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แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
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ส ําเนาคูฉบับ



แผน  ก.
รายละเอียดการตดิตอกับสถานท่ีผลิต

ชื่อ-ที่อยู สถานท่ีผลิต……………………………………….…………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..………….
เจาหนาที่ของสถานที่ผลิตที่ควรติดตอ………….…………………………………………………………………………………

๑.  ………………………………………………………ตํ าแหนง…………………………………………..โทร..………………………..
๒.  ………………………………………………………ตํ าแหนง…………………………………………..โทร…………………………..
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แผนท่ีโดยสังเขป



ก.  การกรอกแบบฟอรม   ผูย่ืนคํ าขอตองกรอกแบบฟอรมตอไปนี้
๑. แบบ  มช.๑

• แบบ มช.๑ สํ าหรับกรอกรายละเอียด ๑ ชุด ประกอบดวยตนฉบับ และสํ าเนาคูฉบับ
สํ าเนาคูฉบับจะคืนใหผูยื่นคํ าขอเก็บไว  หลังจากเจาหนาท่ีไดรับคํ าขอไวแลว

• กรณีผูย่ืนคํ าขอเปนบุคคลธรรมดา ตองเปนบุคคลในพื้นที่ที่ทํ า มีสวนรวมในชุมชนนั้น และตอง
ไมเปนโรงงาน หรือวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม

• กรณีผูย่ืนคํ าขอเปนกลุม  ใหกรอกช่ือกลุมผูขอรับใบรับรองในชอง  “ขาพเจา…………………..” ใน
หนาแรกของแบบ มช.๑ และลงลายมือช่ือผูมีอํ านาจดํ าเนินกิจการของกลุมในชอง “ลงชื่อ
……………………………..…ผูขอรับใบรับรอง” ในตอนทายของแบบ มช.๑ (การลงลายมือช่ือ โปรดทํ า
ใหครบถวน ถูกตองตามท่ีไดจดทะเบียนกลุมไว)

• การกรอกรายละเอียดผลิตภัณฑชุมชนเก่ียวกับ ประเภท แบบ ขนาด ชั้น และอื่นๆ ตลอดจน
หนวยท่ีใช โปรดกรอกใหถูกตองตรงกันกับท่ีระบุไวในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ท่ีย่ืน
คํ าขอ

• การกรอกรายละเอียดในแบบ มช.๑ โปรดกรอกใหครบ (ตนฉบับ และสํ าเนาคูฉบับ)และลงลาย
มือช่ือผูย่ืนคํ าขอใหเรียบรอยกอนมาย่ืนตอเจาหนาท่ี

๒. รายละเอียดการติดตอสถานท่ีผลิต (แผน ก.) จ ํานวน  ๑  หนา

ข.  เอกสารที่ตองยื่นคํ าขอ ประกอบดวย
 ๑. แบบ มช.๑
 ๒. รายละเอียดการติดตอสถานท่ีผลิต (แผน ก.)จํ านวน ๑ แผน
 ๓. เอกสารประกอบคํ าขอ ใหผูย่ืนคํ าขอลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามพรอมประทับตรา

(ถามี) จํ านวน   ๑   ชุด รายละเอียดเอกสารประกอบคํ าขอ ดังนี้
๓.๑  คุณสมบัติผูขอการรับรองท่ีเปนสหกรณ  ไดแก
       ๓.๑.๑   สํ าเนาใบสํ าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ
       ๓.๑.๒   สํ าเนาขอบังคับสหกรณ
       ๓.๑.๓   รายช่ือคณะกรรมการของสหกรณ
๓.๒  คุณสมบัติของผูขอการรับรองท่ีเปนกลุมเกษตรกร ไดแก
       ๓.๒.๑   สํ าเนาใบสํ าคัญรับจดทะเบียนกลุมเกษตรกร
       ๓.๒.๒   สํ าเนาขอบังคับกลุมเกษตรกร
       ๓.๒.๓   รายช่ือคณะกรรมการของกลุมเกษตรกร
       ๓.๒.๔   สํ าเนาทะเบียนบานของคณะกรรมการของกลุมเกษตรกร
๓.๓  คุณสมบัติของผูขอการรับรองท่ีเปนกลุมบุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน ไดแก
       ๓.๓.๑   สํ าเนาหนังสือสํ าคัญรับรองกลุมบุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
       ๓.๓.๒   สํ าเนาวัตถุประสงคกลุมบุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
       ๓.๓.๓   รายช่ือและสัญชาติกลุมบุคคลธรรมดาตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
๓.๔  สํ าเนาหนังสือรับรองเปนผูผลิตผลิตภัณฑดีเดน : สนิคาชุมชนในโครงการหนึ่งตํ าบล หนึง่ผลิตภณัฑ

