนาดไฟล0ไมQเกิน 10 MB File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz 

๒๓.  ประเมิน ข&อท่ี 1.3.1 มีนโยบายไมQสQงเสริมการติดสินบนทุกรูปแบบ 

๒๔.  กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๒๕.  ประเมิน ข&อท่ี 1.3.2 มีการปลูกฝ¬งจิตสำนัก และเฝ°าระวังไมQให&เกิดการทุจริต 

๒๖.  กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๒๗.  ประเมิน ข&อท่ี 1.3.3 อบรมพนักงานเพ่ือสQงเสริมความซ่ือสัตย0สุจริต 

๒๘.  กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

CSR-DIW ข*อ 2* 

 

ภาพ ข=อที่ 2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๒๙. ข&อท่ี 2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน (โปรดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๓๐. อัพโหลดเอกสารแนบเพ่ิมเติม (ถ&ามี) เพ่ือประกอบพิจารณา โดย คลิกปุGม  

*สแกนเอกสารท้ังหมด รวมในรูปแบบ file 1 file โดยมีขนาดไฟล0ไมQเกิน 10 MB File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz    

๓๑. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๓๒. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๓๓. ประเมิน ข&อท่ี 2.1.1 ให&การยอมรับหลักการสากลของสิทธิมนุษยชน ไมQละเมิดสิทธ์ิ ไมQเลือกปฏิบัติ 

๓๔. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๓๕. ประเมิน ข&อท่ี 2.1.2 เคารพสิทธิการแสดงออก สิทธิทางการเมือง สิทธิในการทำงาน 

๓๖. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๓๗. ประเมิน ข&อท่ี 2.1.3 สQงเสริมการจ&างงานกลุQมมพิการ ผู&เยาว0 และผู&สูงอายุ 

๓๘. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

 

ภาพ ข&อท่ี 2.2 การปฏิบัติ 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๓๙. ข&อท่ี 2.2 การปฏิบัติตQอแรงงานอยQางเป�นธรรม (โปรดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๔๐. อัพโหลดเอกสารแนบเพ่ิมเติม (ถ&ามี) เพ่ือประกอบพิจารณา โดย คลิกปุGม    

*สแกนเอกสารท้ังหมด รวมในรูปแบบ file 1 file โดยมีขนาดไฟล0ไมQเกิน 10 MB File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz  

๔๑. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๔๒. ประเมิน ข&อท่ี 2.2.1 มีนโยบายการจ&างงานท่ีไมQเลือกปฏิบัติ เชQน ความแตกตQางด&านศาสนา ด&วยความคิดเห็นทางการเมือง ฯลฯ 

๔๓. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๔๔. ประเมิน ข&อท่ี 2.2.2 มีการจQายคQาตอบแทน คQาจ&างอยQางเป�นธรรม 

๔๕. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๔๖. ประเมิน ข&อท่ี 2.2.3 มีการพัฒนาพนักงานเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ ให&โอกาสในการเรียนรู& สQงเสริมความก&าวหน&าของพนักงาน 

๔๗. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

CSR-DIW ข*อ 3* 

**(กรณีผู&สมัครบันทึกเป�นไมQมีโรงงานใน Step 2 Factory Information ชQองกรอกข&อมูลในสQวน CSR-DIW ข&อ 3 มาตรฐานแรงงานไทย จะไมQเเสดง)** 

 

ภาพ CSR-DIW ข&อ 3  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางรูปภาพด&านบน) 

๑. เลือก ได&รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย จากกระทรวงแรงงาน 

๒. เลือก ระดับพ้ืนฐาน หรือ ระดับพ้ืนฐาน 

๓. อัพโหลดเอกสารแนบเพ่ิมเติม โดย คลิกปุGม    

*Scan all documents in 1 file format with file size up to 10 MB. File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz 

๔. กรอก เลขหนังสือรับรอง* 

๕. กรอก ระบุวัน เดือน ป© หมดอายุ*  (Calendar) (ไมQสามารถเลือกได&น&อยกวQาวันป¬จจุบัน) 

๖. โรงงาน ท่ี 1 

๗. กรอก เลขหนังสือรับรอง*  

๘. กรอก ระบุวัน เดือน ป© หมดอายุ*  (Calendar) (ไมQสามารถเลือกได&น&อยกวQาวันป¬จจุบัน) 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๙. หาก ไมQเคยได&รับ หรือเคยได&รับการรับรองแตQหมดอายุ จึงมีความประสงค0ย่ืนสมัคร มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) (ทQานสามารถส่ังพิมพ0

