เอกสารหมายเลข 1
คําชี้แจงประกอบการยื่นคําขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกับผลิตภัณฑ แบบ มช.๑
ก. การกรอกแบบฟอรม ผูยื่นคําขอตองกรอกแบบฟอรมตอไปนี้
๑. แบบ มช.๑

แบบ มช.๑ สําหรับกรอกรายละเอียด ๑ ชุด ประกอบดวยตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ
สําเนาคูฉบับจะคืนใหผูยื่นคําขอเก็บไว หลังจากเจาหนาที่ไดรับคําขอไวแลว

กรณีผูยื่นคําขอเปนบุคคลทั่วไป ตองเปนบุคคลในพื้นที่ที่ทํา มีสวนรวมในชุมชนนั้น และตองไม
เปนโรงงาน หรือวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม

กรณีผูยื่นคําขอเปนกลุม ใหกรอกชื่อกลุมผูขอรับใบรับรองในชอง “ขาพเจา…………………..” ใน
หนาแรกของแบบ มช.๑ และลงลายมือชื่อผูมีอํานาจดําเนินกิจการของกลุมในชอง “ลง
ชื่อ ……………………………..…ผูขอรับใบรับรอง” ในตอนทายของแบบ มช.๑ (การลงลายมือชื่อ
โปรดทําใหครบถวน ถูกตองตามที่ไดจดทะเบียนกลุมไว)

การกรอกรายละเอียดผลิตภัณฑชุมชนเกี่ยวกับ ประเภท แบบ ขนาด ชั้น และอื่นๆ ตลอดจน
หนวยที่ใช โปรดกรอกใหถูกตองตรงกันกับที่ระบุไวในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ที่ยื่น
คําขอ

การกรอกรายละเอียดในแบบ มช.๑ โปรดกรอกใหครบ (ตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ)และลง
ลายมือชื่อผูยื่นคําขอใหเรียบรอยกอนมายื่นตอเจาหนาที่
๒. รายละเอียดการติดตอสถานที่ผลิต (แผน ก.) จํานวน ๑ หนา
ข. เอกสารที่ตองยื่นคําขอ ประกอบดวย
๑. แบบ มช.๑
๒. รายละเอียดการติดตอสถานที่ผลิต (แผน ก.)จํานวน ๑ แผน
๓. เอกสารประกอบคําขอ ใหผูยื่นคําขอลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามพรอมประทับตรา
(ถามี) จํานวน ๑ ชุด รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอ ดังนี้
๓.๑ คุณสมบัติผูขอการรับรองที่เปนบุคคลทั่วไป ไดแก
๓.๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓.๑.๒ สําเนาทะเบียนบาน
๓.๒ คุณสมบัติของผูขอการรับรองที่เปนกลุมผูผลิตชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนไวกับหนวยราชการหรือกลุมตาม
กฎหมายวิสาหกิจชุมชน ไดแก
๓.๒.๑ สําเนาหนังสือรับรองกลุมหรือหนังสือรับรองกลุมบุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
๓.๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของประธานกลุม
๓.๒.๓ สําเนาทะเบียนบานของประธานกลุม
๓.๓ คุณสมบัติของผูขอการรับรองที่เปนนิติบุคคล (ตองเปนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตชุมชน)
ไดแก
๓.๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตชุมชน
๓.๓.๒ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
๓.๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจตามนิติบุคคล
๓.๓.๔ สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจตามนิติบุคคล
๓.๔ เอกสารเพิ่มเติมตามกลุมผลิตภัณฑที่ยื่นขอ
๓.๔.๑ สําเนาใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน หรือใบจดทะเบียนอาหาร / แจง
รายละเอียดอาหาร กรณีผลิตภัณฑกลุมอาหารและเครื่องดื่ม
๑

