แบบ มช.๑

คําขอที่………….

คําขอรับใบรับรอง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
วันที่…………เดือน…….…………..พ.ศ………
ขาพเจา/กลุม .…………………………………………….………………อายุ…..….ป สัญชาติ……………...…
ที่อยู เลขที่………………..ตรอก/ซอย……..………………………….………..……ถนน…………………………….………………
หมูที่………ตําบล…………………….…………….อําเภอ………………………………………จังหวัด……….……….…………………
รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท………………………..……..…….โทรสาร……………………..……..……………
ยืน่ คําขอตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับใบรับรอง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกับผลิตภัณฑชุมชน………………………….……………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…….
ประเภท……………..…………………………………………………………………………..……………………..…………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
ทําจากสถานทีผ่ ลิตชือ่ …………………………………..……….………………………..…………………………………………………..
เลขที่………………..ตรอก/ซอย…………………………………..………………ถนน………………..………………………………….
หมูที่………..ตําบล………………………….…….อําเภอ………...……………..………..จังหวัด……………………….…………..
รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท………………………..……..…….โทรสาร……………………..….………………

ลงชือ่ ………………………………………………ผูขอรับใบอนุญาต

สําเนาคูฉบับ

แบบ มช.๑

คําขอที่………….

คําขอรับใบรับรอง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
วันที่…………เดือน…….…………..พ.ศ………
ขาพเจา/กลุม .…………………………………………….………………อายุ…..….ป สัญชาติ……………...…
ที่อยู เลขที่………………..ตรอก/ซอย……..………………………….………..……ถนน…………………………….………………
หมูที่………ตําบล…………………….…………….อําเภอ………………………………………จังหวัด……….……….…………………
รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท………………………..……..…….โทรสาร……………………..……..……………
ยืน่ คําขอตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับใบรับรอง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกับผลิตภัณฑชุมชน………………………….……………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…….
ประเภท……………..…………………………………………………………………………..……………………..…………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
ทําจากสถานทีผ่ ลิตชือ่ …………………………………..……….………………………..…………………………………………………..
เลขที่………………..ตรอก/ซอย…………………………………..………………ถนน………………..………………………………….
หมูที่………..ตําบล………………………….…….อําเภอ………...……………..………..จังหวัด……………………….…………..
รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท………………………..……..…….โทรสาร……………………..….………………

ลงชือ่ ………………………………………………ผูขอรับใบอนุญาต

แผน ก.

รายละเอียดการติดตอกับสถานทีผ่ ลิต
ชื่อ-ที่อยู สถานทีผ่ ลิต……………………………………….…………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..………….
เจาหนาที่ของสถานที่ผลิตที่ควรติดตอ………….…………………………………………………………………………………
๑. ………………………………………………………ตําแหนง…………………………………………..โทร..………………………..
๒. ………………………………………………………ตําแหนง…………………………………………..โทร…………………………..
๓. …………………………………………………….ตําแหนง……………………………………………โทร…………………………..
บันทึกเพิม่ เติม………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แผนทีโ่ ดยสังเขป

คําชีแ้ จงประกอบการยืน่ คําขอรับใบรับรองแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกับผลิตภัณฑ แบบ มช.๑

ก. การกรอกแบบฟอรม ผูย น่ื คําขอตองกรอกแบบฟอรมตอไปนี้
๑. แบบ มช.๑
•
แบบ มช.๑ สําหรับกรอกรายละเอียด ๑ ชุด ประกอบดวยตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ
สําเนาคูฉบับจะคืนใหผูยื่นคําขอเก็บไว หลังจากเจาหนาทีไ่ ดรบั คําขอไวแลว
•
กรณีผยู นื่ คําขอเปนบุคคลธรรมดา ตองเปนบุคคลในพื้นที่ที่ทํา มีสวนรวมในชุมชนนั้น และตอง
ไมเปนโรงงาน หรือวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม
•
กรณีผยู น่ื คําขอเปนกลุม ใหกรอกชือ่ กลุม ผูข อรับใบรับรองในชอง “ขาพเจา…………………..” ใน
หนาแรกของแบบ มช.๑ และลงลายมือชือ่ ผูม อี ํานาจดําเนินกิจการของกลุมในชอง “ลงชื่อ
……………………………..…ผูข อรับใบรับรอง” ในตอนทายของแบบ มช.๑ (การลงลายมือชือ่ โปรดทํา
ใหครบถวน ถูกตองตามทีไ่ ดจดทะเบียนกลุม ไว)
•
การกรอกรายละเอียดผลิตภัณฑชมุ ชนเกีย่ วกับ ประเภท แบบ ขนาด ชั้น และอื่นๆ ตลอดจน
หนวยทีใ่ ช โปรดกรอกใหถกู ตองตรงกันกับทีร่ ะบุไวในมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน (มผช.) ทีย่ น่ื
คําขอ
•
การกรอกรายละเอียดในแบบ มช.๑ โปรดกรอกใหครบ (ตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ)และลงลาย
มือชือ่ ผูย น่ื คําขอใหเรียบรอยกอนมายืน่ ตอเจาหนาที่
๒. รายละเอียดการติดตอสถานทีผ่ ลิต (แผน ก.) จํานวน ๑ หนา
ข. เอกสารที่ตองยื่นคําขอ ประกอบดวย
๑. แบบ มช.๑
๒. รายละเอียดการติดตอสถานทีผ่ ลิต (แผน ก.)จํานวน ๑ แผน
๓. เอกสารประกอบคําขอ ใหผยู น่ื คําขอลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูม อี ํานาจลงนามพรอมประทับตรา
(ถามี) จํานวน ๑ ชุด รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอ ดังนี้
๓.๑ คุณสมบัตผิ ขู อการรับรองทีเ่ ปนสหกรณ ไดแก
๓.๑.๑ สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ
๓.๑.๒ สําเนาขอบังคับสหกรณ
๓.๑.๓ รายชือ่ คณะกรรมการของสหกรณ
๓.๒ คุณสมบัตขิ องผูข อการรับรองทีเ่ ปนกลุม เกษตรกร ไดแก
๓.๒.๑ สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนกลุม เกษตรกร
๓.๒.๒ สําเนาขอบังคับกลุม เกษตรกร
๓.๒.๓ รายชือ่ คณะกรรมการของกลุม เกษตรกร
๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบานของคณะกรรมการของกลุม เกษตรกร
๓.๓ คุณสมบัตขิ องผูข อการรับรองทีเ่ ปนกลุม บุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน ไดแก
๓.๓.๑ สําเนาหนังสือสําคัญรับรองกลุม บุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
๓.๓.๒ สําเนาวัตถุประสงคกลุม บุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
๓.๓.๓ รายชือ่ และสัญชาติกลุม บุคคลธรรมดาตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
๓.๔ สําเนาหนังสือรับรองเปนผูผลิตผลิตภัณฑดีเดน : สินคาชุมชนในโครงการหนึ่งตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ
ทีไ่ ดรบั การคัดเลือกจาก คณะกรรมการอํานวยการ หนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ แหงชาติ (กอ.นตผ. )