ใบสมัครและจัดสQงเอกสารประกอบการสมัครถึงสำนักสQงเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงาน) กรุณากรอกข&อมูล PROCESS GUIDELINE ตามรูปภาพ

ข&างลQาง 

 

ภาพ กรุณากรอกข=อมูล PROCESS GUIDELINE 

๑๐.  คลิกปุGม  เพ่ือพิมพ0ใบสมัครและจัดสQงเอกสารประกอบการสมัครถึงสำนักสQงเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๑๑. หากได&รับมาตรฐาน ISO 26000 คลิกเลือก ตามรูปภาพด&านลQาง 

 

ภาพ มาตรฐาน ISO 26000 

๑๒. อัพโหลดเอกสารแนบเพ่ิมเติม โดย คลิกปุGม  (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน)   

*Scan all documents in 1 file format with file size up to 10 MB. File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz 

๑๓. กรอก เลขหนังสือรับรอง*  

๑๔. กรอก ระบุวัน เดือน ป© หมดอายุ*  (Calendar) (ไมQสามารถเลือกได&น&อยกวQาวันป¬จจุบัน) 

๑๕. หากไมQเคยได&รับมาตรฐาน ISO 26000 คลิกเลือก  

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

CSR-DIW ข*อ 4* 

**(กรณีผู&สมัครบันทึกเป�นไมQมีโรงงานใน Step 2 Factory Information ชQองกรอกข&อมูลในสQวน CSR-DIW ข&อ 4 มาตรฐานส่ิงแวดล&อม จะไมQแสดง)** 

 

ภาพ CSR-DIW ข&อ 4 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี 

๑. คลิก เลือก หากได&รับมาตรฐานรับรองส่ิงแวดล&อมระดับสากล ISO14001 (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๒. อัพโหลดเอกสารแนบเพ่ิมเติม โดย คลิกปุGม    

*Scan all documents in 1 file format with file size up to 10 MB. File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz 

๓. กรอก เลขหนังสือรับรอง* 

๔. กรอก ระบุวัน เดือน ป© หมดอายุ*  (Calendar) (ไมQสามารถเลือกได&น&อยกวQาวันป¬จจุบัน) 

๕. คลิก เลือก หากได&รับการรับรองมาตรฐานสีเขียว อยQางน&อยระดับท่ี 2 (มีการปฎิบัติการเพ่ือลดผลกระทบตQอส่ิงแวดล&อม) คลิกปุGม 

   

๖. เม่ือคลิกปุGมแล&วจาก เลือกได&รับรองมาตรฐาน ในระดับ ตามรูปภาพ 

 

ภาพ ระดับมาตรฐาน 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๗. อัพโหลดเอกสารแนบเพ่ิมเติม โดย คลิกปุGม    

*Scan all documents in 1 file format with file size up to 10 MB. File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz 

๘. คลิก เลือก หากไมQเคยได&รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว หรือเคยได&รับในระดับท่ี 1 และมีความประสงค0ย่ืนสมัครโครงการอุตสาหกรรมสี

เขียว (ทQานสามารถส่ังพิมพ0ใบสมัครและจัดสQงเอกสารประกอบการสมัครถึงสำนักสQงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว) กรุณากรอกข&อมูลเพ่ิมเติม ตาม

ภาพด&านลQาง  

 

๙. เม่ือคลิกปุGมแล&วจาก เลือกมีความประสงค0ขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ ตามภาพด&านลQาง 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

 

ภาพ ไม?เคยได=รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๑๐. อัพโหลดเอกสารแนบเพ่ิมเติม (ถ&ามี) เพ่ือประกอบพิจารณาตามรายการเอกสารของระดับท่ีเลือก โดย คลิกปุGม  (ตัวอยQางตาม

รูปภาพด&านบน)   

*Scan all documents in 1 file format with file size up to 10 MB. File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz  

หมายเหตุ : ๑. โปรดรวมเอกสารจากทุกโรงงานเป�น 1 ไฟล0 โดยมีรายการเอกสารตามระดับท่ีเลือก กำหนด 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

 

