
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัรองคณุภำพผลติภณัฑชุ์มชน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้ม่ จังหวดัล าปาง กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูข้อรับการรับรองตอ้งเป็นผูผ้ลติผลติภัณฑช์มุชน ไมเ่ป็นผูแ้อบอา้ง หรอืท าการผลติแอบแฝง และมคีณุสมบัตใินขอ้ใดขอ้

หนึง่ ดงัตอ่ไปนี้ 

 

  - บคุคลทั่วไป 

 

  - กลุม่ผูผ้ลติชมุชน ทีข่ ึน้ทะเบยีนไวก้ับหน่วยงานราชการหรอืกลุม่ตามกฎหมายวสิาหกจิชมุชน 

 

  - นติบิคุคล ทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภัณฑ ์

 

2. ผูย้ืน่ค าขอตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ าหนด หากไมอ่าจพจิารณาความถูกตอ้ง ครบถว้นของเอกสารไดใ้นขณะทีย่ืน่ค าขอ 

สมอ. ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการยืน่ค าขอครบถว้นแลว้ กรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบ

ในภายหลงัเป็นสาเหตทุีไ่มอ่าจใหก้ารรับรองได ้สมอ./สอจ.จะสง่คนืค าขอ 

 

3. ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอตอ้งมปีระกาศก าหนดมาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน (มผช.) ไวแ้ลว้ 

 

4. ใหบ้รกิารยืน่ค าขอไดต้ัง้แต ่1 ตลุาคม ถงึ 30 กรกฎาคม ของปีงบประมาณเทา่นัน้ 

 

5. ไมนั่บรวมระยะเวลาการตรวจสอบผลติภัณฑช์มุชนจากหน่วยตรวจสอบทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ 

 

6. ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมรับค าขอไมเ่กนิ 5 รายตอ่วนั 

 

7ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.)  และ
ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดั (สอจ.) ทกุจังหวดั/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ใหบ้รกิารยืน่ค าขอไดต้ัง้แต ่1 ตลุาคม ถงึ 30 
กรกฎาคมของปีงบประมาณเทา่นัน้))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

เทศบาลต าบลบา้นสา หมู่ที ่5 ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้ม่ จังหวดั
ล าปาง 52120 โทรศพัท ์054-369999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 73 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บค าขอ ตรวจสอบเอกสาร 
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น จะท าความตกลงใหผู้ย้ืน่ค าขอ

มายืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในเวลาทีก่ าหนด (5 วนัท าการ นับ

1 วนัท าการ ส านักงานมาตรฐาน

ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

จากวนัยืน่ค าขอ) หากพน้เวลาทีก่ าหนด จะสง่คนืค าขอใหผู้ย้ืน่

ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) กำรพจิำรณำ 
2.1 ตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติ 

2.2 เก็บตัวอยา่งผลติภัณฑต์ามทีก่ าหนดใน มผช. 

2.3 น าสง่ตวัอยา่งผลติภัณฑไ์ปหน่วยตรวจสอบ 
2.4 ประเมนิผลการตรวจสอบผลติภัณฑ ์

2.5 กรณีผลการประเมนิสถานทีผ่ลติผา่นและผลการตรวจสอบ
ผลติภัณฑผ์่าน  น าเสนอคณะอนุกรรมการรับรองคณุภาพ

ผลติภัณฑช์มุชน  

       
(หมายเหต:ุ -)  

58 วนัท าการ ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
3.1  จัดท าใบรับรอง 

3.2  เสนอเลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม

พจิารณาลงนาม 
3.3  แจง้ผลใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

14 วนัท าการ ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอรบัใบรบัรองแสดงเครือ่งหมำยมำตรฐำนผลติภณัฑชุ์มชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอ / ประธานกลุม่ (กรณีผูย้ืน่ค าขอเป็นกลุม่ / 

วสิาหกจิชมุชน) / ผูม้อี านาจของนติบิคุคล (กรณีผูย้ืน่ค าขอเป็นนติิ
บคุคล) / ผูม้อบอ านาจ /ผูรั้บมอบอ านาจ 

มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอ / ประธานกลุม่ (กรณีผูย้ืน่ค าขอเป็นกลุม่ / 