๓.๕ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาทะเบียนบานของผูลงนาม
๓.๖ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูลงนาม (รับรองสําเนาถูกตอง)
๓.๗ สําเนาหนังสือคูม อื รับจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา (ถามีและประสงคจะระบุไวในใบรับรอง เพื่อ
ใชในการแสดงเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน)
๓.๘ หนังสือมอบอํานาจ (ถามีจะตองมีเอกสารตอไปนี้ดวย)
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม อบอํานาจ (รับรองสําเนาถูกตอง)
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร บั มอบอํานาจ (รับรองสําเนาถูกตอง)
(การติดอากรแสตมปบนหนังสือมอบอํานาจ : ๓๐ บาท (มอบ.อํานาจใหดําเนินการสวนที่เกี่ยวของ
กับ สมอ.จนกระทัง่ ไดรบั ใบรับรอง)
: ๑๐ บาท (มอบอํานาจใหดําเนินการเฉพาะคราว)
ค. คาธรรมเนียมในการขอใบรับรองและคําแนะนําทั่วไป
๑. ไมตอ งชําระคาธรรมเนียมในการขอใบรับรอง เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจคําขอและเอกสารหลักฐานแลว เจา
หนาทีจ่ ะออกใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน
๒. คาใชจาย
๒.๑ ไมตองชําระคาใชจา ยในการตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑชมุ ชน
๒.๒ ไมตองชําระคาธรรมเนียมใบรับรอง
๓. การตรวจสอบสถานที่ผลิต จะกําหนดนัดหมายเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับมอบคําขอแลว
๔. การออกใบรับรองครั้งแรกของแตละคําขอจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วันทําการ นับ
ตัง้ แตวนั รับคําขอ ระยะเวลาดังกลาวไมนบั รวมระยะเวลาทีใ่ ชในการตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑ ระยะ
เวลาทีผ่ ยู นื่ คําขอใชในการแกไขปรับปรุงทีไ่ ดรบั แจง และเปนกรณีปกติที่ไมมีขอขัดของใดๆเชนปญหา
ทางวิชาการหรือปญหาขอกฎหมาย
๕. คําขอทีผ่ ลการตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑไมเปนไปตามเกณฑกําหนดติดตอกัน ๒ ครัง้ คณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน (กมช.) จักมีคําสัง่ ยกเลิกการรับรองคําขอ
ง. ขอควรทราบ
ไมมกี ารเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นจากที่ระบุไวขางตน หากมีการเรียกเก็บเงินโปรดแจงผูบ ริหารสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.) ทราบดังนี้
๑. เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๔๐๐ และ ๐๒ ๒๔๕ ๗๘๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๔๐๐๘๕
๒. ผูอ านวยการสํ
ํ
านักบริหารมาตรฐาน ๓ โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒๓๔๓๕ และ ๐ ๒๒๔๕ ๖๑๘๑
จ. รายชือ่ กลุม ทีร่ บั ผิดชอบผลิตภัณฑชมุ ชน
กลุม ที่ ๗ สํานักบริหารมาตรฐาน ๓ โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๓๖๒ (ผก.๗), ๐ ๒๒๐๒ ๓๓๖๓-๔
หมายเหตุ ผก.๗ = ผูอ ํานวยการกลุม ที่ ๗ มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน

