ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล ฉบับแกไขครั้งที่ 1 ป พ.ศ.2560
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินการออกใบอนุญาต
และติดตามผล ใหเปนไปอยางถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม สอดคลองกับแนวทางสากล
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการขออนุญาต
การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน และการนําผลิตภัณฑที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จึงออกประกาศ ดังนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการการ
ตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล ฉบับลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล
ป พ.ศ.2560 ดังรายละเอียดทายประกาศนี้

ฉบับแกไขครั้งที่ 1

ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
พิสิฐ รังสฤษฎวุฒิกุล
(นายพิสิฐ รังสฤษฎวุฒิกุล)
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หนา ๑/๑๒

หลักเกณฑและวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล
ฉบับแกไขครั้งที่ 1 ป พ.ศ.2560
๑. ขอบขาย
หลักเกณฑและวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผลนี้ กําหนด นิยาม การอนุญาตและติดตามผล
ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบ อนุญาต การพิจารณา อนุญาต การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต เงื่อนไขที่ผูรับ
ใบอนุญาตตองปฏิบัติ และหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
หลักเกณฑและวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผลนี้ ใชในการพิจารณาอนุญาตและติดตามผล
ตามมาตรา 16 มาตรา 20 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่
แกไขเพิ่มเติม
๒. นิยาม
๒.๑ สํานักงาน หมายถึง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๒.๒ คําขอ หมายถึง คําขอรับใบอนุญาต แบบ มอ.1 มอ.3 มอ.5 และ มอ.5/1 ตามที่สํานักงานประกาศ
กําหนด
2.3 ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตาม แบบ มอ.2
ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน
ตาม แบบ มอ.4
ใบอนุญาตนําผลิตภัณฑที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักร
ตามแบบ มอ.6 และ ใบอนุญาต นําผลิตภัณฑที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อ
จําหนายในราชอาณาจักร สําหรับการประกอบกิจการนําเขาเฉพาะครั้ง ตามแบบ มอ.6/1 แหง พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.4 มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๒.5 โรงงานที่ทําผลิตภัณฑ หมายถึง สถานที่ผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ขอรับใบอนุญาต
๒.6 โรงงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียน (Registered manufacturer) หมายถึง โรงงานที่ทําผลิตภัณฑที่ตั้งอยู
นอกราชอาณาจักรไทย ที่มี ผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนด
ระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของภาคผนวก ก ของประกาศฉบับนี้ ซึ่งตรวจประเมินโดยสํานักงานหรือหนวยตรวจ
๒.7 หองปฏิบัติการทดสอบ หมายถึง หนวยงานที่ดําเนินงานวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๒.8 ผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมายถึง หองปฏิบัติการทดสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจสอบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และที่แกไข
เพิ่มเติม
๒.9 หนวยตรวจ (Inspection Body) หมายถึง หนวยงานที่ดําเนินงานดานการตรวจประเมินระบบควบคุม
คุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตาม มาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.10 หนวยรับรองผลิตภัณฑ (Product Certification Body) หมายถึง หนวยงานทั้งในและตางประเทศที่
ดําเนินงานดานการรับรองผลิตภัณฑ ที่ไดรับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และไดรับการ
แตงตั้งเปนผูตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตาม
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และที่แกไขเพิ่มเติม หรือที่สํานักงานไดทําความตกลงยอมรับรวม
หนา ๒/๑๒

