คู่มือสาหรับประชาชน : การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขอรับการรับรองต้องเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่เป็นผู้แอบอ้าง หรือทาการผลิตแอบแฝง และมีคุณสมบัติในข้อ
ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- บุคคลทั่วไป
- กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการหรือกลุ่มตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
- นิติบุคคล ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2. ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด หากไม่อาจพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารได้ในขณะที่
ยื่นคาขอ สมอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอครบถ้วนแล้ว กรณีที่ความไม่ถูกต้องของ
เอกสารที่ตรวจพบในภายหลังเป็นสาเหตุที่ไม่อาจให้การรับรองได้ สมอ./สอจ.จะส่งคืนคาขอ
3. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอต้องมีประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไว้แล้ว
4. ให้บริการยื่นคาขอได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กรกฎาคม ของปีงบประมาณเท่านั้น
5. ไม่นับรวมระยะเวลาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรับคาขอไม่เกิน 5 รายต่อวัน
7ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ให้บริการยื่นคาขอได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30
กรกฎาคมของปีงบประมาณเท่านั้น))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 73 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับคาขอ ตรวจสอบเอกสาร
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน จะทาความตกลงให้ผู้ยื่นคา
ขอมายื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่กาหนด (5 วันทาการ
นับจากวันยื่นคาขอ) หากพ้นเวลาที่กาหนด จะส่งคืนคาขอให้
ผู้ยื่นคาขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพราช อาเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
2.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิต
2.2 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดใน มผช.
2.3 นาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปหน่วยตรวจสอบ
2.4 ประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
2.5 กรณีผลการประเมินสถานที่ผลิตผ่านและผลการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ่าน นาเสนอคณะอนุกรรมการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
3.1 จัดทาใบรับรอง
3.2 เสนอเลขาธิการสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาลงนาม
3.3 แจ้งผลให้ผู้ยื่นคาขอทราบ

ระยะเวลา
58 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพราช อาเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว

14 วันทาการ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพราช อาเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
2)

3)

4)

5)

คาขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้ยื่นคาขอ / ประธานกลุ่ม (กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นกลุ่ม / วิสาหกิจ
ชุมชน) / ผู้มีอานาจของนิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล) / ผู้มอบอานาจ
/ผู้รับมอบอานาจ
มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้ยื่นคาขอ / ประธานกลุ่ม (กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นกลุ่ม / วิสาหกิจ
ชุมชน) / ผู้มีอานาจของนิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล) / ผู้มอบอานาจ
/ผู้รับมอบอานาจ มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคาขอ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้ว มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือรับรองกลุ่ม
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นกลุ่ม มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการพัฒนาชุมชน

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

6)

หนังสือรับรองกลุ่มบุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
ทะเบียนพาณิชย์
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่ต้องการให้ระบุชื่อตามทะเบียนพาณิชย์เป็นสถานที่ผลิต ทั้งนี้ที่
อยู่ต้องตรงกับสถานที่ผลิต มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์
ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมีการมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ)
สาเนาใบอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หรือ ใบจด
ทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม)
สาเนาใบรับแจ้งผลิตเครื่องสาอางควบคุม
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผลิตภณฑ์เครื่องสาอาง โดยประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางต้อง
ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอ)
สาเนาใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือใบแจ้งการ
ดาเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุอันตราย)
สาเนาใบอนุญาตออกให้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
และรายงานผลการทดสอบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ โดยผลิตภัณฑ์ต้องตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่น
คาขอ)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมสรรพสามิต

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
ไปรษณีย์ : องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช 99 หมู่ 4 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช โทรศัพท์ 037-609848 โทรสาร 037-609849
หมายเลขโทรศัพท์ : 037-609848
ตู้รับฟังความคิดเห็น : องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)คาสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 55/2551
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 600
จานวนคาขอที่มากที่สุด 1,000
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 50

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช สาเนาคู่มือ
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