ภาพ ไม?เคยได=รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

๑๑. คลิกปุGม  เพ่ือพิมพ0ใบสมัครพิมพ0ใบสมัครโดยให&ผู&มีอำนาจลงนาม และ ประทับตราสำคัญบริษัท โดยสามารถจัดสQงเอกสารถึงสำนัก

เทคโนโลยีน้ำและส่ิงแวดล&อมโรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หากต&องการดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรับรองมาตรฐาน

แรงงานไทยได&ท่ีเว็บไซต0 http://www.greenindustry.go.th/ 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

CSR-DIW ข*อ 5, 6, 7* 

CSR-DIW ข*อ 5* 

 

ภาพ CSR-DIW ข=อ 5  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี 

๑. ข&อ 5. บริษัทมีนโยบายและเป°าหมายเก่ียวกับ CSR-in-process (โปรดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๒. อัพโหลดเอกสารแนบเพ่ิมเติม (ถ&ามี) เพ่ือประกอบพิจารณา โดย คลิกปุGม   

*สแกนเอกสารท้ังหมด รวมในรูปแบบ file 1 file โดยมีขนาดไฟล0ไมQเกิน 10 MB File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz 

๓. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๔. ประเมิน ข&อท่ี 5.1 มีนโยบายด&านความรับผิดชอบตQอสังคมในกระบวนการทำงานท่ีชัดเจน 

๕. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๖. ประเมิน ข&อท่ี 5.2 มีการกำหนดเป°าหมายและตัวช้ีวัดด&านความรับผิดชอบตQอสังคมในกระบวนการทำงานอยQางชัดเจน 

๗. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๘. ประเมิน ข&อท่ี 5.3 มีนโยบายสQงเสริมให&พนักงานมีสQวนรQวมในการกำหนดนโยบายและเป°าหมายเก่ียวกับการปฏิบัติด&านความรับผิดชอบตQอสังคมใน

กระบวนการทำงาน 

๙. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

 

ภาพ CSR-DIW ข=อ 5.4 – 5.7 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๑. ประเมิน ข&อท่ี 5.4 ผู&บริหารระดับสูงเข&ามามีสQวนรQวมในการกำหนดนโยบายแลกลยุทธ0ท่ีเก่ียวข&องกับความรับผิดชอบตQอสังคมในกระบวนการทำงาน

ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๒. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๓. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๔. ประเมิน ข&อท่ี 5.5 ผู&บริหารระดับสูงให&การสQงเสริมพนักงานในการปฎิบัติด&านความรับผิดชอบตQอสังคมในกระบวนการทำงานอยQางจริงจัง เป�นรูปธรรม 

๕. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๖. ประเมิน ข&อท่ี 5.6 มีการประกาศและเผยแพรQนโยบายสQงเสริมให&พนักงานมีการปฎิบัติด&านความรับผิดชอบตQอสังคมในกระบวนการทำงาน ทำให&

พนักงานในองค0กรมีความเข&าใจอยQางท่ัวถึง 

๗. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๘. ประเมิน ข&อท่ี 5.7 มีนโยบายฝ³กอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพ่ือให&พนักงานมีความพร&อมในการปฏิบัติด&านความรับผิดชอบตQอสังคมใน

กระบวนการทำงาน 

๙. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

 

ภาพ CSR-DIW ข=อ 5.8 – 5.11 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๑. ประเมิน ข&อท่ี 5.8 มีวิธีการสร&างความตระหนักรับรู&เก่ียวกับนโยบายและเป°าหมายเก่ียวกับความรับผิดชอบตQอสังคมในกระบวนการทำงานแกQพนักงาน

อยQางตQอเน่ืองตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๒. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๓. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๔. ประเมิน ข&อท่ี 5.9 มีนโยบายสQงเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยท่ีดีของผู&บริโภคและพนักงานด&านการควบคุมแลกำหนดมาตรการป°องกันตQางๆ

รวมถึงสร&างจิตสำนึกท่ีดีให&แกQผู&ท่ีมีสQวนเก่ียวข&อง(กรุณาเลือกตัวเลือกในกลQองด&านลQาง)ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี) 

๕. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๖. ประเมิน ข&อท่ี 5.10 บริษัทยึดม่ันตQอกฏหมาย และ แนวทางปฎิบัติสากล เชQน มาตรฐาน HACCP, GPM, ISO 26000 เป�นต&น 

๗. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๘. ประเมิน ข&อท่ี 5. 11 นโยบายรับข&อร&องเรียนของผู&บริโภคและให&ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน0ของผู&บริโภค 