๒.11 Certificate of Conformity (CoC) หมายถึง ใบรับรองผลิตภัณฑที่หนวยรับรองผลิตภัณฑออกให โดย
ใชกระบวนการรับรองตามรูปแบบที่ 5 (TYPE 5) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17067 เพื่อรับรองวาโรงงานที่ทํา
ผลิตภัณฑนั้น มีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอ ที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยาง
สม่ําเสมอ และสามารถทําผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดได
2.12 หลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต หมายถึง หลักเกณฑที่สํานักงานประกาศกําหนดไว เพื่อ
ใชเปนหลักปฏิบัติในการอนุญาตและติดตามผลของแตละมาตรฐาน
๓. เอกสารอางอิง
๓.๑ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
3.2 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตอง
เปนไปตามมาตรฐาน และการนําผลิตภัณฑที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อ
จําหนายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙
3.3 ISO/IEC 17065 Conformity assessment - Requirements for Bodies Certifying Products,
Processes and Services : การตรวจสอบและรับรอง – ขอกําหนดสําหรับหนวยรับรองผลิตภัณฑ กระบวนการ และ
การบริการ
๓.4 ISO/IEC 17067 Conformity assessment - Fundamentals of product certification and
guidelines for product certification schemes : การตรวจสอบและรับรอง – หลักการพื้นฐานการรับรอง
ผลิตภัณฑและขอแนะนําในรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ
๓.5 ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories : ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ
๓.6 ISO 9001 Quality Management Systems-Requirements : ระบบบริหารงานคุณภาพ – ขอกําหนด
3.7 หลักเกณฑและเงื่อนไขการแตงตั้งผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3.8 หลักเกณฑและเงื่อนไขการแตงตั้งผูตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๔. การอนุญาตและติดตามผล
การอนุญาตและติดตามผล ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ตามแนวทางของมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ไดแก
(๑) การอนุญาต
(๒) การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต
4.๑ การอนุญาต มี ๒ รูปแบบ ไดแก
4.๑.๑ การอนุญาตทั่วไป เปนการพิจารณาออกใบอนุญาต โดยใชรูปแบบที่ ๕ (Type 5) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17067 ประกอบดวย
(๑) ผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด
เกณฑการพิจารณา คือ ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑตองเปนไปตามมาตรฐานที่ยื่นขอ
ทุกรายการ

หนา ๓/๑๒

(๒) โรงงานที่ทําผลิตภัณฑมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑให
เปนไปตามมาตรฐานไดอยางสม่ําเสมอ
เกณฑการพิจารณา คือ ผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ
ตองเปนไปตามขอกําหนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑใน
ภาคผนวก ก ของประกาศฉบับนี้
4.๑.๒ การอนุญาตนําเขาเฉพาะครั้ง
เปนการพิจารณาออกใบอนุญาตนําเขาเฉพาะครั้ง โดยใช
รูปแบบที่ 1b (Type 1b) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17067 สําหรับการประกอบกิจการนําเขาเฉพาะครั้ง ซึ่งนําเขาใน
คราวเดียวกัน
เกณฑการพิจารณา คือ ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑที่นําเขาตองเปนไปตามมาตรฐานที่ยื่นขอ
ทุกรายการ
รูปแบบการอนุญาตนําเขาเฉพาะครั้งนี้ สํานักงานจะประกาศใชสําหรับบางมาตรฐานเทานั้น
โดยจะประกาศกําหนดไวในหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตของแตละมาตรฐาน
4.2 การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต
เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตยังคงมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ และ
โรงงานที่ทําผลิตภัณฑนั้นยังคงมีความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑตามระบบควบคุมคุณภาพที่ไดรับการ
ประเมินแลวอยางตอเนื่อง สํานักงานจะพิจารณากําหนดใหมีการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต ดังนี้
4.2.1 การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตทั่วไป
(๑) ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการตรวจติดตามผลิตภัณฑและระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน
ที่ทําผลิตภัณฑนั้นตามที่สํานักงานกําหนด โดยสํานักงานจะแจงใหทราบลวงหนา
(๒) สํานักงานอาจมีการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่ผลิต สถานที่เก็บ และสถานที่
จําหนายผลิตภัณฑ เพื่อการตรวจสอบติดตามเพิ่มเติมก็ได
4.2.2 การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตนําเขาเฉพาะครั้ง
สํานักงานอาจมีการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่เก็บ และสถานที่จําหนายผลิตภัณฑ เพื่อ
การตรวจสอบติดตามผลตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ สํานักงานอาจตรวจควบคุมสถานประกอบการทั้งผูผลิต ผูนําเขา รวมทั้งสถานที่จําหนายโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อกํากับดูแลใหมีการทํา นําเขา และจําหนายผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐาน และควบคุมการ
ฝาฝนพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
5. ขั้นตอนและวิธีการ ขอรับใบอนุญาต
๕.1 การอนุญาตทั่วไป
5.1.1 การอนุญาตทั่วไป : การขอรับใบอนุญาตครั้งแรก และการขอรับใบอนุญาตเพื่อขอเพิ่ม
รายละเอียดผลิตภัณฑ
ผูขอรับใบอนุญาต ตองยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑ )

คําขอ ที่กรอกขอมูลครบถวนและลงนามถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม ตามแบบคําขอที่
สํานักงานประกาศกําหนด และระบุรายละเอียดผลิตภัณฑที่ยื่นขอตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑเฉพาะในการ
ตรวจสอบเพื่อการอนุญาตของแตละมาตรฐาน
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(๒ )

เอกสารหลักฐานแสดงตน เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปน
บุคคลธรรมดา หรือหนังสือรับรองหรือสําเนาใบสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย แสดงชื่อผูมี
อํานาจทําการแทนนิติบุคคล ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล และสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เปนตน
(๓ )

เอกสารเพิ่มเติม เชน แบบ drawing รายการออกแบบสวนผสม ซึ่งประกาศไวในหลักเกณฑ
เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตของแตละมาตรฐาน
(๔)

เอกสารหลักฐานแสดงผลความเปนไปตามเกณฑการพิจารณา ไดแก

(ก) ใบรับรองผลิตภัณฑ ( Certificate of Conformity , CoC) ที่ออกโดย หนวยรับรอง
ผลิตภัณฑ ที่มีขอบขายการรับรองครอบคลุมผลิตภัณฑที่ยื่นขอ หรือ ขอ (ข)
(ข) รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ และ ผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของ
โรงงานที่ทําผลิตภัณฑ ตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(ข.1) รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑทุกรายการตามมาตรฐานกําหนด โดย
สํานักงานจะพิจารณายอมรับรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ ตามลําดับ
(ข.1.1) ผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(ข.1.2) หองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC
17025 หรือ มอก. 17025 ในขอบขายมาตรฐานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน
(ข.1.3) หองปฏิบัติการทดสอบของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ โดยสํานักงานเปน
ผูควบคุมการตรวจสอบและใชเครื่องมือทดสอบของโรงงาน และหองปฏิบัติการทดสอบนั้นตองไดรับการทวนสอบขีด
ความสามารถจากสํานักงานกอน
(ข.1.4) หองปฏิบัติการทดสอบที่สํานักงานใหการยอมรับ
ทั้งนี้รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑนั้นตองมีอายุไมเกิน ๑ ป นับจากวันที่
ผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือหองปฏิบัติการทดสอบลงนามรับรองรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑจนถึง
วันที่ยื่นคําขอ และตองเปนรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑของผลิตภัณฑที่ยื่นขอในครั้งนั้น
(ข.2) ผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ ที่ตรวจประเมิน
ครบถวนและเปนไปตามขอกําหนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของภาคผนวก ก
ของประกาศฉบับนี้ โดย
สํานักงานจะพิจารณายอมรับ ตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตของแตละ
มาตรฐาน ขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ ดังตอไปนี้
(ข.2.1) รายงานผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ
ของผูขอรับใบอนุญาต ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานหรือหนวยตรวจ โดยรายงานผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
ดังกลาวตองมีอายุไมเกิน ๓ ป นับจากวันที่ผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดจนถึงวันที่ยื่น
คําขอ
(ข.2.2) เอกสารรับรอง (Letter of Conformance) จากโรงงานที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียน (Registered manufacturer) ตามแบบภาคผนวก ข ของประกาศฉบับนี้ โดยเอกสารรับรองดังกลาว
ตองมีอายุไมเกิน ๑ ป นับจากวันที่ออกเอกสารรับรองจนถึงวันที่ยื่นคําขอ และตองครอบคลุมรายละเอียดผลิตภัณฑ
ที่ยื่นขอในครั้งนั้น
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(ข.2.3) ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มอก. 9001 หรือ ISO 9001
ที่มีขอบขายครอบคลุมกระบวนการผลิต หรือใบรับรองตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองระบบควบคุม
คุณภาพ จากหนวยงานที่สํานักงานยอมรับหรือภายใตขอตกลงการยอมรับรวม
ทั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณายอมรับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
หรือใบรับรองอื่นๆ สําหรับบางมาตรฐานเทานั้น ซึ่งจะประกาศกําหนดไวในหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการ
อนุญาตของแตละมาตรฐาน
5.1.๒ การอนุญาตทั่วไป : การขอรับใบอนุญาตเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตที่
ไมสงผลตอคุณภาพผลิตภัณฑ เชน การเปลี่ยนชื่อผูรับใบอนุญาต การแปรสภาพ การควบรวมกิจการ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ตั้งของโรงงานที่มิใชการยายสถานที่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ตั้งหรือยาย
สํานักงานแหงใหญ การเพิ่มชื่อผูสงออก การขอเปลี่ยนรายละเอียดผลิตภัณฑเนื่องจากหลักเกณฑเฉพาะในการ
ตรวจสอบเพื่อการอนุญาตมีการแกไข และการที่มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให
ตองเปนไปตามมาตรฐาน ฯลฯ ตองปฎิบัติ ดังนี้
ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) คําขอ ที่กรอกขอมูลครบถวนและลงนามถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม ตามแบบคําขอที่
สํานักงานประกาศกําหนด
(2) เอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวของกับการขอเปลี่ยนแปลง ที่รับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนาม
หนังสือแจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลง พรอมใบอนุญาตฉบับจริง
กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานที่ทําผลิตภัณฑในตางประเทศ หากเปน
ภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยสถานฑูตหรือหนวยงานที่นาเชื่อถือ และรับรองสําเนา
โดยผูมีอํานาจลงนามของผูไดรับใบอนุญาต
5.2 การอนุญาตนําเขาเฉพาะครั้ง
5.2.1 การอนุญาตนําเขาเฉพาะครั้ง ใหนําแนวทางการอนุญาตตามขอ 5.1.1 มาใชโดยอนุโลม
แตใหยกเวนการตรวจ ประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ และตองแสดงเอกสารหลักฐานการ
นําเขา เชน ใบบัญชีราคาสินคา บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบหอ ใบตราสงสินคา ที่มีรายละเอียดผลิตภัณฑ และปริมาณ
การนําเขา เปนตน เพื่อประกอบการพิจารณา
5.2.2 การอนุญาตนําเขาเฉพาะครั้งสําหรับแตละมาตรฐานใหเปนไปตามที่กําหนดในหลักเกณฑเฉพาะใน
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตของแตละมาตรฐาน
6. การพิจารณา อนุญาต
6.1 การอนุญาตทั่วไป
6.1.1 การพิจารณาอนุญาตทั่วไป สําหรับการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก และการขอรับใบอนุญาตเพื่อขอ
เพิ่มรายละเอียดผลิตภัณฑ ตามขอ 5.1.1
สํานักงานจะดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบเบื้องตนเพื่อพิจารณาความถูกตองสมบูรณของคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
กรณีตองปรับปรุงแกไขหรือตองยื่นเอกสารเพิ่มเติม จะบันทึกการรับคําขอเพื่อแจงใหปรับปรุงแกไขหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สํานักงานประกาศกําหนด หากพนกําหนดแลวยังไมไดมีการปรับปรุงแกไขหรือยังไมยื่น
เอกสารเพิ่มเติม สํานักงานจะสงคืนคําขอ
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(๒) พิจารณา ใบรับรองผลิตภัณฑหรือประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑและผลการประเมิน
ระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ ประกอบกับรายละเอียดผลิตภัณฑที่ตองการขอรับใบอนุญาตที่ระบุ
ในคําขอ ตามเกณฑการพิจารณาตามขอ 4.๑.๑ และดําเนินการ ดังนี้
(ก) หากผลการพิจารณาเปนไปตามเกณฑ สํานักงานจะออกใบอนุญาต ภายในระยะเวลา
ที่สํานักงานประกาศกําหนด
(ข) หากผลการพิจารณาไมเปนไปตามเกณฑ สํานักงานจะแจงคําสั่งไมอนุญาต ภายใน
ระยะเวลาที่สํานักงานประกาศกําหนด
6.1.2 การพิจารณาอนุญาตทั่วไป สําหรับการขอรับใบอนุญาตเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
ใบอนุญาตที่ไมสงผลตอคุณภาพผลิตภัณฑ ตามขอ 5.1.2
สํานักงานจะดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบเบื้องตนเพื่อพิจารณาความถูกตองสมบูรณของคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
กรณีตองปรับปรุงแกไขหรือตองยื่นเอกสารเพิ่มเติม จะบันทึกการรับคําขอเพื่อแจงใหปรับปรุงแกไขหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สํานักงานประกาศกําหนด หากพนกําหนดแลวยังไมไดมีการปรับปรุงแกไขหรือยังไมยื่น
เอกสารเพิ่มเติม สํานักงานจะสงคืนคําขอ
(2) พิจารณาเอกสารหลักฐานการขอเปลี่ยนแปลง และใบอนุญาตฉบับเดิม โดยดําเนินการ ดังนี้
(ก) หากผลการพิจารณา เอกสารหลักฐานครบถวนถูกตอง และไมมีผลกระทบตอ ระบบ
ควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ และคุณภาพผลิตภัณฑ สํานักงานจะออกใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่
สํานักงานประกาศกําหนด
(ข) หากผลการพิจารณา เอกสารหลักฐานไมครบถวนถูกตอง หรือมีผลกระทบตอ ระบบ
ควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ
หรือคุณภาพผลิตภัณฑ สํานักงานจะแจงคําสั่งไมอนุญาต ภายใน
ระยะเวลาที่สํานักงานประกาศกําหนด
6.2 การพิจารณาอนุญาต นําเขาเฉพาะครั้ง
สํานักงานจะดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบเบื้องตนเพื่อพิจารณาความถูกตองสมบูรณของคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
กรณีตองปรับปรุงแกไขหรือตองยื่นเอกสารเพิ่มเติม จะบันทึกการรับคําขอเพื่อแจงใหปรับปรุงแกไขหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สํานักงานประกาศกําหนด หากพนกําหนดแลวยังไมไดมีการปรับปรุงแกไขหรือยังไมยื่น
เอกสารเพิ่มเติม สํานักงานจะสงคืนคําขอ
(๒) พิจารณาประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ ตามเกณฑการพิจารณาตามขอ
4.๑.๒ และ
ดําเนินการ ดังนี้
(ก) หากผลการพิจารณาเปนไปตามเกณฑ สํานักงานจะออกใบอนุญาตนําเขาเฉพาะครั้ง ภายใน
ระยะเวลาที่สํานักงานประกาศกําหนด
(ข) หากผลการพิจารณาไมเปนไปตามเกณฑ สํานักงานจะแจงคําสั่งไมอนุญาต ภายในระยะเวลาที่
สํานักงานประกาศกําหนด

หนา ๗/๑๒

7. เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ
ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ เลขาธิการกําหนดเปนหนังสือ ตามมาตรา ๒๕ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขกําหนดไวตามมาตรา ๒๕ ทวิ แหง พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
8. หลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
8.1 สํานักงานจะประกาศกําหนดหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตแตละมาตรฐาน ไว โดยอาจ
กําหนด รูปแบบการอนุญาต การเก็บตัวอยาง และติดตามผลเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้ เพื่อความ
เหมาะสม ชัดเจน และโปรงใส
8.2 บรรดาหลักเกณฑเฉพาะที่ไดประกาศไวกอนประกาศนี้ ใหใชตอไปจนกวาจะมีประกาศหลักเกณฑเฉพาะ
ฉบับใหม และใหใชรายละเอียดขอกําหนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑตามภาคผนวก ก ของประกาศฉบับนี้
9. ความรับผิด
ในกรณีที่ปรากฎวาผูขอรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตแจงขอมูลอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอก
ใหแจง หรือปลอมเอกสาร หรือใชเอกสารปลอม เพื่อใหสํานักงานพิจารณาออกใบอนุญาต และการตรวจติดตามผล
ภายหลังการอนุญาต สํานักงานจะเพิกถอนใบอนุญาตรวมทั้งดําเนินคดีตามกฎหมาย