ท่ีไดรับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการอํ านวยการ หนึง่ตํ าบล หนึง่ผลิตภณัฑ แหงชาติ (กอ.นตผ. )

คํ าช้ีแจงประกอบการย่ืนคํ าขอรับใบรับรองแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกับผลิตภัณฑ   แบบ  มช.๑



๓.๕  สํ าเนาใบทะเบียนพาณิชย และสํ าเนาทะเบียนบานของผูลงนาม
๓.๖  สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผูลงนาม (รับรองสํ าเนาถูกตอง)
๓.๗  สํ าเนาหนังสือคูมือรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  (ถามีและประสงคจะระบุไวในใบรับรอง เพื่อ

ใชในการแสดงเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน)
๓.๘  หนงัสือมอบอํ านาจ (ถามีจะตองมีเอกสารตอไปนี้ดวย)

-สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผูมอบอํ านาจ (รับรองสํ าเนาถูกตอง)
-สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผูรับมอบอํ านาจ (รับรองสํ าเนาถูกตอง)
 (การติดอากรแสตมปบนหนังสือมอบอํ านาจ : ๓๐ บาท (มอบ.อํ านาจใหดํ าเนินการสวนที่เกี่ยวของ

กับ สมอ.จนกระท่ังไดรับใบรับรอง)
                                                        : ๑๐ บาท (มอบอํ านาจใหดํ าเนินการเฉพาะคราว)

ค.  คาธรรมเนียมในการขอใบรับรองและคํ าแนะนํ าทั่วไป

๑. ไมตองชํ าระคาธรรมเนียมในการขอใบรับรอง เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจคํ าขอและเอกสารหลักฐานแลว เจา
หนาท่ีจะออกใบรับคํ าขอไวเปนหลักฐาน

๒. คาใชจาย
๒.๑ ไมตองชํ าระคาใชจายในการตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑชุมชน
๒.๒ ไมตองชํ าระคาธรรมเนียมใบรับรอง

๓. การตรวจสอบสถานท่ีผลิต จะกํ าหนดนัดหมายเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับมอบคํ าขอแลว
๔. การออกใบรับรองคร้ังแรกของแตละคํ าขอจะดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา  ๓๐  วันทํ าการ นับ

ต้ังแตวนัรับคํ าขอ ระยะเวลาดังกลาวไมนบัรวมระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑ ระยะ
เวลาท่ีผูย่ืนคํ าขอใชในการแกไขปรับปรุงท่ีไดรับแจง และเปนกรณีปกติที่ไมมีขอขัดของใดๆเชนปญหา
ทางวิชาการหรือปญหาขอกฎหมาย

๕. คํ าขอท่ีผลการตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑไมเปนไปตามเกณฑกํ าหนดติดตอกัน  ๒  คร้ัง คณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (กมช.) จักมีคํ าส่ังยกเลิกการรับรองคํ าขอ

ง.  ขอควรทราบ
     ไมมีการเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นจากที่ระบุไวขางตน  หากมีการเรียกเก็บเงินโปรดแจงผูบริหารสํ านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)  ทราบดังนี้
   ๑.  เลขาธิการสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๔๐๐ และ ๐๒ ๒๔๕ ๗๘๐๒

   โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๔๐๐๘๕
   ๒.  ผูอํ านวยการสํ านักบริหารมาตรฐาน ๓  โทรศัพท  ๐ ๒๒๐๒๓๔๓๕  และ ๐ ๒๒๔๕ ๖๑๘๑

จ. รายช่ือกลุมท่ีรับผิดชอบผลิตภัณฑชุมชน
 กลุมท่ี  ๗  สํ านักบริหารมาตรฐาน ๓  โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๓๖๒ (ผก.๗), ๐ ๒๒๐๒ ๓๓๖๓-๔

หมายเหตุ  ผก.๗ = ผูอํ านวยการกลุมท่ี ๗  มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน


