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คำ�นำ�

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2

การออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ ไข
เพิม่ เติม เป็นภารกิจหลักทีส่ �ำ คัญของสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ซึง่ สมอ.ได้
มุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชั่นโดยในแต่ละปีจะมีผู้มายืน่
คำ�ขอรับใบอนุญาตเป็นจำ�นวนมาก ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องกรอกข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
การยืน่ คำ�ขอรับใบอนุญาต  สมอ. ได้มกี ารประกาศขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดำ�เนินการต่อสาธารณะ
ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ แล้ ว แต่ ยั ง คงพบปั ญ หาผู้ รั บ บริ ก ารยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในขั้ น ตอน
การดำ�เนินงาน ยืน่ เอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วน และจัดทำ�ระบบควบคุมคุณภาพไม่สอดคล้องกับ
ข้อกำ�หนดที่ สมอ.ประกาศไว้ ทำ�ให้ สมอ.ไม่สามารถดำ�เนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำ�หนดได้
และส่งผลให้ผู้รับบริการเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย และเสียโอกาสทางธุรกิจ หากได้รับใบอนุญาตล่าช้า  
สมอ. จึงจัดทำ� “คูม่ อื การขอรับใบอนุญาต” เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้กบั ผูข้ อรับใบอนุญาต
ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดที่ สมอ. ประกาศไว้ รวมทั้งเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดำ�เนินการ เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบการยืน่
คำ�ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย ช่องทางการอุทธรณ์ การร้องเรียน การโต้แย้ง และช่องทางการติดต่อ
สื่อสาร และคู่มือการขอรับใบอนุญาตฉบับนี้ได้ ใช้ข้อความภาษาเพื่อความเข้าใจได้ง่ายสำ�หรับผู้อ่าน  
หากมีการอ้างข้อกำ�หนด กฎระเบียบ ข้อกฎหมายใด ขอให้ยึดตามหลักการ ข้อกำ�หนด กฎระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสำ�คัญ
สมอ. หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื ที่ได้จดั ทำ�ขึน้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ส�ำ หรับผูข้ อรับใบอนุญาตจะได้
รับความสะดวกเพิ่มขึ้น และ สมอ.จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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สารจากเลขาธิการ

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ
มีภารกิจหลักในการกำ�หนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และการส่งเสริมมาตรฐาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
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สมอ. ได้ประกาศเจตนารมณ์การให้บริการด้วยความโปร่งใสไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม
2556 และจะให้บริการด้วยความโปร่งใสดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ สมอ. ยังคงยึดมั่นใน
การกำ�กับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governance) ตลอดไป

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สมอ. ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ จึงมุง่ เน้นสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการในทุกกระบวนงาน ส่งเสริมจิตสำ�นึก
และค่านิยมให้ข้าราชการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีเจตนารมณ์
ร่วมกันทีจ่ ะสร้าง สมอ. ให้เป็นองค์กรแห่งความใสสะอาด และบริการด้วยความโปร่งใส ทัง้ นี้ ตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา สมอ. ดำ�เนินการโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการผ่านการให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นายอุฤทธ์  ศรีหนองโคตร
เลขาธิการสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ประกาศเจตนารมณ์การให้บริการด้วยความโปร่งใส
ข้าราชการสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้าง
องค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้วยความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ  
คุ้มครองผู้บริโภค และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จะดำ�เนินการ ดังนี้

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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1. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ด้วยความสำ�นึกรับผิดชอบ มีคุณธรรม ยึดหลักนิติธรรม
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม และเกิดความคุ้มค่า
2. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส
โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกรอบของกฎหมาย
3. มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
โดยให้ผู้รับบริการ ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน เพื่อนำ�มาปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง
4. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม
และใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 1

หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

		 คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบเพื่อการอนุญาต เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางสากล  
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต ของ สมอ. มีหลักการ 2 ประการ คือ
(1) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำ�หนด
(2) ผูผ้ ลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอทีจ่ ะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานได้อย่างสมํ่าเสมอ
1.1 หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต ประกอบด้วย
(1) การดำ�เนินงานการตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต
(2) การตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต
การดำ�เนินงานการตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต มี 2 แบบ ได้แก่
แบบที่ 1 การอนุญาตทั่วไป เป็นการพิจารณาออกใบอนุญาต
(1) การอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ตามมาตรา 16
			 (สมอ. เรียกย่อ ๆ ว่า ออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายตามมาตรฐานทั่วไป)

5

(2) การอนุญาตให้ทำ�ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำ�หนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
			 ตามมาตรา 20
			 (สมอ. เรียกย่อ ๆ ว่า ออกใบอนุญาตทำ�ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบังคับ)

(3) การอนุญาตให้นำ�เข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำ�หนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
			 ตามมาตรา 21
			 (สมอ. เรียกย่อ ๆ ว่า ออกใบอนุญาตนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบังคับ)
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แบบที่ 2 การอนุญาตเฉพาะครั้ง
เป็นการอนุญาตให้นำ�เข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำ�หนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ตามมาตรา 21 สำ�หรับการประกอบกิจการนำ�เข้าเฉพาะครั้ง
(สมอ. เรียกย่อ ๆ ว่า ออกใบอนุญาตนำ�เข้าเฉพาะครั้ง)
ใบอนุญาตนำ�เข้าเฉพาะครั้งมีเพียงบางมาตรฐานเท่านั้น ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะ
ในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตกำ�หนด
1.2 การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตทั่วไป
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตทั่วไปดำ�เนินการ ดังนี้
(1) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสถานที่ผลิตเพื่อตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำ�หนด
(2) ประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ท�ำ ผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
เพียงพอในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอ
			 โดยตรวจประเมินตามข้อกำ�หนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดตาม
ภาคผนวก ง การดำ�เนินงานการอนุญาตโดยย่อมี 2 แผนภูมิ ดังนี้
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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แผนภูมิที่ 1
รับคำ�ขอ
(1 วันทำ�การ)

ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
(30 วันทำ�การ)

ผลการประเมิน

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
(ขึ้นกับระยะเวลาทดสอบ)

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน
แจ้งให้แก้ ไขปรับปรุง/
แจ้งไม่อนุญาตคำ�ขอ

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน

สรุปรายงานการตรวจสอบ
(5 วันทำ�การ)

แจ้งให้แก้ ไขปรับปรุง/
แจ้งไม่อนุญาตคำ�ขอ

ออกใบอนุญาต
(7 วันทำ�การ)
เผยแพร่ในคู่มือผู้ซื้อ

ตรวจติดตามผล
ภายหลังการอนุญาต

*ระยะเวลารวมในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต รวม 43 วัน โดยไม่นับรวมระยะเวลาในการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์
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แผนภูมิที่ 2
รับคำ�ขอ
พร้อมผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
และผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
(1วันทำ�การ)

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ประเมินผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ /
สรุปรายงาน / แจ้งผลการพิจารณา
(15 วันทำ�การ)

ลงนามในใบอนุญาต
(3 วันทำ�การ)

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จัดทำ�ใบอนุญาต
(7 วันทำ�การ)

7

*ระยะเวลารวมในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต รวม 26 วันทำ�การ
ผู้ยื่นคำ�ขอสามารถเลือกแผนภูมิที่ 1 หรือแผนภูมิที่ 2 ได้
หากเลือกดำ�เนินการตามแผนภูมิที่ 2 ต้องดำ�เนินการดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อหน่วยตรวจและรายชื่อหน่วยตรวจสอบจากเวปไซด์ สมอ.
2. เลือกหน่วยตรวจตามขอบข่ายที่จะยื่นคำ�ขอเป็นผู้ตรวจประเมินโรงงาน
3. เลือกส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่หน่วยตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อที่ประกาศในเวปไซด์ สมอ.
4. ผลการตรวจประเมินโรงงานและผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ทจี่ ะนำ�มายืน่ ประกอบคำ�ขอรับใบอนุญาต
ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี
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1.3 การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตเฉพาะครั้ง
การตรวจสอบเพือ่ การอนุญาตเฉพาะครัง้ จะมีเพียงบางมาตรฐานเท่านัน้ ซึง่ จะเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตกำ�หนด โดยดำ�เนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำ�เข้าในครั้งนั้น  เพื่อพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ที่กำ�หนด
(2) ออกใบอนุญาตโดยระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ จำ�นวน และใบบัญชีราคาสินค้า หรือบัญชี
รายละเอียดบรรจุหีบห่อ หรือใบตราส่งสินค้า

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

8

รับคำ�ขอ

เก็บตัวอย่างที่นำ�เข้า/
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ผลการประเมิน
แจ้งไม่อนุญาตคำ�ขอ/
ทำ�ลาย/ส่งคืนผลิตภัณฑ์
ออกใบอนุญาต

เผยแพร่ในคู่มือผู้ซื้อ
ตรวจติดตามผล
ภายหลังการอนุญาต
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บทที่ 2

ขั้นตอนการอนุญาต
2.1 การยื่นคำ�ขอ
2.1.1 เมื่อ สมอ. กำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ผู้ยื่นคำ�ขอสามารถค้นหา
รายชื่อมาตรฐานที่ต้องการขอรับอนุญาตได้จาก www.tisi.go.th -> Services ->
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สำ�หรับมาตรฐานบังคับ สามารถ Download มาตรฐานได้)
และหากประสงค์ขอรับใบอนุญาต ผู้ยื่นคำ�ขอสามารถขอรับคำ�ขอจากเจ้าหน้าที่ สมอ.
หรือสามารถ Download ได้จาก www.tisi.go.th -> การขออนุญาต -> แบบคำ�ขอ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

แบบ
มอ.1

9

ลักษณะคำ�ขอ
วัตถุประสงค์
คำ � ขอรั บ ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานกั บ สำ�หรับผู้ผลิตภายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยื่ น ขอแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานตามความ
สมัครใจ
มอ.3 คำ�ขอรับใบอนุญาตทำ�ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราช สำ�หรับผู้ผลิตภายในประเทศ
กฤษฎีกากำ�หนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ซึ่งต้องยื่นขอทำ�ผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานบังคับ
มอ.5 คำ�ขอรับใบอนุญาตนำ�ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มีพระราช สำ�หรับผู้นำ�เข้า
กฤษฎี ก ากำ� หนดให้ ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานเข้ ามาเพื่ อ ซึง่ ต้องยืน่ ขอนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานบังคับ
จำ�หน่ายในราชอาณาจักร
สำ�หรับผู้นำ�เข้า
มอ.5/1 คำ�ขอรับใบอนุญาตนำ�ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มีพระราช ซึ่งต้องยื่นขอนำ�เข้าผลิตภัณฑ์เฉพาะครั้ง ตาม
กฤษฎี ก ากำ� หนดให้ ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานเข้ ามาเพื่ อ มาตรฐานบังคับและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนนำ�
จำ�หน่ายในราชอาณาจักรสำ�หรับการประกอบกิจการนำ�เข้า ผลิตภัณฑ์ ไปจำ�หน่ายในแต่ละครั้งที่นำ�เข้า
เฉพาะครั้ง
มอ.7 คำ�ขอใบแทนใบอนุญาต
กรณีใบอนุญาต ชำ�รุด เสียหาย หรือสูญหาย
มอ.8 คำ�ขออนุญาตย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
กรณีได้รับใบอนุญาตแล้ว แต่มีการย้ายโรงงาน
ไปตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่
มอ.9 คำ�ขอโอนใบอนุญาต
กรณีได้รับใบอนุญาตแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าของโรงงานผู้รับใบอนุญาต

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดยแบบคำ�ขอมีทั้งหมด 7 แบบ ดังนี้