หนา ๘/๑๒

ภาคผนวก ก
ขอกําหนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
------------------------------------------------------------------------------๑. การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ
วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิ้นสวนที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ สิ่งที่ใชเพื่อชวยในการทําผลิตภัณฑ บรรจุ
ภัณฑ งานจางทําจากผูรับจางชวง และสิ่งที่เปนทรัพยสินของลูกคาเพื่อใชในการทําผลิตภัณฑ เปนตน
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๑.๑ มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อสอดคลองกับเกณฑกําหนดที่ใช
ในการจัดซื้อ
๑.๒ มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทําเปนเอกสาร
๑.๓ มีบันทึกผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน
๑.๔ บุคลากรที่ตรวจสอบ/ตรวจรับวัตถุดิบตองมีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน และตอง
มีบันทึกประวัติที่เกี่ยวของกับความรูความสามารถของบุคลากรดังกลาว
๑.๕ ตองชี้บงวัตถุดิบและสถานะของวัตถุดิบในขั้นตอนตางๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสม
๒. การควบคุมกระบวนการผลิต
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๒.๑ มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ การควบคุมสภาวะในกระบวนการทําผลิตภัณฑ
การ
ตรวจสอบและทดสอบในขั้นตอนตางๆ ระหวางกระบวนการทําผลิตภัณฑ รวมทั้งเกณฑกําหนดที่ใช
ในการควบคุม
๒.๒ ดําเนินการทําผลิตภัณฑ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทําผลิตภัณฑที่
กําหนดซึ่งตองควบคุมปจจัย ดังตอไปนี้
(๑) มีขอมูลซึ่งระบุถึงขอกําหนดหรือคุณลักษณะที่ตองการของผลิตภัณฑ
(๒) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงาน
(๓) มีการใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่เหมาะสม
(๔) มีการใชเครื่องมือ สําหรับการตรวจวัด และการเฝาระวัง
(๕) มีการดําเนินการตรวจวัด และเฝาระวัง
(๖) มีการดําเนินการตรวจปลอย การสงมอบ และกิจกรรมหลังการสงมอบ
(๗) มีบันทึกที่จําเปนเพื่อเปนหลักฐานวากระบวนการทําผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑที่ไดเปนไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน
๒.๓ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑไมสามารถแสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑไดโดยตรง ตองมี
หลักฐานที่สามารถพิสูจนใหเห็นวากระบวนการในการทําผลิตภัณฑที่ใช สามารถทําใหผลิตภัณฑที่ได
มีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน
หนา ๙/๑๒

๒.๔ บุคลากรที่ควบคุม/ตรวจสอบกระบวนการผลิตตองมีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน
และตองมีบันทึกประวัติที่เกี่ยวของกับความรูความสามารถของบุคลากรดังกลาว
๒.๕ ตองชี้บงผลิตภัณฑและสถานะของผลิตภัณฑในขั้นตอนตางๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสม
๓. การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๓.๑ ตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูปตามวิธีการที่กําหนด และสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน ทั้งนี้
กอนการตรวจปลอยผลิตภัณฑตองมั่นใจวาผลิตภัณฑสําเร็จรูปนั้น ไดผานการตรวจสอบ/ทดสอบที่
จําเปนและไดกําหนดไวในขั้นตอนตางๆ ครบถวนแลว และเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานทุก
รายการ
๓.๒ จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ /ทดสอบ และเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน
๓.๓ บุคลากรที่ควบคุม/ตรวจสอบผลิต ภัณฑตองมีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน และ
ตองมีบันทึกประวัติที่เกี่ยวของกับความรูความสามารถของบุคลากรดังกลาว
๓.๔ ชี้บงผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดที่สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานและ
กฎหมายที่ เกี่ยวของ
กรณีที่มีขอกําหนดหรือกฎหมายกําหนดใหตองเรียกคืนผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองหรือไมเปนไปตาม
ขอกําหนดใดๆ ตองกําหนดวิธีการในการชี้บงผลิตภัณฑใหสามารถสอบกลับได เพื่อใหสามารถใชใน
การเรียกคืนผลิตภัณฑได
๔. การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๔.๑ ควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดในขั้นตอนตางๆ รวมทั้งผลิตภัณฑที่รับคืนจากลูกคา เพื่อ
ปองกันการนําไปใชงานหรือการสงมอบใหลูกคาอื่น และตองดําเนินการแกไขขอบกพรองตางๆ นั้น
ตามวิธีการที่เหมาะสมโดยจัดทําเปนเอกสาร
๔.๒ ดําเนินการกับขอรองเรียนที่ไดรับจากลูกคาหรือผูเกี่ยวของโดยมิชักชา โดยตองมีบันทึกการดําเนิน
การและผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกลาว และเก็บรักษาไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบได
๔.๓ มีการรวบรวมและวิเคราะหขอบกพรองและปญหาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและระบบควบคุม
คุณภาพ และนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและระบบควบคุมคุณภาพ
๔.๔ จัดทําและเก็บรักษาบันทึกรายละเอียดของขอบกพรอง รวมทั้งการดําเนินการกับผลิตภัณฑดังกลาว
๕. การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๕.๑ มีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบที่จําเปนในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน
และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป อยางนอยตองมีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่อง
ทดสอบ เพื่อใชเปนประจํา ณ โรงงานที่ทําผลิตภัณฑตามหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการ
อนุญาตและติดตามผลที่กําหนดไว