๙. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

CSR-DIW ข*อ 6* 

 

ภาพ CSR-DIW ข=อ 6 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๑. ข&อ 6. ความรับผิดชอบตQอผู&บริโภค (โปรดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี  

๒. อัพโหลดเอกสารเเนบเพ่ิมเติม (ถ&ามี) เพ่ือประกอบการพิจารณา โดย คลิกปุGม   

*สแกนเอกสารท้ังหมด รวมในรูปแบบ file 1 file โดยมีขนาดไฟล0ไมQเกิน 10 MB File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz 

๓. ประเมิน ข&อท่ี 6.1 ให&ข&อมูลสินค&า/บริการอยQางครบครัน ถูกต&องเข&าใจงQาย การออกแบบฉลากสินค&า มีข&อมูลของสินค&าครบถ&วน และมีคำเตือนเพ่ือให&

ผู&บริโภคตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน(กรุณาเลือกตัวเลือกในกลQองด&านลQาง) 

๔. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๕. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๖. ประเมิน ข&อท่ี 6.2 ผลิตสินค&าและบริการท่ีปลอดภัยตQอชีวิต และสุขภาพของผู&บริโภคตามมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ อย. มอก. ISO ฯลฯ 

๗. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๘.  ประเมิน ข&อท่ี6.3 สินค&าและบริการต&องไมQสQงผลเสียหรือทำลายส่ิงแวดล&อม 

๙. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

CSR-DIW ข*อ 7* 

 

ภาพ CSR-DIW ข=อ 7.1 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๑. ประเมิน ข&อท่ี 7.1 การรQวมพัฒนาชุมชนและสังคม(โปรดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

๒. อัพโหลดเอกสารเเนบเพ่ิมเติม (ถ&ามี) เพ่ือประกอบการพิจารณา โดย คลิกปุGม   

*สแกนเอกสารท้ังหมด รวมในรูปแบบ file 1 file โดยมีขนาดไฟล0ไมQเกิน 10 MB File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz 

๓. ประเมิน ข&อท่ี 7.1.1 ดูแลชุมชนและคนในชุมชน เป�ดโอกาสให&คนในชุมชนได&มีสQวนรQวมในการให&ข&อมูลหรือปรึกษาหารือ เป�นต&น(กรุณาเลือกตัวเลือกใน

กลQองด&านลQาง)  

๔. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๕. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๖. ประเมิน ข&อท่ี 7.1.2 สQงเสริมให&คนในชุมชนพ่ึงพาตนเอง เพ่ือสร&างความย่ังยืนของสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล&อม 

๗. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๘. ประเมิน ข&อท่ี 7.1.3 เป�นพันธมิตรกับหนQายงานราชการ หรือภาคเอกชน เพ่ือประสานความรQวมมือและเพ่ือประโยชน0ในการใช&ทรัพยากรท่ีมีอยูQอยQาง

จำกัดรQวมกัน 

๙. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

 

ภาพ CSR-DIW ข=อ 7.2 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๑. ประเมิน ข&อท่ี 7.2 การจัดการด&านส่ิงแวดล&อม (ผู&บริหารระดับสูงเป�นท้ังหัวหน&าทีมและเป�นผู&ปฏิบัติด&านการรักษาส่ิงแวดล&อม โดยสQงเสริมให&พนักงานทุก

ระดับ มีการใช&ทรัพยากรอยQางย่ังยืน คือใช&ทรัพยากรอยQางคุ&มคุณคQา มีคุณคQา มีประสิทธิภาพ และประหยัดสูงสุด)(โปรดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการ

พิจารณา) 

๒. อัพโหลดเอกสารเเนบเพ่ิมเติม (ถ&ามี) เพ่ือประกอบการพิจารณา โดย คลิกปุGม   

*สแกนเอกสารท้ังหมด รวมในรูปแบบ file 1 file โดยมีขนาดไฟล0ไมQเกิน 10 MB File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz 

๓. ประเมิน ข&อท่ี 7.2.1 ผู&บริหารระดับสูงเป�นต&นแบบในการจัดการด&านส่ิงแวดล&อม(กรุณาเลือกตัวเลือกในกลQองด&านลQาง)  

๔. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๕. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๖. ประเมิน ข&อท่ี 7.2.2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือใช&ทรัพยากรอยQางรู&คุณคQา มีประโยชน0สูงสุด(กรุณาเลือกตัวเลือกในกลQองด&านลQาง) 