วสิาหกจิชมุชน) / ผูม้อี านาจของนติบิคุคล (กรณีผูย้ืน่ค าขอเป็นนติิ

บคุคล) / ผูม้อบอ านาจ /ผูรั้บมอบอ านาจ  มกีารลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคลเป็นผูย้ืน่ค าขอ  ตอ้งเป็นนติบิคุคลทีข่ ึน้

ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภัณฑแ์ลว้  มกีารลงนาม
รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองกลุม่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค าขอเป็นกลุม่ มกีารลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการพัฒนาชมุชน 

6) หนงัสอืรบัรองกลุม่บุคคลตำมกฎหมำยวสิำหกจิชุมชน กรมสง่เสรมิการเกษตร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค าขอเป็นวสิาหกจิชมุชน มกีารลงนามรับรอง

ส าเนาถกูตอ้ง) 

7) 

 

ทะเบยีนพำณชิย ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีทีต่อ้งการใหร้ะบชุือ่ตามทะเบยีนพาณชิยเ์ป็นสถานที่

ผลติ ทัง้นี้ทีอ่ยูต่อ้งตรงกับสถานทีผ่ลติ  มกีารลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจพรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบ
อ านาจ และผูรั้บมอบอ านาจ) 

- 

9) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน หรอื 

ใบจดทะเบยีนอำหำร/แจง้รำยละเอยีดอำหำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผลติภัณฑอ์าหารและเครือ่งดืม่) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

10) 

 

ส ำเนำใบรบัแจง้ผลติเครือ่งส ำอำงควบคมุ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผลติภ ณฑเ์ครือ่งส าอาง  โดยประเภทผลติภัณฑ์

เครือ่งส าอางตอ้งตรงกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค าขอ) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

11) 

 

ส ำเนำใบแจง้ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัวตัถอุนัตรำยชนดิที ่1 หรอืใบแจง้

กำรด ำเนนิกำรวตัถอุนัตรำยชนดิที ่2 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผลติภัณฑก์ลุม่วตัถอุนัตราย) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

12) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตออกใหต้ำมมำตรำ 5 แหง่พระรำชบญัญตัสิรุำ 

พ.ศ.2493  และรำยงำนผลกำรทดสอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผลติภัณฑแ์อลกอฮอล ์ โดยผลติภัณฑต์อ้งตรงกบั
ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค าขอ) 

กรมสรรพสามติ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม เลขที ่75/42 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพฯ  10400  โทรศพัท ์0 2202 3344-46 http:// www.tisi.go.th>Menu แนะน า -ตชิม -รอ้งเรยีน > ขอ้

รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดัทกุจังหวดั  http://www.industry.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

3) - เรอืนรับรองประชาชน  ศนูยบ์รกิารประชาชน (จดุบรกิารประชาชน 1111)  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

ท าเนยีบรัฐบาล ถนนพษิณุโลก เขตดสุติ กรุงเทพฯ   - สายดว่นท าเนยีบรัฐบาล 1111  บรกิารรับแจง้เรือ่งรอ้งทกุข ์
ตลอด 24 ชัว่โมง  หรอืรับเรือ่งรอ้งเรยีนผา่นทาง โทรศพัท ์ 0 228301271-84  โทรสาร 0 2283 1286-7  - สง่

เรือ่งรอ้งเรยีนทางไปรษณีย ์ กราบเรยีนนายกรัฐมนตร ี ตู ้ปณ.1111  ปณ.ท าเนยีบรัฐบาล  กรุงเทพฯ 10302 (ไม่
ตอ้งตดิแสตมป์)  - http://www.1111.go.th/form.aspx 

(หมายเหต:ุ -)  
4) เทศบาลต าบลบา้นสา หมู่ที ่5 ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้ม่ จังหวดัล าปาง 52120 โทรศพัท ์054-369999 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอรับใบรับรองแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การรับรองคณุภาพผลติภัณฑช์มุชน  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กองบรหิารมาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม กอง

บรหิารมาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ค าสัง่กระทรวงอตุสาหกรรมที ่55/2551  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 600 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 1,000 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 50 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 15/07/2015 21:52 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