คำ�ขอ 1 ชุด ต้องประกอบด้วยต้นฉบับ สำ�เนาคู่ฉบับ และสำ�เนา ทั้ง 3 ฉบับ ต้องกรอกข้อมูลตรงกัน
ครบถ้วน ตามความเป็นจริง การระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท แบบ ขนาด ชั้นคุณภาพ ที่ต้องการขอรับ
ใบอนุญาต ต้องระบุให้ตรงกับที่มาตรฐานกำ�หนด อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของมาตรฐาน และมี
การลงนามโดยผู้มีอำ�นาจตามกฎหมายตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือรับรองฯ หรือ ทะเบียนพาณิชย์
แล้วแต่กรณี หรือโดยผู้รับมอบอำ�นาจ ซึ่งมีเอกสารการมอบอำ�นาจแสดงไว้ชัดเจน
วิธีการกรอกคำ�ขอตามแบบ มอ.1 มอ.3 มอ.5 และ มอ.5/1 ดูได้ตามรายละเอียดภาคผนวก ค.
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2.1.2 ผู้ยื่นคำ�ขอต้องแนบเอกสารสำ�คัญเพื่อประกอบคำ�ขอ โดยมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
				 (1) เอกสารทั่วไป
กรณี
บุคคลทั่วไป

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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นิติบุคคล
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เอกสารที่ต้องใช้ประกอบคำ�ขอ
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
สำ�เนาใบทะเบียนพาณิชย์
สำ�เนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เช่น รง.2  รง.4 หรือ แบบ กนอ.
(เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ลงนาม
(ต้องเป็นบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ยื่นคำ�ขอที่ลงนามในคำ�ขอ หากผู้มีอ�ำ นาจลงนามมีมากกว่า
หนึ่งคน ต้องมีสำ�เนาบัตรประชาชนครบทุกคนที่ลงนาม)
สำ�เนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เช่น รง.2  รง.4 หรือ แบบ กนอ.
(เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)
สำ�เนาหนังสือรับรองของสำ�นักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
สำ�เนาใบสำ�คัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำ�เนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
สำ�เนาหนังสือคู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
(ในกรณีทมี่ คี วามประสงค์จะระบุเครือ่ งหมายการค้าลงในใบอนุญาตให้แนบหลักฐานหนังสือคูม่ อื การ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย ชื่อผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ยื่น
คำ�ขอ และการจดทะเบียนยังไม่หมดอายุ)

				 (2) เอกสารตามแบบที่ สมอ. กำ�หนด
						 (2.1) รายละเอียดการติดต่อกับโรงงาน หรือแผ่น ก.
(2.2) แบบแสดงเอกสารสำ�หรับยื่นคำ�ขอต่อ สมอ.
เอกสารทั้ ง 2 รายการ สามารถ Download ได้ จ าก www.tisi.go.th
->การขออนุ ญ าต ->แบบคำ � ขอตามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ->แบบประกอบคำ�ขอ
				 (3) หนังสือมอบอำ�นาจ
						 กรณีที่มีการมอบอำ�นาจให้ดำ�เนินการแทน ให้แนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ของผู้มอบอำ�นาจและของผู้รับมอบอำ�นาจมาประกอบหนังสือมอบอำ�นาจด้วย
หนังสือมอบอำ�นาจจะต้องปิดอากรแสตมป์ครบตามที่กำ�หนด
						 (การมอบอำ�นาจให้ดำ�เนินการจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตครบตามคำ�ขอ ให้ติด
						 อากรแสตมป์จำ�นวน 30 บาท, การมอบอำ�นาจให้ดำ�เนินการเฉพาะคราว ให้ติด
						 อากรแสตมป์จำ�นวน 10 บาท) และผู้มอบอำ�นาจมีการลงนามถูกต้องตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ หรือ ทะเบียนพาณิชย์ แล้วแต่กรณี
และในกรณีทผี่ ยู้ นื่ คำ�ขอยืน่ คำ�ขอหลาย มอก. ในคราวเดียวกัน แต่มกี ารมอบอำ�นาจ
โดยใช้หนังสือมอบอำ�นาจเพียงฉบับเดียว หลังจากที่ติดอากรแสตมป์แล้ว ให้ถ่าย
สำ�เนาหนังสือมอบอำ�นาจฉบับนั้นประกอบทุกคำ�ขอ พร้อมรับรองสำ�เนา

8/7/2557 16:24:17

				 (4) เอกสารระบบการควบคุมคุณภาพ
						 ผู้ยื่นคำ�ขอต้องจัดส่งเอกสารแผนภูมิและรายละเอียดแสดงวิธีการทำ�  และเอกสาร
ระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดข้อกำ �หนดระบบควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
ในวันที่มายื่นคำ�ขอ หรือก่อนวันนัดตรวจประเมินโรงงาน ต่อ สมอ./หน่วยตรวจ
ผูย้ นื่ คำ�ขอสามารถยืน่ ผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผูท้ �ำ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ดำ�เนินการโดยหน่วยตรวจตามบัญชีรายชื่อของ สมอ.ในขอบข่าย
ที่จะขอรับใบอนุญาตแต่ผลการตรวจประเมินต้องไม่เกิน 1 ปี
ผู้ยื่นคำ�ขอสามารถยื่นเอกสารการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มอก.
9001 หรือ ISO 9001 ประกอบการพิจารณา
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						 (สามารถศึกษาข้อกำ�หนดดังกล่าวได้จาก ภาคผนวก ง. และตัวอย่างในการจัดทำ�
						 ระบบควบคุมคุณภาพสำ�หรับผู้ยื่นคำ�ขอ ตามข้อกำ�หนดระบบควบคุมคุณภาพ
						 ผลิตภัณฑ์ ตามภาคผนวก จ)
และสามารถนำ�เสนอเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
อืน่ ๆ เพิ่มเติมได้
2.1.3 การยื่นเอกสาร
				 หลังจากจัดทำ�เอกสารคำ�ขอและจัดเตรียมเอกสารประกอบคำ�ขอตามข้อ 2.1.2 เรียบร้อยแล้ว
ผู้ยื่นคำ�ขอสามารถดำ�เนินการยื่นคำ�ขอได้ 3 วิธี คือ
(1) ยื่นคำ�ขอ ณ สมอ.
						  ยืน่ แบบคำ�ขอและเอกสารประกอบคำ�ขอ  ณ สำ�นักบริหารมาตรฐานทีร่ บั ผิดชอบ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ
						  แบบคำ�ขอและเอกสารต้องลงนามโดยผู้ที่มีอำ�นาจตามหนังสือรับรอง หรือ
ได้รับมอบอำ�นาจให้ดำ�เนินการแทน
				 (2) ยื่นคำ�ขอทางไปรษณีย์
						  จัดส่งแบบคำ�ขอ และเอกสารประกอบคำ�ขอทางไปรษณีย์
						  แบบคำ�ขอและเอกสารต้องลงนามโดยผู้ที่มีอำ�นาจตามหนังสือรับรอง หรือ
ได้รับมอบอำ�นาจให้ดำ�เนินการแทน
(3) ยื่นคำ�ขอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
						  ลงทะเบียนสมัครใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต ทำ�ตามขั้นตอนที่กำ�หนด จนถึง
กระบวนการสุดท้ายคือส่งคำ�ขอให้ สมอ. (Submit) และพิมพ์แบบคำ�ขอ
						  ยื่นแบบคำ�ขอและเอกสารประกอบคำ�ขอที่ สมอ. หรือส่งทางไปรษณีย์ จึงถือว่า
การยื่นคำ�ขอเสร็จสมบูรณ์
2.1.4 ใบรับคำ�ขอ
				 ผู้ยื่นคำ�ขอจะได้รับสำ�เนาใบรับคำ�ขอเพื่อเป็นหลักฐานว่าคำ�ขอของท่านได้ถูกยื่นต่อ
สมอ. แล้ว
				 หมายเหตุ เลขที่คำ�ขอ จะใช้เป็นเลขอ้างอิงในการรับบริการกับ สมอ.
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2.2 การตรวจประเมินโรงงาน
2.2.1 เอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมิน
				 สมอ./หน่วยตรวจ ตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงานตามคำ�ขอรับ
ใบอนุญาต และเอกสารระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(1) คำ�ขอรับใบอนุญาต  ตามข้อ 2.1.1
				 (2) เอกสารระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นเอกสาร
ประกอบคำ � ขอรายละเอี ย ดตามข้ อ กำ � หนดระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
						 ตามภาคผนวก ง หรือ คู่มือคุณภาพของโรงงานผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับ
ข้อกำ�หนดดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ ในหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการ
อนุญาต
(3) แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิตโดยย่อ ตามข้อ 2.1.2(4)
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ : สมอ./หน่วยตรวจทำ�หนังสือแจ้งผู้ยื่นคำ�ขอเพื่อ
จัดส่งเอกสารเพิม่ เติมในระยะเวลาทีก่ ำ�หนด หากยังไม่ได้เอกสารครบถ้วนโดยไม่มเี หตุผล
อันสมควร สมอ.จะมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นคำ�ขอเพื่อยกเลิกคำ�ขอต่อไป
2.2.2 การเตรียมการรับการตรวจประเมิน
				 (1) สมอ./หน่วยตรวจ มีหนังสือแจ้งกำ�หนดนัดหมายการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ยื่น
คำ�ขอเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน
(2) ผู้ยื่นคำ�ขอเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินตามกำ�หนดนัดหมาย
2.2.3 การตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ
				 ผูย้ นื่ คำ�ขอจะได้รบั การตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพทีโ่ รงงานผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์
(รวมถึงสถานทีอ่ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง) เพือ่ ประเมินขีดความสามารถในการผลิตและการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
โดย สมอ./หน่วยตรวจ ดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) ประชุมเปิดการตรวจประเมิน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
(2) ตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์ข้อกำ�หนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตาม
ภาคผนวก ง โดยการ
						  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน
						  สุ่มดูเอกสารหลักฐาน
						  ตรวจกระบวนการผลิต และกระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
(3) ประชุมปิดการตรวจประเมิน เพื่อแจ้งผลการตรวจประเมินเบื้องต้น
2.2.4 การดำ�เนินการหลังการตรวจประเมิน
				 ภายหลังการตรวจประเมิน ดำ�เนินการ ดังนี้
				 2.2.4.1 การประเมินผลระบบการควบคุมคุณภาพ ครั้งที่ 1
								 (1) กรณีผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ ผ่าน ผู้ยื่นคำ�ขอจะได้รับ
การแจ้งผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ
(2) กรณีผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพไม่ผ่านในครั้งที่ 1
										  ผู้ ยื่ น คำ � ขอจะได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง ผลการประเมิ น ระบบการควบคุ ม
คุณภาพให้แก้ ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด 30 วัน
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2.3 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
2.3.1 การสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งตรวจสอบ
				 (1) ผู้ยื่นคำ�ขอจะได้รับการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่กำ�หนดไว้ใน มอก. และ
หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต  
(2) ผู้ยื่นคำ�ขอจะได้รับสำ�เนาใบรับ-นำ�ส่งตัวอย่าง
(3) การนำ�ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ให้หน่วยตรวจสอบ ดำ�เนินการโดย สมอ./หน่วยตรวจ  
หรือ ผู้ยื่นคำ�ขอ
				 หมายเหตุ
						  การนำ�ส่งตัวอย่าง อาจให้ผยู้ นื่ คำ�ขอเป็นผูข้ นย้ายและนำ�ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ไปให้หน่วยตรวจสอบ และชำ�ระค่าตรวจสอบผลิตภัณฑ์กับหน่วยตรวจสอบ
โดยตรงก่อนการตรวจสอบ
						  กรณีหน่วยตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุกรายการ อาจพิจารณา
ส่งตัวอย่างตรวจสอบได้มากกว่า 1 แห่งก็ได้
ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำ�ขอสามารถส่งผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้เคยส่งให้หน่วยตรวจสอบ
ดำ�เนินการตรวจสอบไว้ก่อนยื่นคำ�ขอให้ สมอ.พิจารณาได้ แต่ต้องดำ�เนินการไว้ ไม่เกิน
1 ปี
2.3.2 หน่วยตรวจสอบ
				 ผู้ยื่นคำ�ขอสามารถส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตรวจสอบได้ที่หน่วยตรวจสอบที่ได้รับการ
แต่ ง ตั้ ง จาก สมอ.โดยตรวจสอบรายชื่ อ ได้ จ าก www.tisi.go.th->services
->ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้เพื่อความเชื่อมั่นในผลการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ สมอ.มีกระบวนการ
พิจารณาแต่งตัง้ หน่วยตรวจสอบ โดยใช้แนวทางเกณฑ์การประเมินหน่วยตรวจสอบ ตาม
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										  หลังจากครบกำ�หนดตามระยะเวลาที่แจ้งแล้ว หากผู้ยื่นคำ�ขอยังไม่ได้
ดำ�เนินการแก้ ไขปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์โดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ยื่นคำ�ขอจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้แก้ ไข
ปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพ โดยให้แจ้งต่อ สมอ./หน่วยตรวจ
ภายใน 30 วัน
และหากหลังจากครบกำ�หนดตามระยะเวลาทีแ่ จ้งเตือนแล้ว ผูย้ นื่ คำ�ขอ
ยังไม่ได้ดำ�เนินการแก้ ไขปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร จะได้รบั หนังสือแจ้งไม่อนุญาตคำ�ขอ จาก สมอ. ต่อไป
				 2.2.4.2 การประเมินผลการแก้ ไขข้อบกพร่อง ครั้งที่ 1
								 ดำ�เนินการเช่นเดียวกันกับข้อ 2.2.4.1
				 2.2.4.3 การประเมินผลการแก้ ไขข้อบกพร่อง ครั้งที่ 2
								 (1) กรณีผลการประเมินการแก้ ไขข้อบกพร่อง ผ่าน ผู้ยื่นคำ�ขอจะได้รับ
การแจ้งผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ
(2) กรณีผลการประเมินการแก้ ไขข้อบกพร่อง ไม่ผ่าน ผู้ยื่นคำ�ขอจะได้รับ
หนังสือแจ้งคำ�สั่ง กมอ. ไม่อนุญาตคำ�ขอ จาก สมอ. ต่อไป
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มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 “ข้อกำ�หนดทัว่ ไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบตั ิ
การทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ” หรือ มอก.17025 และผ่านการพิจารณา
จาก กมอ. ก่อนการประกาศแต่งตั้ง ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
2.3.3 การดำ�เนินการหลังได้รับผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
				 ภายหลังได้รับผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ ดำ�เนินการ ดังนี้
				 2.3.3.1 การประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1
								 (1) กรณีผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ผ่าน ผู้ยื่นคำ�ขอจะได้รับการแจ้งผล
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
								 (2) กรณีผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่ผ่าน ในครั้งที่ 1
										  ผูย้ นื่ คำ�ขอจะได้รบั หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้แก้ไข
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ภายใน 30 วัน
										  หลังจากครบกำ�หนดตามระยะเวลาที่แจ้งแล้ว หากผู้ยื่นคำ�ขอยังไม่ได้
ดำ�เนินการแก้ ไขปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
ผูย้ นื่ คำ�ขอจะได้รบั หนังสือแจ้งเตือนให้แก้ไขปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
โดยให้แจ้งต่อ สมอ./หน่วยตรวจ ภายใน 30 วัน
และหลังจากครบกำ�หนดตามระยะเวลาที่แจ้งแล้ว หากผู้ยื่นคำ�ขอยังไม่
ได้ ดำ � เนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยไม่ มี เ หตุ ผ ล
อันสมควร ผูย้ นื่ คำ�ขอจะได้รบั หนังสือแจ้งคำ�สัง่ กมอ. ไม่อนุญาตคำ�ขอ
จาก สมอ. ต่อไป
				 2.3.3.2 การประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2
								 (1) กรณีผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ผ่าน ผู้ยื่นคำ�ขอจะได้รับการแจ้งผล
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
(2) กรณีผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ไม่ผา่ น ผูย้ นื่ คำ�ขอจะได้รบั การแจ้งผล
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หากไม่มีข้อโต้แย้งผู้ยื่นคำ�ขอจะได้รับหนังสือ
แจ้งคำ�สั่ง กมอ. ไม่อนุญาตคำ�ขอ จาก สมอ. ต่อไป
2.4 การออกใบอนุญาต
กรณี ผ ลการประเมิ น ระบบการควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ เ ฉพาะ
ในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต และผลตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มอก.
ทีย่ น่ื ขอ สมอ.จะดำ�เนินการออกใบอนุญาต
ผู้ยื่นคำ�ขอสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ ได้รับใบอนุญาตได้จาก www.tisi.go.th->services
->รายชื่อผู้รับใบอนุญาตต่างๆ > รายชื่อบริษัท/หจก./บุคคลที่ใบอนุญาตแล้วเสร็จสามารถ
มารับได้
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2.5 การรับใบอนุญาต
ผู้ยื่นคำ�ขอ ชำ�ระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับใบอนุญาตและรับทราบบันทึกแจ้งเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบคำ�ขอในครั้งนั้นๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบ
เพื่อการอนุญาตและได้รับหนังสือแจ้งคำ�สั่ง กมอ. ไม่อนุญาตคำ�ขอ หากผู้ยื่นคำ�ขอดำ�เนินการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพ และ/หรือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้แล้ว
สามารถยื่นคำ�ขอใหม่ได้ทันที

