คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชน (กรณีสำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดรับคำขอและนำส่งให้สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมพิจำรณำรับรอง)
(ส่วนภูมิภำค)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงอุตสำหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขอรับกำรรับรองต้องเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่เป็นผู้แอบอ้ำง หรือทำกำรผลิตแอบแฝง และมีคุณสมบัติในข้อใด
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- บุคคลทั่วไป
- กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงำนหรือกลุ่มตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิสำหกิจชุมชน
- นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสำรครบถ้วนตำมที่กำหนด หำกไม่อำจพิจำรณำควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรได้ในขณะยื่นคำ
ขอ สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำภำยหลังจำกที่ได้รับกำรยื่นคำขอครบถ้วนแล้ว กรณีที่ควำมไม่
ถูกต้องของเอกสำรที่ตรวจพบในภำยหลังเป็นสำเหตุที่ไม่อำจให้กำรรับรองได้ สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดจะส่งคืนคำขอ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอต้องมีประกำศกำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไว้แล้ว
ให้บริกำรยื่นคำขอได้ตั้งแต่ 1 ตุลำคม ถึง 30 กรกฎำคม ของปีงบประมำณเท่ำนั้น
ไม่นับรวมระยะเวลำกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกหน่วยตรวจสอบที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดจะให้บริกำรรับคำขอได้ไม่เกิน 5 รำยต่อวัน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือสำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ขออนุญำตทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 97/7 ถนนอินจันทร์
ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 044-612934 โทรสำร 044617182 เว็บไซต์
http://www.industry.go.th/buriram/ และ E-mail :
moi_buriram@industry.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 73 วันทำกำร
ลำดับ
1)

2)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รับคำขอ ตรวจสอบเอกสำร กรณีเอกสำร
หลักฐำนไม่ครบถ้วน จะทำควำมตกลงให้ผู้ขออนุญำตมำยื่น
เอกสำรเพิ่มเติมภำยในเวลำที่กำหนด (5 วันทำกำร นับจำกวัน
ยื่นคำขอ) หำกพ้นเวลำที่กำหนด จะส่งคืนคำขอ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำดำเนินกำรดังนี้ 2.1 ตรวจประเมิน
สถำนที่ผลิต 2.2 เก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ตำมที่กำหนดใน
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 2.3 นำส่งตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์
ไปหน่วยตรวจสอบ และนำส่งสำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมพิจำรณำ

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์

65 วันทำกำร

สำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ
3)

ขั้นตอน
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เลขำธิกำรสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมพิจำรณำ
ลงนำมและส่งใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด เพื่อแจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำรับใบรับรอง
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

7 วันทำกำร

สำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ของผู้ขออนุญำต/ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญำตเป็น
นิติบุคคล)/ประธำนกลุ่ม (กรณีผู้ขออนุญำตเป็นกลุ่ม/วิสำหกิจ) - ของผู้
มอบอำนำจ/ผู้รับมอบอำนำจ มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ำ)
2)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ของผู้ขออนุญำต/ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญำตเป็น
นิติบุคคล) - ของประธำนกลุ่ม (กรณีผู้ขออนุญำตเป็นกลุ่ม/วิสำหกิจ
ชุมชน) - ของผู้มอบอำนำจ/ผู้รับมอบอำนำจ มีกำรลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ)
3)
ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล - มีกำรลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ)
4)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันที่ยื่นคำขอ และลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลตำม
หนังสือรับรองทุกหน้ำ - โดยต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับ
ประเภทของกิจกำร (กรณีผู้ขออนุญำตเป็นนิติบุคคล))
5)
หนังสือรับรองกลุ่ม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขออนุญำตเป็นกลุ่ม และมีกำรลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ)
6)
หนังสือรับรองกลุ่มบุคคลตำมกฎหมำยวิสำหกิจชุมชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขออนุญำตเป็นวิสำหกิจชุมชน และมีกำรลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ)
7)
หนังสือมอบอำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีไม่อำจมอบฉบับจริงได้ ต้องเอำฉบับจริงมำให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ และมอบสำเนำที่มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

-

ลำดับ
8)

9)

10)

11)

12)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ใบอนุญำตเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน หรือใบจด
ทะเบียนอำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ )
ใบแจ้งผลิตเครื่องสำอำงควบคุม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง โดยประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอำงต้องตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอ มีกำรลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ)
ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 หรือใบแจ้งกำร
ดำเนินกำรวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุอันตรำย มีกำรลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ)
ใบอนุญำตออกให้ตำมมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติสุรำ พ.ศ.
2493 และรำยงำนผลกำรทดสอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ โดยผลิตภัณฑ์ต้องตรงกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอ มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ขออนุญำต
ทุกหน้ำ)
คำขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

กรมสรรพสำมิต

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2202 3162 โทรสำร 0 2202 3060 E-mail: inspector_ops@industry.go.th
(หมำยเหตุ: -)
2)
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 97/7 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
31000 โทรศัพท์ 044-612934 โทรสำร 044617182 เว็บไซต์ http://www.industry.go.th/buriram/ และ Email : moi_buriram@industry.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3)
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail: damrongdhama@gmail.com
(หมำยเหตุ: -)
4)
- เรือนรับรองประชำชน ศูนย์บริกำรประชำชน (จุดบริกำรประชำชน 1111) สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบำล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ (ประตู 4) - สำยด่วนทำเนียบรัฐบำล 1111 บริกำรรับแจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับร้องเรียนผ่ำนโทรศัพท์ 0 2283 1271-84 - ส่งเรื่องร้องเรียนทำงไปรษณีย์ ตู้
ปณ. 1111 ทำเนียบรัฐบำล กรุงเทพฯ 10302 (ไม่ต้องติดแสตมป์) - http://www.1111.go.th/form.aspx
(หมำยเหตุ: -)

ลำดับ
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คำขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชน (กรณีสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดรับคำขอและนำส่งให้สำนักงำน
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมพิจำรณำรับรอง) (ส่วนภูมิภำค)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สำนักงำน
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนที่เชื่อมโยงหลำย
หน่วยงำน)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)คำสั่งกระทรวงอุตสำหกรรมที่ 55/2551
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: 73_สอจ.บุรีรัมย์ กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชน (กรณีสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดรับคำ
ขอและนำส่งให้สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมพิจำรณำรับรอง) อรุณี สำเนำคู่มือประชำชน 10/07/2015 09:45
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 05/11/2558