๗. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๘. ประเมิน ข&อท่ี 7.2.3 สQงเสริมให&พนักงานทุกระดับมีการใช&ทรัพยากรอยQางคุ&มคQา ประหยัด(กรุณาเลือกตัวเลือกในกลQองด&านลQาง) 

๙. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

 

ภาพ ข=อ 7.3 กระบวนการในการผลิต 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๑. ประเมิน ข&อท่ี 7.3 กระบวนการในการผลิต(โปรดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

๒. อัพโหลดเอกสารเเนบเพ่ิมเติม (ถ&ามี) เพ่ือประกอบการพิจารณา โดย คลิกปุGม   

*สแกนเอกสารท้ังหมด รวมในรูปแบบ file 1 file โดยมีขนาดไฟล0ไมQเกิน 10 MB File Format: .pdf, .zip, .rar, .7z, .gz 

๓. ประเมิน ข&อท่ี 7.3.1 การใช&เคร่ืองจักร และ อุปกรณ0ตQางๆของบริษัท ไมQกQอให&เกิดผลกระทบทางลบตQอสุขอนามัย และส่ิงแวดล&อมของผู&ท่ีเก่ียวข&อง(กรุณา

เลือกตัวเลือกในกลQองด&านลQาง) 

๔. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๕. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๖. ประเมิน ข&อท่ี 7.3.2 ในการผลิตมีระบบควบคุมและลดมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึน มีการป°องกันแก&ไข ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินงานอยQางรวดเร็ว 

๗. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๘. ประเมิน ข&อท่ี 7.3.3 มีกระบบวนการลดของเสียท่ีเกิดจากการผลิตอยQางถูกต&องตามหลักวิชาการ(กรุณาเลือกตัวเลือกในกลQองด&านลQาง) 

๙. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

 

ภาพ ข=อ 7.3.4 – 7.3.6 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๑. ประเมิน ข&อท่ี 7.3.4 มีการปรับเปล่ียนวิธีการผลิต โดยพยายามใช&ทรัพยากรธรรมชาติให&น&อยลงหรือปลูกทดแทน(กรุณาเลือกตัวเลือกในกลQองด&านลQาง) 

(ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๒. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๓. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๔. ประเมิน ข&อท่ี 7.3.5 ในกระบวนการผลิต ไมQใชQสารเคมีท่ีเป�นภัยตQอสุขอนามัยของผู&บริโภค และพนักงาน 

๕. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๖. ประเมิน ข&อท่ี 7.3.6 มีการปฎิบัติตามมาตรฐานการผลิต เพ่ือลดการเกิดอันตรายท่ีสืบเน่ืองจากการใช&สินค&า 

๗. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

ความรับผิดชอบตNอสังคมท่ีมีอยูNในกระบวนการธุรกิจ (CSR-after-process) 

 

ภาพ ความรับผิดชอบต?อสังคมที่มีอยู?ในกระบวนการธุรกิจ 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๑. ประเมิน ข&อท่ี 1. กิจกรรมเพ่ือสังคม (การบริจาคทุนการศึกษา บำรุงศาสนา การชQวยเหลือผู&ประสบภัย)(โปรดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

๒. ตัวเลือกแบบประเมิน ตามรูปภาพข&างลQางน้ี 

 

๓. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๔. ประเมิน ข&อท่ี 2. กิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดล&อม (ปลูกปGา การรณรงค0สร&างจิตสำนึกด&านส่ิงแวดล&อม ฯลฯ)(โปรดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

๕. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

๖. ประเมิน ข&อท่ี 3. อ่ืนๆ (ระบุ) (โปรดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

๗. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมแบบสรุปพอสังเขปท่ีชQอง "สรุปการดำเนินงาน*" 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

 

ภาพ เง่ือนไข และข&อตกลงในการสมัคร Thailand Trust Mark 

๑. คลิกปุGม เพ่ือยอมรับเง่ือนไขและข&อตกลงในการสมัคร Thailand Trust Mark (หากไมQ

คลิกจะไมQสามารถบันทึกข&อมูลใน Step 5 ได&) (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๒. คลิกปุGม เพ่ือรับทราบการให&ข&อมูลขQาวสาร

ตามแนวทางการคุ&มครองข&อมูลสQวนบุคคลตามพระราชบัญญัติข&อมูลขQาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (หากไมQคลิกจะไมQสามารถบันทึกข&อมูลใน Step 5 