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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บทที่ 3

ขั้นตอนการตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต

16

3.1 การตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตจะได้รับการตรวจติดตามผลเป็นระยะ ๆ ตามความถี่ที่กำ�หนด โดยการตรวจ
ประเมินโรงงานและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบทั้งจากโรงงานและจากสถานที่จำ�หน่าย  
เพื่อมั่นใจว่า
(1) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตยังคงมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
(2) ผู้รับใบอนุญาตหรือโรงงานที่ทำ�ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตยังคงไว้ซึ่งระบบ
การควบคุมคุณภาพไม่ด้อยกว่าที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
3.1.1 การตรวจติดตามผลที่โรงงาน

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ขั้นตอนการการตรวจติดตามผลที่โรงงาน
การตรวจติดตามผล

ตรวจประเมินระบบการ
ควบคุมคุณภาพ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

ไม่ผ่าน
แจ้งผล/
ดำ�เนินการตาม พ.ร.บ.

ผ่าน
แจ้งผล/
คงไว้ซึ่งใบอนุญาต

ผ่าน
แจ้งผล/
คงไว้ซึ่งใบอนุญาต

ไม่ผ่าน
แจ้งผล/
ดำ�เนินการตาม พ.ร.บ.

ลงบันทึกประวัติผู้รับใบอนุญาต
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3.1.2 การตรวจติดตาม ณ สถานที่จำ�หน่าย
				 ผู้รับใบอนุญาตจะได้รับการตรวจติดตามผลผลิตภัณฑ์ โดย สมอ. จะตรวจติดตาม
ณ สถานที่จำ�หน่าย ตามแผนงานที่กำ �หนด และอาจมีการจัดซื้อตัวอย่างเพื่อส่ง
ตรวจสอบ โดยผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ชำ�ระค่าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
3.1.3 การตรวจควบคุม
				 ผูร้ บั ใบอนุญาตอาจได้รบั การตรวจควบคุมโรงงานผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์รวมทัง้ สถานทีจ่ �ำ หน่าย
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุอันควรทำ�ให้สงสัยว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ ได้รบั ข้อร้องเรียน เพือ่ ควบคุมดูแลให้มกี ารทำ�และจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน และป้องกันไม่ให้การนำ�เครื่องหมายมาตรฐานไปใช้
ในทางทีผ่ ดิ หรือไม่เหมาะสม รวมถึงการกระทำ�อืน่ ๆ ทีฝ่ า่ ฝืน พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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3.2 การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
3.2.1 หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ส ามารถแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งที่ เ กิ ด จากการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด หรือ
ฝ่าฝืนเงื่อนไข ตามที่ กมอ. กำ�หนด   กมอ. อาจมีคำ�สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน
3 เดือน
3.2.2 หากผูร้ บั ใบอนุญาตทีเ่ คยถูกพักใช้ใบอนุญาต กระทำ�ผิดในเหตุอย่างเดียวกันอีกภายใน
ระยะเวลา 5 ปี กมอ. อาจมีคำ�สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้  
3.2.3 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตนัน้ ไม่ได้ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ทีร่ บั ทราบคำ�สัง่
3.3 ใบอนุญาตสิ้นอายุ
3.3.1 ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อ
(1) ผู้รับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ
(2) ผูร้ บั ใบอนุญาตมีหนังสือถึง สมอ. ขอเลิกแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์
(3) มีการยกเลิกและกำ�หนดมาตรฐานใหม่ หรือแก้ ไขมาตรฐาน มอก.
3.3.2 กรณีที่มีการยกเลิกและกำ�หนดมาตรฐานใหม่ หรือแก้ ไขมาตรฐาน หากผู้รับใบอนุญาต
ประสงค์จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน/ทำ�/นำ�เข้าผลิตภัณฑ์ต่อไป ต้องยื่นคำ�ขอรับใบ
อนุญาตก่อนวันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานแก้ ไขมีผลใช้บังคับ
3.4 การดำ�เนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
3.4.1 กรณีผู้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา 16 มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  กมอ. อาจสัง่ ให้แก้ไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ
สั่งให้ทำ�ลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือทำ�ให้เครื่องหมายมาตรฐานหลุดพ้นจาก
ผลิตภัณฑ์นั้น หรืออาจสั่งทำ�ให้ผลิตภัณฑ์นั้นสิ้นสภาพก็ได้  
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3.4.2 กรณีผรู้ บั ใบอนุญาตทำ�หรือนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ทมี่ พี ระราชกฤษฎีกากำ�หนดให้ตอ้ งเป็นไป
				 ตามมาตรฐานตามมาตรา 20 หรือ มาตรา 21 มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กมอ. อาจสั่งให้แก้ ไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือสั่งทำ�ให้
ผลิตภัณฑ์นน้ั สิน้ สภาพ หรือในกรณีทนี่ �ำ เข้าอาจสัง่ ให้สง่ กลับคืนไปและอาจสัง่ ให้ท�ำ ลาย
เครือ่ งหมายมาตรฐาน หรือทำ�ให้เครือ่ งหมายมาตรฐานหลุดพ้นจากผลิตภัณฑ์นนั้ ด้วย
ก็ ได้ ถ้าไม่ส่งกลับคืนไปหรือไม่ท�ำ ลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือไม่ทำ�ให้เครื่องหมาย
มาตรฐานหลุดพ้นจากผลิตภัณฑ์นั้น ก็อาจสั่งให้ทำ�ผลิตภัณฑ์นั้นให้สิ้นสภาพ
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บทที่ 4

ความรับผิดชอบ และสิทธิของผู้รับใบอนุญาต
4.1 เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
การออกใบอนุญาต กมอ. จะกำ�หนดเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
แนบท้ายใบอนุญาต ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ตาม ม.16

ข.

ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับใบอนุญาต ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก สมอ.

19

ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ดังนี้
1. ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามที่กำ�หนด และจัดให้
โรงงานที่ระบุในใบอนุญาตมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างน้อยตามข้อกำ�หนดใน
หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต มาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาต ดังนี้
(ก) ต้องมีวธิ คี วบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำ�หนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
(ข) ต้องมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามทีม่ าตรฐานกำ�หนด โดยทีก่ าร
ตรวจสอบแต่ละรายการอาจกระทำ�โดยผูร้ บั ใบอนุญาตหรือผูอ้ นื่ ที่ได้รบั มอบหมายก็ได้
(ค) ต้องมีเครือ่ งมือทดสอบรายการตามข้อกำ�หนดในหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบ
เพื่อการอนุญาตเป็นอย่างน้อย และต้องทดสอบเป็นประจำ�ที่โรงงาน
2. ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องแจ้งให้ สมอ. ทราบทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลใดๆ ไปจากทีเ่ คย
แจ้งไว้ ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต
3. ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแจ้ ง ปริ ม าณการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตโดยแยกตาม
เครื่องหมายการค้า ทุกครึ่งปีปฏิทิน ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกำ�หนดแจ้ง
4. ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องบันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมทัง้ บันทึก
การแก้ ไขและสำ�เนาส่งให้ สมอ. เมื่อได้รับการร้องขอ

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ก.

ค.