หนา ๑๐/๑๒

๕.๒ สอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่มีผลตอคุณภาพ โดยตอง
(๑) ดําเนินการตามชวงเวลาที่กําหนดหรือกอนการใชงาน และสามารถสอบกลับไดถึงมาตรฐาน
ระดับชาติหรือระดับสากล
(๒) แสดงสถานะการสอบเทียบไวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได
(๓) มีการปองกันการปรับแตงเครื่องมือที่สอบเทียบแลว
(๔) มีการปองกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหวางการเคลื่อนยาย การบํารุงรักษา และเก็บรักษา
๕.๓ ดําเนินการเพื่อจัดการกับเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑที่ไดรับผลกระทบ
หากพบวาเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ไมเปนไปตามขอกําหนด และวิธีการเหมาะสม
๕.๔ มีและเก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไวเปนหลักฐาน
๕.๕ บุคลากรที่ทําหนาที่สอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ตองมีความรู
ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน และตองมีบันทึกประวัติที่เกี่ยวของกับความรูความสามารถ
ของบุคลากรดังกลาว
หมายเหตุ ผูทําผลิตภัณฑตองมีการชี้บง รวบรวม จัดเก็บ และรักษาบันทึกตางๆ ไวเพื่อแสดงความเปนไปตาม
ขอกําหนด ของผลิตภัณฑและระบบควบคุมคุณภาพ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
(เอกสารและบันทึกอาจอยูในรูปแบบใดๆ เชน กระดาษ สื่ออิเล็กทรอนิกส)

หนา ๑๑/๑๒

ภาคผนวก ข
เอกสารรับรอง (Letter of Conformance)
For Thai Industrial Standards Institute only

Letter of Conformance
This letter of conformance is to evidence that
Name of registered foreign manufacturer : ……………………………………………………….
Address : ………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….……
Registration No ……………………………

Date of Registration :.....................................
Date of Expiry : ………………………….….….

Has manufactured the following products compliance with
The Thai Industrial Standards No : .......................................................................................
Title : ……………………………………………………………………………………………….…
Details of the products (The details shall include the scope of products exported to Thailand)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
The above products will be imported to Thailand by the following Thai importer:
…………………………………………………………………………………………………………
Name of Authorized Person
for registered foreign manufacturer
(Managing Director or General Manager or higher level)

Company Seal
For manufacturer

………………………………… signature
(

)

Date of issued:……………………….………………………
Tel. ………….………………………………….
e-mail …………………………………………..

Contact person for registered foreign
manufacturer :
Name ………………………..………………
position……………….…………...…………
Tel. …….…………………….………………
e-mail : ……………………………………..

For Thai importer :
I hereby certify that the document
is a true copies.

หนา ๑๒/๑๒

………………………………… signature
(

)