ได&) 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 5 Information & Standard (ตQอ) 

๓. ลงนาม* (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๔. ตำแหนQง* 

๕. เลือก วันท่ีลงนาม (Calendar) 

๖. เม่ือกรอกข&อมูลเสร็จแล&ว กด  และ กด  เพ่ือไป Step ถัดไปหากต&องการกลับไปกQอนหน&า คลิกปุGม 

 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 6 Product & Service 

 

ภาพ Step 6 Product & Service 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 6 Product & Service (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๑. คลิกปุGม           เพ่ือเพ่ิมข&อมูล Product & Service 

๒. คลิกปุGม เพ่ือแก&ไขข&อมูล  Product & Service                                 

๓. คลิกปุGม  เพ่ือลบข&อมูล Product & Service 

๔. หากต&องการกลับไปกQอนหน&า คลิกปุGม 

คลิกปุGม         สQงใบสมัครเพ่ือรับการพิจารณา (โดยผู&สมัครจะต&องกรอกข&อมูลครบถ&วนท้ัง 

6 Step แสดงเคร่ืองหมายถูก (P) completed สีเขียวจึงจะสามารถกด Submit ได&) 

หมายเหตุ : หากทQานทำครบทุกข้ันตอนต้ังเเตQ Step 1-6 Tab Step เเสดงสัญลักษณ0เคร่ืองหมายถูก (P) จึงจะสามารถ Submit ได& แตQหาก Tab Step ใดท่ี

แสดงเคร่ืองหมายตกใจ (!) ทQานต&องกลับไปกรอกข&อมูลให&ครบถ&วนสมบูรณ0 จึงจะสามารถกด Submit ได& 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 6 Product & Service (ตQอ) 

เพ่ิม Product & Service 

 

ภาพ เพิ2ม Product & Service 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

 

Step 6 Product & Service (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

My Products 

๑. ช่ือสินค&า / บริการ 

- ภาษาไทย* 

- ภาษาอังกฤษ* 

- ภาษาจีน(ถ&ามี) 

๒. คลิกปุGม  ตราสินค&า / บริการ *Suggestion : Fix scale resolution 300 x 300 px File format: .jpg .png only 

๓. ช่ือตราสินค&า / บริการ (BRAND NAME) 

- ภาษาไทย* 

- ภาษาอังกฤษ* 

- ภาษาจีน(ถ&ามี) 

๔. รายละเอียดสินค&า / บริการ คุณลักษณะพิเศษของสินค&า 

- ภาษาไทย* 

- ภาษาอังกฤษ* 

- ภาษาจีน(ถ&ามี) 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 6 Product & Service (ตQอ) 

๕. เลือกประเภทยQอย* (ข&อมูลจะแสดงตามท่ีผู&สมัครเลือกใน Step 5) 

๖. คลิกปุGม  รูปสินค&าหลัก *Suggestion : Fix scale resolution 300 x 300 px File format: .jpg .png only 

๗. คลิกปุGม  รูป Gallery *File type: *.jpg, *.png; File size: < 5 MB 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 6 Product & Service (ตQอ) 

แก*ไข Product & Service 

 

ภาพ แก้ไข Product & Service 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 6 Product & Service (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

My Products 

๑. ช่ือสินค&า / บริการ 

- ภาษาไทย* 

- ภาษาอังกฤษ* 

- ภาษาจีน(ถ&ามี) 

๒. คลิกปุGม  ตราสินค&า / บริการ *Suggestion : Fix scale resolution 300 x 300 px File format: .jpg .png only 

๓. ช่ือตราสินค&า / บริการ (BRAND NAME) 

- ภาษาไทย* 

- ภาษาอังกฤษ* 

- ภาษาจีน(ถ&ามี) 

๔. รายละเอียดสินค&า / บริการ คุณลักษณะพิเศษของสินค&า 

- ภาษาไทย* 

- ภาษาอังกฤษ* 

- ภาษาจีน(ถ&ามี) 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

Step 6 Product & Service (ตQอ) 

๕. เลือกประเภทยQอย* (ข&อมูลจะแสดงตามท่ีผู&สมัครเลือกใน Step 5) 

๖. คลิกปุGม  รูปสินค&าหลัก *Suggestion : Fix scale resolution 300 x 300 px File format: .jpg .png only 