๓.๔.๒ สําเนาใบรับแจงผลิตเครื่องสําอางควบคุม (กรณีผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยประเภท
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางตองตรงกับผลิตภัณฑที่ยื่นขอ)
๓.๔.๓ สําเนาใบแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือใบแจงการดําเนินการวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๒ (กรณีผลิตภัณฑกลุมวัตถุอันตราย)
๓.๔.๔ สําเนาใบอนุญาตออกใหตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.๒๔๙๓ และรายงานผล
การทดสอบ (กรณีผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล)
๓.๕ หนังสือมอบอํานาจ (ถามีจะตองมีเอกสารตอไปนี้ดวย)
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ (รับรองสําเนาถูกตอง)
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (รับรองสําเนาถูกตอง)
(การติดอากรแสตมปบนหนังสือมอบอํานาจ : ๓๐ บาท (มอบ.อํานาจใหดําเนินการสวนที่เกี่ยวของ
กับ สมอ.จนกระทั่งไดรับใบรับรอง)
: ๑๐ บาท (มอบอํานาจใหดําเนินการเฉพาะคราว)
ค. คาธรรมเนียมในการขอใบรับรองและคําแนะนําทั่วไป
๑. ไมตองชําระคาธรรมเนียมในการขอใบรับรอง
เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจคําขอและเอกสารหลักฐานแลว
เจาหนาที่จะออกใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน
๒. คาใชจาย
๒.๑ ไมตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑชุมชน
๒.๒ ไมตองชําระคาธรรมเนียมใบรับรอง
๓. การตรวจสอบสถานที่ผลิต จะกําหนดนัดหมายเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับมอบคําขอแลว
๔. การออกใบรับรองครั้งแรกของแตละคําขอจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๗๓ วันทําการ
นับตั้งแตวันรับคําขอ
ระยะเวลาดังกลาวไมนับรวมระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑ
ระยะเวลาที่ผูยื่นคําขอใชในการแกไขปรับปรุงที่ไดรับแจง
และเปนกรณีปกติที่ไมมีขอขัดของใดๆเชน
ปญหาทางวิชาการหรือปญหาขอกฎหมาย
๕. คําขอที่ผลการตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑไมเปนไปตามเกณฑกําหนด
คณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (กมช.) จักมีคําสั่งยกเลิกการรับรองคําขอ
ง. ขอควรทราบ
ไมมีการเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นจากที่ระบุไวขางตน หากมีการเรียกเก็บเงินโปรดแจงผูบริหารสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ทราบดังนี้
๑. เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๔๐๐ และ ๐๒ ๒๔๕ ๗๘๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๔๐๐๘๕
๒. ผูอํานวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒๓๓๕๗
จ. รายชื่อกลุมที่รับผิดชอบผลิตภัณฑชุมชน
กลุมรับรองคุณภาพ กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๓๔๔-๔๖

๒

แบบ มช.๑

คําขอที่………….

คําขอรับใบรับรอง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
วันที่…………เดือน…….…………..พ.ศ………
ขาพเจา/กลุม.…………………………………………….………………อายุ…..….ป สัญชาติ……………...…
ที่อยู เลขที…่ ……………..ตรอก/ซอย……..………………………….………..……ถนน…………………………….………………
หมูที่………ตําบล…………………….…………….อําเภอ………………………………………จังหวัด……….……….…………………
รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท………………………..……..…….โทรสาร……………………..……..……………
ยื่นคําขอตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับใบรับรอง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกับผลิตภัณฑชุมชน………………………….……………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…….
ประเภท……………..…………………………………………………………………………..……………………..…………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
ทําจากสถานที่ผลิตชื่อ…………………………………..……….………………………..…………………………………………………..
เลขที…่ ……………..ตรอก/ซอย…………………………………..………………ถนน………………..………………………………….
หมูที่………..ตําบล………………………….…….อําเภอ………...……………..………..จังหวัด……………………….…………..
รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท………………………..……..…….โทรสาร……………………..….………………

ลงชื่อ………………………………………………ผูขอรับใบรับรอง

สําเนาคูฉบับ

แบบ มช.๑

คําขอที่………….

คําขอรับใบรับรอง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
วันที่…………เดือน…….…………..พ.ศ………
ขาพเจา/กลุม.…………………………………………….………………อายุ…..….ป สัญชาติ……………...…
ที่อยู เลขที…่ ……………..ตรอก/ซอย……..………………………….………..……ถนน…………………………….………………
หมูที่………ตําบล…………………….…………….อําเภอ………………………………………จังหวัด……….……….…………………
รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท………………………..……..…….โทรสาร……………………..……..……………
ยื่นคําขอตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับใบรับรอง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกับผลิตภัณฑชุมชน………………………….……………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…….
ประเภท……………..…………………………………………………………………………..……………………..…………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
ทําจากสถานที่ผลิตชื่อ…………………………………..……….………………………..…………………………………………………..
เลขที…่ ……………..ตรอก/ซอย…………………………………..………………ถนน………………..………………………………….
หมูที่………..ตําบล………………………….…….อําเภอ………...……………..………..จังหวัด……………………….…………..
รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท………………………..……..…….โทรสาร……………………..….………………

ลงชื่อ………………………………………………ผูขอรับใบรับรอง

แผน ก.

รายละเอียดการติดตอกับสถานที่ผลิต
ชื่อ-ที่อยู สถานที่ผลิต…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………………………………
เจาหนาที่ของสถานที่ผลิตทีค่ วรติดตอ………………………………………………………………………………………………………………
๑. ………………………………………………………ตําแหนง…………………………………………..โทร..……………………………………….
๒. ………………………………………………………ตําแหนง…………………………………………..โทร……………………………………….…
๓. …………………………………………………….ตําแหนง……………………………………………โทร…………………………………………
บันทึกเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แผนที่โดยสังเขป