ผู้รับใบอนุญาตต้องชำ�ระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ชำ�ระ
			 ทั้งนี้ หาก กมอ. มีการแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต สมอ.จะบันทึกไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ ต่อไป
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เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ตาม ม.20
ก. ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ดังนี้
1. ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามที่กำ�หนด และจัดให้
โรงงานที่ระบุในใบอนุญาตมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างน้อยตามข้อกำ�หนดใน
หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต มาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาต ดังนี้
(ก) ต้องมีวธิ คี วบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำ�หนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
(ข) ต้องมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามทีม่ าตรฐานกำ�หนด โดยทีก่ าร
ตรวจสอบแต่ละรายการอาจกระทำ�โดยผูร้ บั ใบอนุญาตหรือผูอ้ นื่ ที่ได้รบั มอบหมายก็ได้
(ค) ต้องมีเครือ่ งมือทดสอบรายการตามข้อกำ�หนดในหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบ
เพื่อการอนุญาตเป็นอย่างน้อย และต้องทดสอบเป็นประจำ�ที่โรงงาน
2. ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้ สมอ. ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆไปจากที่เคย
แจ้งไว้ ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต
3. ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแจ้ ง ปริ ม าณการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตโดยแยกตาม
เครื่องหมายการค้า ทุกครึ่งปีปฏิทิน ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกำ�หนดแจ้ง
4. ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องบันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมทัง้ บันทึก
การแก้ ไขและสำ�เนาส่งให้ สมอ. เมื่อได้รับการร้องขอ
ข. ผู้รับใบอนุญาตต้องชำ�ระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ชำ�ระ
			 ทั้งนี้ หาก กมอ. มีการแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต สมอ.จะบันทึกไว้ ใน
รายละเอียดแนบท้ายเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ ต่อไป
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ก. ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ดังนี้
1. ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามที่กำ�หนด และจัดให้
โรงงานที่ระบุในใบอนุญาตมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างน้อยตามข้อกำ�หนดใน
หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต มาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาต ดังนี้
(ก) ต้องมีวธิ คี วบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำ�หนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
(ข) ต้องมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามที่มาตรฐานกำ�หนด โดยการ
ตรวจสอบแต่ละรายการอาจกระทำ�โดยผูร้ บั ใบอนุญาตหรือผูอ้ นื่ ที่ได้รบั มอบหมายก็ได้
(ค) ต้องมีเครือ่ งมือทดสอบรายการตามข้อกำ�หนดในหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบ
เพื่อการอนุญาต เป็นอย่างน้อยและต้องทดสอบเป็นประจำ�ที่โรงงาน
2. ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้ สมอ. ทราบทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ไปจาก
ที่เคยแจ้งไว้ที่ สมอ. ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต
3. ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องแจ้งการนำ�เข้าและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั ใบอนุญาต ก่อนการนำ�เข้า
ทุกครั้ง
4. ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องบันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมทัง้ บันทึก
การแก้ ไขและสำ�เนาส่งให้ สมอ. เมื่อได้รับการร้องขอ
ข. ต้องชำ�ระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้
รับแจ้งให้ชำ�ระ
			 ทั้งนี้ หาก กมอ. มีการแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต สมอ.จะบันทึกไว้ ใน
รายละเอียดแนบท้ายเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ ต่อไป
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4.2 การยื่นคำ�ขอรับใบแทนใบอนุญาต ใบอนุญาตย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต และ
ใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาต
4.2.1 กรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย หรือชำ�รุดเสียหายมาก  ผรู้ บั ใบอนุญาตสามารถยืน่ คำ�ขอรับ
ใบอนุญาตแทนใบอนุญาตเดิมได้ภายใน 30 วัน นับแต่ทราบว่าใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ชำ�รุดเสียหายมาก โดยใช้แบบคำ�ขอใบแทนใบอนุญาต
4.2.2 กรณีที่ต้องการย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตสามารถยื่นคำ�ขอรับ
ใบอนุญาตย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้ โดยใช้แบบคำ�ขอรับใบอนุญาตให้ย้าย
สถานที่
4.2.3 กรณีที่ต้องการโอนใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตสามารถยื่นคำ�ขอโอนใบอนุญาตได้  
โดยใช้แบบคำ�ขอโอนใบอนุญาต
แบบคำ�ขอ ทั้ง 3 แบบ สามารถ download ได้จาก www.tisi.go.th -> การขออนุญาต ->
แบบคำ�ขอ
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4.3 การอุทธรณ์ การร้องเรียน และการโต้แย้ง
4.3.1 ผูย้ นื่ คำ�ขอรับใบอนุญาตมีสทิ ธิอ์ ทุ ธรณ์ค�ำ สัง่ กมอ. ไม่อนุญาตคำ�ขอ ต่อรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบคำ�สั่ง
4.3.2 ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์คำ�สั่ง กมอ. พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบคำ�สั่ง
ในระหว่างอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจร้องขอทุเลาการบังคับตามคำ�สั่งพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้
4.3.3 นอกจากนี้ ผู้ยื่นคำ�ขอและผู้รับใบอนุญาต มีสิทธิ อุทธรณ์ ร้องเรียน และโต้แย้ง ในเรื่อง
ต่อไปนี้ได้
(1) อุทธรณ์ คำ�สั่ง คำ�วินิจฉัย มติ หรือมาตรการใดๆ ของ กมอ. หรือ สมอ.
(2) ร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส ความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร ข้อบกพร่อง
ในการดำ�เนินงานของ กมอ. สมอ. ผู้ตรวจประเมิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ ได้รับใบอนุญาต หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต
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บทที่ 5

การดำ�เนินการอื่นๆ ของ สมอ.
5.1 การเปลี่ยนแปลงข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาแก้ ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สมอ. จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ และเปิดโอกาสให้แสดงข้อคิดเห็นก่อนดำ�เนินการประกาศแก้ ไข มอก.
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5.3 การแจ้งการมีส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.3.1 สมอ. กำ�หนดให้ผู้ตรวจประเมินของ สมอ. และหน่วยตรวจ ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสีย
หรือความสัมพันธ์กับผู้ยื่นคำ�ขอ/ผู้รับใบอนุญาต ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร ก่อนที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 การมีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ดังกล่าว
				 		 สำ�หรับผูต้ รวจประเมินของ สมอ. ให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดในกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ิ
ราชการทางการปกครอง
				 		 สำ�หรับผู้ตรวจประเมินของ หน่วยตรวจ ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในข้อกำ�หนดของ
หน่วยตรวจนั้นๆ

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5.2 การรักษาความลับ
5.2.1 ข้อมูลข่าวสารและเอกสารต่างๆ ของผู้ยื่นคำ �ขอและผู้รับใบอนุญาตที่ สมอ.หรือ
หน่วยตรวจได้รับเพื่อดำ�เนินการในการออกใบอนุญาตต่างๆ นั้น ถือว่าเป็นเรื่องลับ  
การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทำ�ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
5.2.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามข้อ 5.2.1 สมอ.จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
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ความหมายของคำ�ศัพท์
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เอกสารฉบับนี้ มีข้อความหรือคำ�ศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะในการออกใบอนุญาตของสำ�นักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ดังนัน้ เพือ่ ความชัดเจนในคำ�ศัพท์ตา่ งๆ จึงกำ�หนดคำ�จำ�กัด
ความไว้ ดังนี้
ก.1 การอนุญาต หมายถึง การดำ�เนินงาน ของ สมอ. ในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ระบุ
โดยการออกใบอนุญาตมี 3 แบบ ได้แก่
(1) การอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ตามมาตรา 16
(2) การอนุญาตให้ ทำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี พ ระราชกฤษฎี ก ากำ �หนดให้ ต้ อ งเป็ น ไปตาม
มาตรฐาน ตามมาตรา 20
(3) การอนุญาตให้นำ�เข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำ�หนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน ตามมาตรา 21
ก.2 มอก. หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ก.3 มาตรฐานทัว่ ไป หมายถึง มอก. ซึง่ ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์สามารถขอรับใบอนุญาตจาก สมอ. ได้
ตามสมัครใจ
ก.4 มาตรฐานบังคับ หมายถึง มอก. ซึ่งผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์หรือผู้นำ�เข้าต้องได้รับใบอนุญาต
จาก สมอ. เท่านั้น จึงสามารถดำ�เนินการทำ�หรือนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ตาม มอก. นั้นๆ ได้
ก.5 ผูย้ น่ื คำ�ขอ หมายถึง ผูท้ ป่ี ระสงค์จะขอรับใบอนุญาต แสดง/ทำ�/นำ�เข้า ผลิตภัณฑ์กบั สมอ.
ก.6 ผู้รับใบอนุญาต หมายถึง ผู้ ได้รับใบอนุญาต แสดง/ทำ�/นำ�เข้า ผลิตภัณฑ์จาก สมอ.
ก.7 กมอ. หมายถึง คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะ
รัฐมนตรี ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ มีอำ�นาจในการ
ออกใบอนุญาต ตลอดจนการสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ก.8 สมอ. หมายถึง สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ก.9 หน่วยตรวจ หมายถึง ผู้ตรวจสอบการทำ�ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้ง
และได้รับมอบหมาย จาก สมอ. ให้ดำ�เนินงานด้านการตรวจประเมินโรงงาน เพื่อตรวจ
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการดำ�เนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตาม มอก. กำ�หนด
ก.10 ผู้ตรวจประเมิน หมายถึง ผู้ที่ทำ�หน้าที่ตรวจประเมินโรงงาน โดย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ของ สมอ. หรือ พนักงานของหน่วยตรวจ ก็ได้
ก.11 หน่วยตรวจสอบ หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งและ
ได้รับมอบหมาย จาก สมอ. ให้ดำ�เนินงานด้านการตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ตาม มอก. กำ�หนด
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ข.1 ค่าใช้จ่ายระหว่างดำ�เนินการ
ค่าธรรมเนียม

จำ�นวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

ค่าตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ตรวจสอบได้จาก www.tisi.go.th ->
Services -> ผู้ ต รวจสอบการทำ �
ตามอัตราที่
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ->
ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กำ�หนด
-> อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตรวจสอบได้จาก www.tisi.go.th ->
Services -> ผู้ ต รวจสอบการทำ �
ค่าตรวจสอบการทำ�
ตามอัตราที่
ผลิตภัณฑ์
สมอ.หรือ หน่วยตรวจกำ�หนด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -> อัตรา
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตรวจสอบการทำ �
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

25

ข.2 อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ค่าธรรมเนียม
1. ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมาย
มาตรฐาน (มาตรา 16)
2. ใ บ อ นุ ญ า ต ทำ � ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมที่มี พรฎ. กำ�หนด
(มาตรา 20)
3. ใบอนุ ญ าตนำ � เข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมที่มี พรฎ. กำ�หนด
(มาตรา 21)
4. ใบอนุญาตย้าย (มาตรา 24)
5. ใบอนุญาตโอน (มาตรา 25)
6. ใบแทนใบอนุญาต

������� ��� 57.indd 25

จำ�นวนเงิน ต่อฉบับ
(บาท)
3,000.3,000.3,000.1,500.1,500.300.-

หมายเหตุ
ตรวจสอบได้จาก www.tisi.
go.th -> Services -> รายชื่อ
ผู้ ได้รบั อนุญาตต่างๆ -> รายชือ่
บริษัท/หจก./บุคคล ทีใ่ บอนุญาต
แล้วเสร็จสามารถมารับได้
( แ ส ด ง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ ผู้ รั บ ใ บ
อนุญาตต้องชำ�ระในวันที่รับใบ
อนุญาต)
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ตัวอย่างแบบคำ�ขอ และการกรอกข้อมูล
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ภาคผนวก ง

ข้อกำ�หนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
การบริหารจัดการองค์กร และบุคลากร
เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสมํา่ เสมอและต่อเนือ่ ง ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
1.1 มี ก ารจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารงานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีการกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในตำ�แหน่งต่างๆ ที่ชัดเจน  
1.3 มีบคุ ลากรทีเ่ หมาะสมและเพียงพอในการทำ�ผลิตภัณฑ์ทขี่ อรับใบอนุญาต/ได้รบั ใบอนุญาต
1.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดย
(1) กำ�หนดความสามารถที่จำ�เป็น
(2) จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรม
(3) ประเมินผลของการพัฒนาและฝึกอบรม
(4) จัดทำ�และเก็บรักษาบันทึกประวัติที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถของบุคลากร

2.

การควบคุมเครื่องจักรและอาคารสถานที่
ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ต้อง
2.1 มีอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ�ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
และมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะทำ�ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่าง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
2.2 มีระบบการซ่อมแซมและการบำ�รุงรักษา เพื่อให้สามารถทำ�ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
2.3 มีและจัดเก็บบันทึกการซ่อมแซมและการบำ�รุงรักษาอย่างเหมาะสม

3.

การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์
กรณีที่มีการพัฒนา ออกแบบ หรือปรับเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ต้อง
3.1 มีการวางแผน ควบคุม และทบทวนการออกแบบในขั้นตอนต่างๆ ตามความเหมาะสม
3.2 มีข้อมูลการออกแบบที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.3 มีผลการออกแบบในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม และต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ในการ
ออกแบบ
3.4 มีการทบทวน ทวนสอบ และยืนยันผลของการออกแบบ เพื่อแสดงว่าสามารถนำ�ไปใช้ทำ�
ผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของมาตรฐานได้
3.5 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบผลิตภัณฑ์ ต้องดำ�เนินการตามข้อ 3.1 ถึง 3.4 โดยอนุโลม
3.6 เก็บรักษาบันทึกผลการออกแบบ การยืนยัน และเปลี่ยนแปลงการออกแบบ

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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4. การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ
			 วัตถุดบิ หมายรวมถึงชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สิง่ ทีใ่ ช้เพือ่ ช่วยในการทำ�
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ งานจ้างทำ�จากผู้รับจ้างช่วง และสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อใช้ใน
การทำ�ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ต้อง
4.1 มีระบบควบคุมการจัดซือ้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าวัตถุดบิ หรือบริการทีจ่ ดั ซือ้ สอดคล้องกับเกณฑ์
กำ�หนดที่ใช้ในการจัดซื้อ
4.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทำ�เป็นเอกสาร   
4.3 มีบันทึกผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน

6.

การควบคุมผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป
ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ต้อง
6.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปตามวิธีการที่กำ�หนด และสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของ
มาตรฐาน ทั้งนี้ก่อนการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปนั้น
ได้ผ่านการตรวจสอบ/ทดสอบที่จำ�เป็นและได้กำ�หนดไว้ในขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว
และเป็นไปตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานทุกรายการ
6.2 จัดทำ�บันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
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การควบคุมกระบวนการผลิต
ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ต้อง
5.1 มีแผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนการทำ�ผลิตภัณฑ์  การควบคุมสภาวะในกระบวนการทำ�ผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบและทดสอบในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างกระบวนการทำ�ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
เกณฑ์กำ�หนดที่ใช้ในการควบคุม
5.2 ดำ�เนินการทำ�ผลิตภัณฑ์ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำ�
ผลิตภัณฑ์ที่กำ�หนดซึ่งต้องควบคุมปัจจัย ดังต่อไปนี้
(1) มีข้อมูลซึ่งระบุถึงข้อกำ�หนดหรือคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์
(2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจำ�เป็นสำ�หรับผู้ปฏิบัติงาน
(3) มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
(4) มีการใช้เครื่องมือ สำ�หรับการตรวจวัด และการเฝ้าระวัง
(5) มีการดำ�เนินการตรวจวัด และเฝ้าระวัง
(6) มีการดำ�เนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ
(7) มีบันทึกที่จำ�เป็นเพื่อเป็นหลักฐานว่ากระบวนการทำ�ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้
เป็นไปตามข้อกำ�หนดของมาตรฐาน
5.3 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถแสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ได้
โดยตรง ต้องมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ ให้เห็นว่ากระบวนการในการทำ�ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
สามารถทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำ�หนดของมาตรฐาน
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การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด
ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ต้อง
7.1 ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่รับคืน
จากลูกค้า เพื่อป้องกันการนำ�ไปใช้งานหรือการส่งมอบให้ลูกค้าอื่น และต้องดำ�เนินการ
แก้ ไขข้อบกพร่องต่างๆ นั้น ตามวิธีการที่เหมาะสมโดยจัดทำ�เป็นเอกสาร
7.2 จัดทำ�และเก็บรักษาบันทึกรายละเอียดของข้อบกพร่อง รวมทั้งการดำ�เนินการกับ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

8.

การชี้บ่งและสอบกลับได้
ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ต้อง
8.1 ชี้บ่งผลิตภัณฑ์และสถานะของผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนต่างๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  
8.2 ชีบ้ ง่ ผลิตภัณฑ์ส�ำ เร็จรูป โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดทีส่ อดคล้องกับข้อกำ�หนดของ
มาตรฐานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
กรณีที่มีข้อกำ�หนดหรือกฎหมายกำ�หนดให้ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือ
ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดใดๆ ต้องกำ�หนดวิธีการในการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ ให้สามารถสอบ
กลับได้ เพื่อให้สามารถใช้ในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ได้

9.

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ต้องเก็บรักษาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป
ให้มีสภาพเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำ�หนดที่จะนำ�ไปใช้ทำ�ผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนต่างๆ และ
ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้รวมถึง การเคลื่อนย้าย การบรรจุ การจัดเก็บ และการป้องกันการ
เสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
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7.

10. การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ต้อง
10.1 มีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบที่จำ�เป็นในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ในทุกขัน้ ตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์ส�ำ เร็จรูป อย่างน้อยต้องมีเครือ่ งตรวจ
เครือ่ งวัด และเครือ่ งทดสอบ เพือ่ ใช้เป็นประจำ� ณ โรงงานทีท่ ำ�ผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่กำ�หนดไว้
10.2 สอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่มีผลต่อคุณภาพ
โดยต้อง
(1) ดำ�เนินการตามช่วงเวลาที่กำ�หนดหรือก่อนการใช้งาน และสามารถสอบกลับได้ถึง
มาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากล
(2) แสดงสถานะการสอบเทียบไว้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
(3) มีการป้องกันการปรับแต่งเครื่องมือที่สอบเทียบแล้ว
(4) มีการป้องกันความเสียหายและเสือ่ มสภาพระหว่างการเคลือ่ นย้าย การบำ�รุงรักษา
และเก็บรักษา
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10.3 ดำ�เนินการเพือ่ จัดการกับเครือ่ งตรวจ เครือ่ งวัดและเครือ่ งทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้
รับผลกระทบ หากพบว่าเครือ่ งตรวจ เครือ่ งวัด และเครือ่ งทดสอบ ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด
และวิธีการเหมาะสม
10.4 มีและเก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไว้เป็นหลักฐาน
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12. การควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึก
ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ต้อง
12.1 จัดให้มีเอกสารที่ถูกต้องทันสมัย และจำ�เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
12.2 มีวิธีการป้องกันการใช้เอกสารที่ล้าสมัยหรือยกเลิกแล้ว
12.3 มีการชี้บ่ง รวบรวม จัดเก็บ และรักษาบันทึกต่างๆ ไว้เพื่อแสดงความสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำ�หนดของผลิตภัณฑ์ และระบบควบคุมคุณภาพ ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
เอกสารและบันทึกอาจอยู่ในรูปแบบใดๆ เช่น กระดาษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

11. การปฏิบัติการแก้ ไข และการดำ�เนินการกับข้อร้องเรียน
ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ต้อง
11.1 ดำ�เนินการให้มีแก้ ไขและปฏิบัติการแก้ ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และระบบควบคุม
คุณภาพเพื่อป้องกันมิให้เกิดซํ้า
11.2 ดำ�เนินการกับข้อร้องเรียนที่ได้รบั จากลูกค้าหรือผูเ้ กีย่ วข้องโดยมิชกั ช้า โดยต้องมีบนั ทึก
การดำ�เนินการและผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดำ�เนินการดังกล่าว และเก็บรักษาไว้เพือ่ ให้สามารถ
ตรวจสอบได้
11.3 มีวิธีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบหรือวางจำ�หน่ายในท้องตลาด กรณีที่พบว่าไม่เป็น
ไปตามข้อกำ�หนดของมาตรฐาน
11.4 มีการรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องและข้อปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์และระบบ
การควบคุมคุณภาพ และนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และระบบ
ควบคุมคุณภาพ
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ภาคผนวก จ

ตัวอย่างในการจัดทำ�ระบบคุณภาพสำ�หรับผู้ยื่นคำ�ขอ
ตามข้อกำ�หนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเพียงการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นเท่านั้น
การนำ�ไปดำ�เนินการจริงควรมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะหรือรูปแบบ
ขององค์กร บุคลากร กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
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1.

การบริหารจัดการองค์กร และบุคลากร
เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสมํา่ เสมอและต่อเนือ่ ง  ผทู้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
1.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหน้าทีแ่ ละความรับ
ผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 มีการกำ�หนดอำ�นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากรในตำ�แหน่งต่างๆ ทีช่ ดั เจน
1.3 มีบคุ ลากรทีเ่ หมาะสมและเพียงพอในการทำ�ผลิตภัณฑ์ทข่ี อรับใบอนุญาต/ ได้รบั ใบอนุญาต
1.4 บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถเพียงพอในการปฏิบตั งิ าน  โดย
(1) กำ�หนดความสามารถทีจ่ �ำ เป็น
(2) จัดให้มกี ารพัฒนาและฝึกอบรม
(3) ประเมินผลของการพัฒนาและฝึกอบรม
(4) จัดทำ�และเก็บรักษาบันทึกประวัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับความรูค้ วามสามารถของบุคลากร

สิ่งที่ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ควรดำ�เนินการ
1.1 จัดทำ�ผังการบริหารงาน อำ�นาจ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากรหลัก ตัวอย่างเช่น
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการโรงงาน
แผนกผลิต
30 คน

แผนกขาย

แผนกบริหาร

แผนกซ่อมบำ�รุง

แผนกควบคุมคุณภาพ
5 คน

แผนกจัดซื้อและคลังสินค้า

ฝ่ายบริหารของบริษทั ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ  ผูจ้ ดั การโรงงาน และผูจ้ ดั การแผนกทุกแผนก
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1.2 กำ�หนดอำ�นาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรหลัก Job description (JD) ตัวอย่างเช่น
 กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่กำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย ควบคุมและติดตามการดำ�เนินงาน
ต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการดูแลด้านการเงิน และการบัญชี
 ผู้จัดการโรงงาน มีหน้าที่บริหารงานการผลิตทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ บริหารงานวางแผน
การผลิต การจัดเตรียมการผลิต การใช้วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ และบุคลากร รวมทั้ง
การซ่อมบำ�รุงและการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้คุณภาพสินค้าเป็นไปตาม ข้อกำ�หนด มอก.
 ผูจ
้ ดั การแผนกผลิต มีหน้าทีบ่ ริหารงานวางแผนการผลิต ควบคุมการผลิต ตรวจสอบสินค้า
ระหว่างกระบวนการผลิต
 ผู้ จั ด การแผนกซ่ อ มบำ � รุ ง มี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารงานซ่ อ มบำ � รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์
สนับสนุนการผลิต รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การผลิตดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่อง
 ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่บริหารงาน
		 - การทดสอบคุณภาพ วัตถุดิบ สินค้าสำ�เร็จรูป
- การควบคุมสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด
- จัดทำ�ข้อกำ�หนดสินค้าสำ�เร็จรูป
- การสอบเทียบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องมือทดสอบ
- ประสานงาน และดำ�เนินงานในเรื่องการออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่
 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อและคลังสินค้า มีหน้าที่บริหารงาน
		 - จัดหา รับ จัดเก็บ จ่าย วัตถุดิบ วัสดุ
- ขนย้ายวัตถุดิบ วัสดุ สินค้าสำ�เร็จรูป ภายในโรงงาน
- รับ จัดเก็บและจ่ายสินค้าสำ�เร็จรูป
 ผู้จัดการแผนกขาย มีหน้าที่บริหารงาน
		 - วางแผนการตลาดและการขาย
- ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
- สำ�รวจความต้องการของลูกค้า และสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าทัง้ ด้านคุณภาพและ
การนำ�ไปใช้งาน
 ผู้จัดการแผนกบริหาร มีหน้าที่บริหารงาน
- การจัดการกำ�ลังคน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- การเงิน การบัญชี และงบประมาณ
1.3 วางแผนจัดการบุคลากร ตัวอย่างเช่น
- ฝ่ายบริหารกำ�หนดกรอบอัตรากำ�ลังพนักงานที่จำ�เป็นให้เพียงพอที่จะดำ�เนินงานให้บรรลุ
ตามแผนงานที่กำ�หนด
- ผูจ้ ดั การแต่ละแผนก กำ�หนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถทีจ่ �ำ เป็นของพนักงานในแต่ละ
ตำ�แหน่ง โดยอาจกำ�หนด การศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ/ความชำ�นาญ และประสบการณ์
ในการทำ�งาน  หรือในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม หรือเรียกว่า Job description
- แผนกบริหาร สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์การสรรหา
		 ที่กำ�หนด
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1.4 พัฒนาบุคลากร ตัวอย่างเช่น
ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการพัฒนาพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและจิตสำ�นึกในการ
ทำ�งานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้แผนกบริหารเป็นผู้จัดการด้านการฝึกอบรม โดยอาจ
จัดในรูปแบบการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม หรือฝึกอบรมหน้างาน (on the job training) ก็ได้  
ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ ทักษะความชำ�นาญทีจ่ �ำ เป็นแก่พนักงาน และต้องประเมิน
ประสิทธิผลการดำ�เนินการ พร้อมทัง้ จัดเก็บประวัติ ความรูค้ วามสามารถ ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
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2.