๗. คลิกปุGม  รูปสินค&าหลัก Upload Gallery *File type: *.jpg, *.png; File size: < 5 MB 

หมายเหตุ : ๑. ในสQวนท่ี (*) เป�นสQวนท่ีจำเป�นต&องกรอก 

 

** จบขั้นตอนการกรอกข1อมูลรายละเอียดใน Step 1-6 ** 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

หน*าจอประวัติการสมัครสมาชิก 

 

ภาพ หน=าจอประวัติการสมัครสมาชิก 

๑ 
๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

หน&าจอประวัติการสมัครสมาชิก (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๑. Tab เลือกรอบใบสมัคร 

๒. เลขท่ีใบสมัคร 

๓. ช่ือบริษัท 

๔. ช่ือผู&ติดตQอ 

๕. วันท่ีสมัคร 

๖. อัพเดตคร้ังสุดท&าย 

๗. สมัครสมาชิกรอบท่ี 

๘. วันท่ีหมดอายุสมาชิก 

๙. ต&องการดูข&อมูลใบสมัคร คลิกปุGม            (คลิกเพ่ือเข&าสูQหน&าจอดูใบสมัครเกQา) 

๑๐. My Product & Service (ผู&ใช&งานสามารถเพ่ิมได&โดยการกรอกข&อมูลใบสมัครใน Step 6) 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

หน*าจอการดูใบสมัครเกNา  

(เม่ือ คลิกปุGม View ในข&อท่ี ๙ หน&า 99) 

 

ภาพ ดูใบสมัครเก?า 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๑. เลือก Step 1-6 เพ่ือดูข&อมูลใบสมัครเกQา (ใบสมัครเกQาจะไมQสามารถแก&ไขได&) 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

แจ*งเตือนสถานะหมดอายุของสมาชิก T Mark ลNวงหน*า ๓ เดือน 

 

ภาพ สถานะหมดอายุของสมาชิก T Mark ล?วงหน=า ๓ เดือน 

แจ&งเตือนสถานะหมดอายุของสมาชิก T Mark ลQวงหน&า ๓ เดือน ผQาน ระบบ (โดยปุGมจะเปล่ียนเป�น “ตQออายุสมาชิก” ลQวงหน&า 3 เดือนกQอน

หมดอายุ) 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

ระบบจะสNง E-mail แจ*งเตือนสถานะหมดอายุของสมาชิก 

 

 

ภาพ E-mail แจ=งเตือนสถานะหมดอายุของสมาชิก 

โดยระบบจะสQง E-mail แจ&งเตือนสถานะหมดอายุของสมาชิก T Mark ลQวงหน&า ๓ เดือน 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

ค*นหาข้ันสูง / Advanced Search 

 

ภาพ เข=าเว็บไซต2 https://www.thailandtrustmark.com 

เข&าเว็บไซต0 https://www.thailandtrustmark.com และคลิกเมนู ค&นหาข้ันสูง / Advanced Search ระบบจะแสดงหน&าจอ ค&นหาข้ันสูง / 

Advanced Search 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

ค&นหาข้ันสูง / Advanced Search (ตQอ) 

 

ภาพ ค=นหาขั้นสูง / Advanced Search 

  

๒ – ๕ 

๑ 



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

ค&นหาข้ันสูง / Advanced Search (ตQอ) 

สามารถทำงานตQาง ๆ และแสดงข&อมูลได& ดังตQอไปน้ี (ตัวอยQางตามรูปภาพด&านบน) 

๑. ค&นหาโดยเลือกประเภท / Select Category 

๒. ช่ือแบรนด0 – Search 

๓. ช่ือสินค&า – Search 

๔. รายละเอียดสินค&า – Search 

๕. ผลิตภัณฑ0 – Search 

  



 
คู#มือสำหรับผู.สมัครเข.าร#วมขอรับตราสัญลักษณ9 T Mark (ภาษาไทย)   

 

 

ค*นหาดNวน / Central Search 

 

ภาพ ค=นหาด?วน / Central Search 

เข&าเว็บไซต0 https://www.thailandtrustmark.com/ และค&นหาดQวน / Central Search ระบบจะแสดงหน&าจอ ค&นหาดQวน / Central Search 

โดยผู&ใช&งานสามารถค&นหาได&จาก Keyword ท่ีต&องการค&นหา (รูปแบบการใช&งานคล&ายกับการใช&งาน https://www.google.com/) 