สิ่งที่ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ควรดำ�เนินการ ตัวอย่างเช่น

2.1 ฝ่ายบริหาร จัดให้มอี าคาร สถานที่ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทำ�ผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมและมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะทำ�ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่าง
สมํา่ เสมอและต่อเนือ่ ง
2.2 แผนกซ่อมบำ�รุง ดำ�เนินการซ่อมบำ�รุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต เพื่อให้
สามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยอาจทำ� ดังนี้
- จัดทำ�บัญชีและประวัตเิ ครือ่ งจักร/อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตทัง้ หมด
- ทำ�แผนการซ่อมบำ�รุง เครือ่ งจักร/อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต ตามความถีท่ เ่ี หมาะสมของ
แต่ละเครือ่ งจักร
- ดำ�เนินการซ่อมบำ�รุงตามแผนทีก่ �ำ หนดไว้อย่างสมํา่ เสมอ  
- บันทึกการดำ�เนินการซ่อมบำ�รุง ในประวัตเิ ครือ่ งจักรแต่ละเครือ่ ง  และจัดเก็บบันทึกไว้ตามช่วง
เวลาทีเ่ หมาะสม
3.
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การควบคุมเครื่องจักรและอาคารสถานที่
ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
2.1 มีอาคาร สถานที่ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทำ�ผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมาะสมและ
มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะทำ�ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสมํ่าเสมอ
และต่อเนือ่ ง
2.2 มีระบบการซ่อมแซมและการบำ�รุงรักษา เพือ่ ให้สามารถทำ�ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.3 มีและจัดเก็บบันทึกการซ่อมแซมและการบำ�รุงรักษาอย่างเหมาะสม

การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์
กรณีทม่ี กี ารพัฒนา ออกแบบ หรือปรับเปลีย่ นแบบผลิตภัณฑ์ ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
3.1 มีการวางแผน ควบคุม และทบทวนการออกแบบในขัน้ ตอนต่างๆ ตามความเหมาะสม
3.2 มีขอ้ มูลการออกแบบทีเ่ พียงพอ ซึง่ รวมถึงมาตรฐานและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 มีผลการออกแบบในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม และต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ในการ
ออกแบบ
3.4 มีการทบทวน ทวนสอบ และยืนยันผลของการออกแบบ เพือ่ แสดงว่าสามารถนำ�ไปใช้ท�ำ
ผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของมาตรฐานได้
3.5 กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงแบบผลิตภัณฑ์ ต้องดำ�เนินการตามข้อ 3.1 ถึง 3.4 โดยอนุโลม
3.6 เก็บรักษาบันทึกผลการออกแบบ การยืนยัน และเปลีย่ นแปลงการออกแบบ
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3.1 แผนกควบคุมคุณภาพ หรือ งานออกแบบสินค้า นำ�ผลการสำ�รวจความต้องการของตลาดและ
ลูกค้าและข้อกำ�หนดตาม มอก. มาดำ�เนินการออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่ โดยประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกผลิต แผนกขาย แผนกจัดซื้อ เพื่อวางแผนการผลิต
3.2 การวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ควรมีการวางแผน โดยกำ�หนดขัน
้ ตอน ช่วงระยะเวลาแต่ละขัน้ ตอน ผูร้ บั ผิดชอบ การประสานงาน
และการปรับปรุงแผน
3.3 ข้อมูลการออกแบบ รวมถึงมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ควรกำ�หนดปัจจัย หาข้อมูล ทีเ่ กีย
่ วข้องกับสินค้าให้ชดั เจนและเพียงพอ  เช่น ข้อกำ�หนดตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำ�หนดของกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัย ข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจากการ
ออกแบบเดิมที่เคยมี และข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่จำ�เป็น
3.4 ผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ผลการออกแบบที่ได้ต้องสามารถทวนสอบเปรียบเทียบ และสอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ ในการ
ออกแบบ และควรมีการทบทวน/อนุมัติก่อนนำ�ไปใช้
 ควรมีข้อมูลสำ�หรับการจัดซื้อ ผลิต และบริการ มีเกณฑ์การยอมรับ มีคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จำ�เป็นด้านความปลอดภัยและการใช้งานที่ถูกต้องของสินค้า
3.5 การทบทวน ทวนสอบ และยืนยันผลของการออกแบบ
 มีการทบทวนในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความสอดคล้องกับข้อกำ�หนด
โดยมีผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
 มีการทวนสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผลการออกแบบและพัฒนาสอดคล้องกับปัจจัยที่ใช้ ในการ
ออกแบบและพัฒนา
 มีการรับรองเพือ
่ ยืนยันว่าสินค้าที่ได้ เป็นไปตามความต้องการในการใช้งานทีร่ ะบุไว้ และต้อง
ดำ�เนินการให้เสร็จสิน้ ก่อนการส่งมอบหรือก่อนทีจ่ ะนำ�ไปใช้งาน โดยอาจทำ�เพียงบางรายการ
หรือทำ�ทุกรายการหากทำ�ได้
3.6 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการพัฒนา
 การดำ�เนินการให้ทำ�เช่นเดียวกันกับขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาที่ได้ดำ�เนินการมาแล้ว
 ควรมีการชี้บ่งใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ได้ด�
ำ เนินการ รวมทั้งการประเมิน
ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงด้วย เช่น ชิน้ ส่วนอะไหล่ และสินค้าที่ได้สง่ มอบ
ไปแล้ว
3.7 ต้องจัดทำ�บันทึกที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนา และบันทึกต่างๆ
ที่สืบเนื่องจาก การทบทวน การทวนสอบ การยืนยันผลของการออกแบบ และการเปลี่ยนแปลง
การออกแบบและการพัฒนา
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4.

การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ
วัตถุดบิ หมายรวมถึงชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สิง่ ทีใ่ ช้เพือ่ ช่วยในการทำ�ผลิตภัณฑ์  
บรรจุภณ
ั ฑ์ งานจ้างทำ�จากผูร้ บั จ้างช่วง และสิง่ ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ของลูกค้าเพือ่ ใช้ในการทำ�ผลิตภัณฑ์
เป็นต้น
ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
4.1 มีระบบควบคุมการจัดซือ้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าวัตถุดบิ หรือบริการทีจ่ ดั ซือ้ สอดคล้องกับเกณฑ์
กำ�หนดทีใ่ ช้ในการจัดซือ้
4.2 มีการตรวจรับวัตถุดบิ หรือบริการทีจ่ ดั ซือ้ โดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมและจัดทำ�เป็นเอกสาร
4.3 มีบนั ทึกผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
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1.1 ระบบควบคุมการจัดซือ้
แผนกจัดซือ้ ควรดำ�เนินการจัดซือ้ วัตถุดบิ วัสดุ และบริการต่างๆ ตลอดจนการควบคุมกระบวนการ
ทีจ่ า้ งหน่วยงานภายนอกดำ�เนินการให้บางส่วน เช่น การสอบเทียบ การซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ และ
การขนส่ง ด้วย โดยอาจทำ� ดังตัวอย่างเช่น
 จั ด ทำ � ระบบควบคุ ม การจั ด ซื้อ เพื่อ ให้ ม่ัน ใจว่ า วั ต ถุ ดิบ หรื อ บริ ก ารที่จัด ซื้อ สอดคล้ อ งกั บ
ข้อกำ�หนดสินค้าทีต่ อ้ งการ
 กำ�หนดระดับความเข้มงวดในการควบคุมผูข
้ าย สินค้า/บริการ โดยพิจารณาจากผลกระทบ
ของสินค้า/บริการทีจ่ ดั ซือ้ ทีม่ ผี ลต่อกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้าขององค์กร
 กำ�หนดเกณฑ์ และนำ�ไปใช้ ในการประเมินและคัดเลือกผู้ขาย บนพื้นฐานด้านความสามารถ
ทีจ่ ะส่งมอบสินค้า/บริการให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กร
 มีบน
ั ทึกผลการประเมิน และการดำ�เนินการทีส่ บื เนือ่ ง
1.2 การตรวจรับวัตถุดบิ หรือบริการทีจ่ ดั ซือ้
วัตถุดบิ หมายรวมถึงชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สิง่ ทีใ่ ช้เพือ่ ช่วยในการทำ�ผลิตภัณฑ์  
บรรจุภณ
ั ฑ์ งานจ้างทำ�จากผูร้ บั จ้างช่วง และสิง่ ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ของลูกค้าเพือ่ ใช้ในการทำ�ผลิตภัณฑ์
เป็นต้น
การตรวจรับวัตถุดบิ หรือบริการทีจ่ ดั ซือ้ อาจทำ�โดยแผนกควบคุมคุณภาพ ดำ�เนินการตรวจรับ
วัตถุดบิ วัสดุ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าเป็นไปตามข้อกำ�หนดที่ได้ระบุไว้ในการจัดซือ้ โดยอาจทำ� ดังตัวอย่าง
เช่น
 กำ�หนดเกณฑ์การตรวจรับ รายการทดสอบ ความถี่ และจำ�นวนตัวอย่างทีท
่ ดสอบ
 ตรวจสอบ/ทดสอบ ตามเกณฑ์การตรวจรับ
 บันทึกผลการตรวจรับ
 แสดงสถานะการตรวจสอบ
กรณีพบว่า วัตถุดิบ วัสดุ มีข้อบกพร่อง จะพิจารณาส่งคืนผู้ขาย หรือปรับใช้ตามความ
เหมาะสมก็ได้ตามทีก่ �ำ หนดไว้ โดยควรมีผรู้ บั ผิดชอบชัดเจน
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5.

แผนกผลิต ควรดำ�เนินการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต โดยควบคุมสภาพแวดล้อม สภาวะ
การผลิต ปัจจัยต่างๆ และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและติดตาม
คุณภาพสินค้าในระหว่างกระบวนการ ตามวิธกี ารและความถีท่ กี่ �ำ หนดไว้เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าในแต่ละขัน้ ตอน
ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำ�หนด โดยอาจทำ� ดังตัวอย่างเช่น
5.1 จัดทำ�แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำ�ผลิตภัณฑ์ การควบคุมสภาวะในกระบวนการทำ�ผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบและทดสอบในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างกระบวนการทำ�ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเกณฑ์
กำ�หนดที่ใช้ในการควบคุม  หรือ เรียกว่า “แผนคุณภาพ” หรือ “Quality Plan”
5.2 ดำ�เนินการทำ�ผลิตภัณฑ์ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำ�ผลิตภัณฑ์
ที่กำ�หนด โดยต้องควบคุมปัจจัย ดังต่อไปนี้
(1) มีข้อมูลซึ่งระบุถึงข้อกำ�หนดหรือคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์
(2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจำ�เป็นสำ�หรับผู้ปฏิบัติงาน
(3) มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
(4) มีการใช้เครื่องมือ สำ�หรับการตรวจวัด และการเฝ้าระวัง
(5) มีการดำ�เนินการตรวจวัด และเฝ้าระวัง
(6) มีการดำ�เนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ
(7) มีบันทึกที่จำ�เป็นเพื่อเป็นหลักฐานว่ากระบวนการทำ�ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นไป
ตามข้อกำ�หนดของมาตรฐาน
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การควบคุมกระบวนการผลิต
ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
5.1 มีแผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนการทำ�ผลิตภัณฑ์ การควบคุมสภาวะในกระบวนการทำ�ผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบและทดสอบในขัน้ ตอนต่างๆ ระหว่างกระบวนการทำ�ผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ เกณฑ์
กำ�หนดทีใ่ ช้ในการควบคุม
5.2 ดำ�เนินการทำ�ผลิตภัณฑ์ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนการทำ�ผลิตภัณฑ์
ทีก่ �ำ หนดซึง่ ต้องควบคุมปัจจัย  ดังต่อไปนี้
(1) มีขอ้ มูลซึง่ ระบุถงึ ข้อกำ�หนดหรือคุณลักษณะทีต่ อ้ งการของผลิตภัณฑ์
(2) มีเอกสารวิธปี ฏิบตั งิ านตามความจำ�เป็นสำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
(3) มีการใช้เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสม
(4) มีการใช้เครือ่ งมือ สำ�หรับการตรวจวัด และการเฝ้าระวัง
(5) มีการดำ�เนินการตรวจวัด และเฝ้าระวัง
(6) มีการดำ�เนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ
(7) มีบนั ทึกทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ เป็นหลักฐานว่ากระบวนการทำ�ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้เป็น
ไปตามข้อกำ�หนดของมาตรฐาน
5.3 ในกรณีทผ่ี ลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถแสดงคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ ได้โดยตรง
ต้องมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ ให้เห็นว่ากระบวนการในการทำ�ผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ สามารถ
ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้มคี ณ
ุ ภาพเป็นไปตามข้อกำ�หนดของมาตรฐาน
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5.3 ในกรณีทผี่ ลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถแสดงคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ ได้โดยตรง หรือ
กรณีทจี่ ะพบข้อบกพร่องของสินค้าได้กต็ อ่ เมือ่ นำ�สินค้าไปใช้งานแล้ว ต้องมีหลักฐานทีส่ ามารถ
พิสูจน์ ให้เห็นว่ากระบวนการในการทำ�ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ สามารถทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพ
เป็นไปตามข้อกำ�หนดของมาตรฐาน โดยควรกำ�หนดเกณฑ์ในการทบทวนและรับรองกระบวนการ
การอนุมตั อิ ปุ กรณ์และบุคลากร การใช้วธิ กี ารเฉพาะ และการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้ด�ำ เนินการ

แผนกควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและติดตามคุณภาพสินค้าสำ�เร็จรูป ตามวิธีการและความถี่
ที่กำ�หนด  
โดยอาจทำ� ดังตัวอย่างเช่น
 กำ�หนดเกณฑ์ หรือรับเกณฑ์กำ�หนดสินค้าจากแผนกออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 กำ�หนดรายการที่ต้องตรวจสอบ วิธีการทดสอบ (ควรใช้วิธีทดสอบตามที่ มอก.กำ�หนด)  
และความถี่ในการตรวจสอบ
 ดำ�เนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ตามรายการ วิธีการทดสอบ และความถี่ที่กำ�หนด
 บันทึกผลการทดสอบสินค้าไว้
 หากพบสินค้าบกพร่อง ต้องแสดงสถานะการพิจารณา และการตัดสินใจ (เช่น ติดป้าย
ผลผ่าน/ไม่ผ่าน) แล้วคัดแยก แก้ ไข ตรวจสอบซํ้า หรือทำ�ลายทิ้ง แล้วแต่กรณี
7.
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การควบคุมผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป
ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
6.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปตามวิธีการที่กำ�หนด และสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของ
มาตรฐาน ทัง้ นีก้ อ่ นการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ตอ้ งมัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ส�ำ เร็จรูปนัน้ ได้ผา่ น
การตรวจสอบ/ทดสอบทีจ่ �ำ เป็นและได้ก�ำ หนดไว้ในขัน้ ตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และเป็นไป
ตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานทุกรายการ
6.2 จัดทำ�บันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน

สิ่งที่ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ควรดำ�เนินการ
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6.

การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด
ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
7.1 ควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดในขัน้ ตอนต่างๆ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ทร่ี บั คืนจาก
ลูกค้า เพือ่ ป้องกันการนำ�ไปใช้งานหรือการส่งมอบให้ลกู ค้าอืน่ และต้องดำ�เนินการแก้ ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ นัน้ ตามวิธกี ารทีเ่ หมาะสมโดยจัดทำ�เป็นเอกสาร
7.2 จัดทำ�และเก็บรักษาบันทึกรายละเอียดของข้อบกพร่อง  รวมทัง้ การดำ�เนินการกับผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว

8/7/2557 16:24:22

สิ่งที่ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ควรดำ�เนินการ
แผนกควบคุมคุณภาพ จัดทำ�ขั้นตอนการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกำ�หนดในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ การตรวจรับวัตถุดิบ  สินค้าระหว่างการผลิต และสินค้า
สำ�เร็จรูป รวมทั้งสินค้าที่รับคืนจากลูกค้าด้วย เพื่อป้องกันการนำ�ไปใช้งานหรือการส่งมอบให้
ลูกค้าอื่น และต้องดำ�เนินการแก้ ไขข้อบกพร่องต่างๆ นั้น ตามวิธีการที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
 แก้ ไข/ปรับปรุง ซ่อมสินค้า โดยเมื่อซ่อมแล้ว ต้องตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
 ปรับลดเกรด ชั้นคุณภาพสินค้า (ห้ามแสดงเครื่องหมาย มอก. หากคุณภาพสินค้าไม่เป็น
ไปตาม มอก.)
 ทำ�ลายทิ้ง
และเมื่อดำ�เนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดแล้ว ต้องจัดทำ�และเก็บรักษา
บันทึกรายละเอียดของข้อบกพร่อง รวมทั้งการดำ�เนินการกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้ด้วย
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การชี้บ่งและสอบกลับได้
ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
8.1 ชีบ้ ง่ ผลิตภัณฑ์และสถานะของผลิตภัณฑ์ ในขัน้ ตอนต่างๆ ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม  
8.2 ชีบ้ ง่ ผลิตภัณฑ์ส�ำ เร็จรูป โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดทีส่ อดคล้องกับข้อกำ�หนดของ
มาตรฐานและกฎหมายที่ เกีย่ วข้อง
กรณีทม่ี ขี อ้ กำ�หนดหรือกฎหมายกำ�หนดให้ตอ้ งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทม่ี ขี อ้ บกพร่องหรือไม่
เป็นไปตามข้อกำ�หนดใดๆ ต้องกำ�หนดวิธกี ารในการชีบ้ ง่ ผลิตภัณฑ์ให้สามารถสอบกลับได้
เพือ่ ให้สามารถใช้ในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ได้

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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สิ่งที่ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ควรดำ�เนินการ
เมื่อตรวจสอบวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต และสินค้าสำ�เร็จรูปแล้ว แผนกที่เกี่ยวข้อง
ควรชี้บ่งผลิตภัณฑ์และสถานะของสินค้าในขั้นตอนต่างๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
 ติดป้ายชื่อว่าเป็น วัตถุดิบ อะไร รับเข้าเมื่อไร ตรวจรับแล้วผลผ่าน/ไม่ผ่าน
 ติดสติกเกอร์สี แสดงว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน
 แยกสถานที่จัดวาง สินค้าผ่าน /ไม่ผ่าน / รอตรวจสอบ
 ติดฉลากรายละเอียดสินค้าสำ�เร็จรูป  (ถ้าเป็นผู้รับใบอนุญาต  ต้องแสดงเครื่องหมายและ
ฉลากให้ครบถ้วน ตาม มอก. กำ�หนด)
กรณีที่มีข้อกำ�หนดหรือกฎหมายกำ�หนดให้ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือ
ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดใดๆ ต้องกำ�หนดวิธีการในการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ ให้สามารถสอบ
กลับได้ เพื่อให้สามารถใช้ในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ได้
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9.

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งเก็บรักษาวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์ส�ำ เร็จรูป ให้มี
สภาพเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำ�หนดทีจ่ ะนำ�ไปใช้ท�ำ ผลิตภัณฑ์ ในขัน้ ตอนต่างๆ และส่งมอบ
ให้แก่ลกู ค้า ทัง้ นีร้ วมถึง การเคลือ่ นย้าย การบรรจุ การจัดเก็บ และการป้องกันการเสือ่ มสภาพ
ของผลิตภัณฑ์

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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9.1 วัตถุดิบ
แผนกจัดซื้อและคลังสินค้า ทำ�การจัดเก็บวัตถุดิบ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไว้ในคลัง ตามวิธี
ที่เหมาะสม ตัวอย่าง เช่น
 การจั ด เก็ บ : จั ด วางในที่ ร่ ม จั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ กั น แยกออกจากกั น
การวางซ้อนกันได้ ไม่เกิน 5 ชั้น
 ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัตข
ิ องวัตถุดบิ ตามช่วงเวลาทีก่ �ำ หนด เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า วัตถุดบิ นัน้
ยังคงมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำ�หนด
 การเบิกจ่ายวัตถุดิบ ควรเบิกจ่ายเรียงลำ�ดับตามวันรับเข้า หรือ first in first out (FIFO)
9.2 สินค้าระหว่างผลิต
แผนกผลิต ทำ�การจัดเก็บ เคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างผลิต ตามวิธีที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
ใช้รถเข็น จัดวางบนพาเลท เคลื่อนย้ายทางสายพาน  
9.3 สินค้าสำ�เร็จรูป
แผนกจัดซือ้ และคลังสินค้า รับสินค้าสำ�เร็จรูปทีผ่ า่ นการตรวจสอบโดยแผนกควบคุมคุณภาพแล้ว
มาเก็บทีค่ ลังสินค้าสำ�เร็จรูป ตามวิธกี ารทีก่ ำ�หนดไว้ เพือ่ ป้องกันความเสียหายและจ่ายสินค้าให้
กับลูกค้าที่มารับสินค้าตามใบสั่งของแผนกขาย เคลื่อนย้ายและจัดเรียงตามวิธีการที่กำ�หนด
หากสินค้าบกพร่อง จะระงับการจ่ายสินค้านั้นและแจ้งแผนกควบคุมคุณภาพเพื่อดำ�เนินการ
กับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดต่อไป
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แผนกควบคุมคุณภาพ เป็นผู้ควบคุมดูแลเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ โดยควร
ดำ�เนินการ ดังนี้
10.1 ต้องมีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบที่จำ�เป็นในการควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่าง
การผลิตในทุกขัน้ ตอน และในการตรวจสอบควบคุมสินค้าสำ�เร็จรูป อย่างน้อยต้องมีเครือ่ งตรวจ
เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ เพื่อใช้เป็นประจำ� ณ โรงงานที่ทำ�ผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์เฉพาะ
ในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่กำ�หนดไว้
10.2 ทำ�การสอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่มีผลต่อคุณภาพ
โดยควรดำ�เนินการ ดังนี้
(1) จัดทำ�บัญชีรายชื่อเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบทั้งหมด ควรมีรายละเอียด
เกี่ยวกับ รหัสเครื่องมือ ยี่ห้อ/รุ่น ชื่อผู้ขาย ขีดความสามารถของเครื่อง ช่วงขีดความ
สามารถที่ทดสอบได้ เกณฑ์การยอมรับเครื่องมือ
(2) ทำ�แผนควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ โดยกำ�หนดช่วงเวลาที่ต้อง
สอบเทียบที่เหมาะสม  
(3) กำ�หนดวิธกี ารสอบเทียบ โดยทำ�การสอบเทียบเองหรือส่งหน่วยงานภายนอกสอบเทียบให้
กรณีทำ�การสอบเทียบเอง ต้องจัดทำ�วิธีการสอบเทียบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(4) ดำ�เนินการสอบเทียบตามวิธีการที่ก�ำ หนด โดยการสอบเทียบต้องสามารถสอบกลับได้
ถึงมาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากลได้
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10. การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
10.1 มีเครือ่ งตรวจ เครือ่ งวัด และเครือ่ งทดสอบทีจ่ �ำ เป็นในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุก
ขั้นตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป อย่างน้อยต้องมีเครื่องตรวจ
เครือ่ งวัด และเครือ่ งทดสอบ เพือ่ ใช้เป็นประจำ� ณ โรงงานทีท่ �ำ ผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
เฉพาะในการตรวจสอบเพือ่ การอนุญาตทีก่ �ำ หนดไว้
10.2 สอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่มีผลต่อคุณภาพ
โดยต้อง
(1) ดำ�เนินการตามช่วงเวลาที่กำ�หนดหรือก่อนการใช้งาน และสามารถสอบกลับได้ถึง
มาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากล
(2) แสดงสถานะการสอบเทียบไว้ชดั เจน และสามารถตรวจสอบได
(3) มีการป้องกันการปรับแต่งเครือ่ งมือทีส่ อบเทียบแล้ว
(4) มีการป้องกันความเสียหายและเสือ่ มสภาพระหว่างการเคลือ่ นย้าย การบำ�รุงรักษา
และเก็บรักษา
10.3 ดำ�เนินการเพือ่ จัดการกับเครือ่ งตรวจ เครือ่ งวัดและเครือ่ งทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้
รับผลกระทบ หากพบว่าเครือ่ งตรวจ เครือ่ งวัด และเครือ่ งทดสอบ ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด
และวิธกี ารเหมาะสม
10.4 มีและเก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไว้เป็นหลักฐาน

8/7/2557 16:24:22

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

48

			 กรณีใช้ซอฟท์แวร์ ต้องตรวจสอบก่อนว่าสามารถใช้งานได้ก่อนนำ�ไปใช้งานและมีการ
ตรวจสอบซํ้าตามความจำ�เป็น
(5) มีบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบผล
(6) แสดงสถานะการสอบเทียบไว้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
(7) มีการป้องกันการปรับแต่งเครื่องมือที่สอบเทียบแล้ว
(8) มีการป้องกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหว่างการเคลื่อนย้าย การบำ�รุงรักษา
และเก็บรักษา
10.3 ดำ�เนินการเพื่อจัดการกับเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ผลกระทบ หากพบว่าเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด
โดยวิธีการเหมาะสม
10.4 มีและเก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไว้เป็นหลักฐาน
11. การปฏิบัติการแก้ ไข และการดำ�เนินการกับข้อร้องเรียน
ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
11.1 ดำ�เนินการให้มีแก้ ไขและปฏิบัติการแก้ ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และระบบควบคุม
คุณภาพเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดซํา้
11.2 ดำ�เนินการกับข้อร้องเรียนที่ได้รบั จากลูกค้าหรือผูเ้ กีย่ วข้องโดยมิชกั ช้า โดยต้องมีบนั ทึก
การดำ�เนินการและผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดำ�เนินการดังกล่าว และเก็บรักษาไว้เพือ่ ให้สามารถ
ตรวจสอบได้
11.3 มีวธิ กี ารเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทส่ี ง่ มอบหรือวางจำ�หน่ายในท้องตลาด กรณีทพ่ี บว่าไม่เป็นไป
ตามข้อกำ�หนดของมาตรฐาน
11.4 มีการรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องและข้อปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์และระบบ
การควบคุมคุณภาพ และนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และระบบ
ควบคุมคุณภาพ

สิ่งที่ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ควรดำ�เนินการ
11.1 แผนกทีเ่ กีย่ วข้องดำ�เนินการให้มแี ก้ไขและปฏิบตั กิ ารแก้ไขข้อบกพร่องของสินค้าและระบบควบคุม
คุณภาพเพื่อป้องกันมิให้เกิดซํ้า โดยควรดำ�เนินการ ดังนี้
(1) เมือ่ พบข้อบกพร่องของสินค้าหรือระบบควบคุมคุณภาพทีก่ ำ�หนดไว้ ต้องทำ�การหาสาเหตุ
ของข้อบกพร่อง
(2) หามาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องนั้นซํ้า
(3) ดำ�เนินการตามมาตรการที่กำ�หนด
(4) บันทึกผลที่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว
(5) ติดตามและทบทวนสิ่งที่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว ว่าสามารถแก้ ไขข้อบกพร่องได้จริง
11.2 กรณีมีข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้า แผนกขายเป็นผู้ประสานงานและแก้ ไขปัญหาเบื้องต้น
กับลูกค้าโดยตรง ส่วนการแก้ ไขข้อบกพร่องให้ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องกับที่เกิด
ข้อบกพร่องนั้นโดยตรง โดยควรดำ�เนินการ ดังนี้
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12. การควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึก
ผูท้ �ำ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
12.1 จัดให้มเี อกสารทีถ่ กู ต้องทันสมัย และจำ�เป็นต้องใช้ในการปฏิบตั งิ าน
12.2 มีวธิ กี ารป้องกันการใช้เอกสารทีล่ า้ สมัยหรือยกเลิกแล้ว
12.3 มีการชี้บ่ง รวบรวม จัดเก็บ และรักษาบันทึกต่างๆ ไว้เพื่อแสดงความสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำ�หนดของผลิตภัณฑ์ และระบบควบคุมคุณภาพ ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
เอกสารและบันทึกอาจอยู่ในรูปแบบใดๆ เช่น กระดาษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
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(1) เมือ่ มีขอ้ ร้องเรียนที่ได้รบั จากลูกค้า ทีเ่ กิดจากข้อบกพร่องของสินค้า ต้องทำ�การหาสาเหตุ
ของข้อบกพร่อง
(2) หามาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องนั้นซํ้า
(3) ดำ�เนินการตามมาตรการที่กำ�หนด
(4) บันทึกผลที่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว
(5) ติดตามและทบทวนสิ่งที่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว  ว่าสามารถแก้ ไขข้อบกพร่องได้จริง
11.3 กำ�หนดวิธีการเรียกคืนสินค้าที่ส่งมอบหรือวางจำ�หน่ายในท้องตลาดแล้ว กรณีที่พบว่าสินค้า
ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดของมาตรฐาน
สินค้าที่สามารถเรียกคืนได้ ต้องมีการระบบการบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบที่รับ
เข้ามา สินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต วันที่ดำ�เนินการผลิต บรรจุ ตลอดจนถึงวันที่ส่งมอบไปยัง
ตัวแทนจำ�หน่าย โดยอย่างน้อยควรมีการระบุรายละเอียดสินค้าเกีย่ วกับวันทีผ่ ลิตไว้ให้ชดั เจนด้วย
และควรทวนสอบระบบการเรียกคืนสินค้าที่ได้กำ�หนดไว้ว่าสามารถเรียกคืนสินค้าได้จริง
11.4 ทำ�การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อบกพร่องและข้อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และระบบ
การควบคุมคุณภาพ และนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และระบบควบคุม
คุณภาพต่อไป

สิ่งที่ผู้ทำ�ผลิตภัณฑ์ควรดำ�เนินการ

เอกสารและบันทึกอาจอยู่ในรูปแบบใดๆ เช่น กระดาษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
12.1 การควบคุมเอกสาร
(1) ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีเอกสารที่ถูกต้องทันสมัย และจำ�เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(2) ทุกหน่วยงานต้องมีวิธีการป้องกันการใช้เอกสารที่ล้าสมัยหรือยกเลิกแล้ว
โดยควรดำ�เนินการดังนี้
			  กำ�หนดชื่อ รหัสเอกสาร และจัดทำ�บัญชีรายชื่อเอกสารที่จำ�เป็นต้องมี เช่น โครงสร้าง
องค์ ก ร ขั้ น ตอนการดำ � เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกำ�หนด แผนคุณภาพ วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัด เกณฑ์กำ�หนดการตรวจรับ
วัตถุดิบ และข้อกำ�หนดสินค้าสำ�เร็จรูป เป็นต้น
			  กำ�หนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมเอกสาร การทำ�ต้นฉบับ การลงนาม การแจกจ่าย  
และการเรียกคืนเอกสารที่เลิกใช้แล้ว
			  ทบทวนและปรับปรุงบัญชีรายชื่อเอกสารอยู่เสมอ
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12.2 การควบคุมบันทึก
(1) ทุกหน่วยงานต้องจัดทำ�บันทึกในงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำ�หนดข้างต้น
(2) ทุกหน่วยงานต้องมีการชี้บ่ง รวบรวม จัดเก็บ และรักษาบันทึกต่างๆ ไว้เพื่อแสดงความ
สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำ�หนดของผลิตภัณฑ์ และระบบควบคุม
คุณภาพ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยควรดำ�เนินการดังนี้
			  กำ�หนดชื่อ รหัสเอกสารบันทึกที่จำ�เป็นต้องมี เช่น
- บันทึกการตรวจรับวัตถุดิบ
- บันทึกการตรวจสอบระหว่างการผลิต
- บันทึกการตรวจสอบสินค้าสำ�เร็จรูป
- บันทึกผลการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย
- บันทึกการซ่อมบำ�รุง
- บันทึกประวัติพนักงาน
			  กำ�หนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บบันทึกต่าง ๆ
			  กำ�หนดระยะเวลาการจัดเก็บที่เหมาะสม เช่น บันทึกการตรวจสอบสินค้าสำ�เร็จรูป
ควรครอบคลุมอายุการใช้งานของสินค้า
			  กำ�หนดวิธีการทำ�ลายเอกสาร
			  กรณีเอกสารและบันทึกอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีมาตรการความปลอดภัย
ในการเข้าถึงข้อมูล และการเก็บรักษาข้อมูลด้วย
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บริการข้อมูลด้านการขอรับใบอนุญาต






บริการข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ (Laboratory) และหน่วยตรวจสอบการทำ � 
(Inspection Body) ที่ได้รับการแต่งตั้งของ สมอ. ติดต่อได้ที่
กองควบคุมมาตรฐาน
กลุ่มที่ 7 : งานวิชาการด้านผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์ 0 2202 3373-4
บริการข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่
กองควบคุมมาตรฐาน
กลุ่มที่ 8 : งานจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์ 0 2202 3375-6  

51

บริการข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำ�ขอ และการรับใบอนุญาต ติดต่อได้ที่
กองควบคุมมาตรฐาน
กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล
โทรศัพท์ 0 2202 3386-7 และ 3398
โทรสาร 0 2354 3407 และ 0 2354 3216

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



บริการข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ติดต่อได้ที่
กองควบคุมมาตรฐาน
กลุ่มที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สาขา เหล็ก
โทรศัพท์ 0 2202 3393-4
กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สาขา วัสดุก่อสร้าง คอนกรีต เซรามิก โทรศัพท์ 0 2202 3371-2 และ 3378
กลุ่มที่ 3 : ผลิตภัณฑ์สาขา เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 0 2202 3379-81
กลุ่มที่ 4 : ผลิตภัณฑ์สาขา บริภัณฑ์ส่องสว่าง และไฟฟ้ากำ�ลัง โทรศัพท์ 0 2202 3382-84
กลุ่มที่ 5 : ผลิตภัณฑ์สาขา ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
โทรศัพท์ 0 2202 3391-2
กลุ่มที่ 6 : ผลิตภัณฑ์สาขา ของเล่น โภคภัณฑ์
โทรศัพท์ 0 2202 3388-90

บริการข้อมูลด้านการตรวจติดตามผล

กองตรวจการมาตรฐาน 1
โทรศัพท์ 0 2202 3328-9
ผลิตภัณฑ์สาขา เหล็ก วัสดุก่อสร้าง คอนกรีต เซรามิก ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
กองตรวจการมาตรฐาน 2
โทรศัพท์ 0 2202 3331-2
ผลิตภัณฑ์สาขา เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริภณ
ั ฑ์สอ่ งสว่าง ไฟฟ้ากำ�ลัง และบริภณ
ั ฑ์สารสนเทศ
และอุปกรณ์ ไฟฟ้า
กองตรวจการมาตรฐาน 3
โทรศัพท์ 0 2202 3353-4
ผลิตภัณฑ์สาขา ของเล่น โภคภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เคมี พลาสติก และอาหาร
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