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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เรื่อง  แกไขหลักเกณฑและเงื่อนไขการเขารวมเปน “ราน มอก.” 
------------------------------------------------------ 

เพ่ือเปนการสงเสริมพันธกิจดานการคุมครองผูบริโภค เพิ่มการรับรูและสรางความตระหนัก       
ถึงความสําคัญของเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (เครื่องหมาย มอก.) ตลอดจนเพ่ิมทางเลือกให
ประชาชนในการเลือกซื้อสินคาที่ไดมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงจัดทําโครงการ 
“ราน มอก.” ขึ้น เพ่ือเปนการยกยอง และเชิดชูผูประกอบการรานจําหนายที่ใสใจในความปลอดภัยของ
ผูบริโภคและจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินโครงการ “ราน มอก.” 
เปนไปดวยความเรียบรอย ชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม รวมทั้งเปนหลักปฏิบัติในการอนุญาตใหใชตรา
สัญลักษณ “ราน มอก.” ตอไป 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จึงแกไขหลักเกณฑและเงื่อนไขการเขารวมเปน  
“ราน มอก.” ดังรายละเอียดทายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที ่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 

(นายวันชัย  พนมชัย) 
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หลักเกณฑและเงื่อนไขการเขารวมเปน “ราน มอก.” 
 

1. ขอบขาย 
เอกสารนี้กําหนดนิยามคุณสมบัติและเกณฑการพิจารณา “ราน มอก.” ขั้นตอนการเขารวมเปน “ราน มอก.” 
เงื่อนไขสําหรับ “ราน มอก.” การตรวจติดตาม และการเพิกถอน “ราน มอก.”  

2. นิยาม 
2.1 “ราน มอก.” หมายถึง รานจําหนายหรือรานคาออนไลนที่จําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม           

ที่เปนไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แกไขเพิ่มเติม   
หรือเปนไปตามขอกําหนดอ่ืนที่เก่ียวของ 

2.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ “ราน มอก.” 
2.3 สํานักงาน หมายถึง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3. เอกสารอางอิง 
3.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

4. คุณสมบัติและเกณฑการพิจารณา “ราน มอก.” 
4.1 คุณสมบัติของ “ราน มอก.” 

(๑) เปนรานจําหนายที่มีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล หรือทะเบียนการคาอยางถูกตอง หรือ 
เปนรานคาออนไลนที่จดทะเบียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติ 
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และจดทะเบียนพาณิชยอยางถูกตอง  

(๒) จําหนายผลิตภัณฑทีม่กีารแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ไดรับใบอนุญาตจากสํานักงาน 
อยางถูกตอง 

4.2 เกณฑการพิจารณา “ราน มอก.” 
“ราน มอก.” ตอง 
(1) มีการประกาศเจตนารมณที่จะจําหนายสินคาที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอยางถูกตอง 
(2) มีการจัดทําบัญชีผูขายสินคาที่ไดรับใบอนุญาตจากสํานักงาน 
(3) มีการตรวจรับผลิตภัณฑเพื่อการยืนยันวาเปนไปตามขอกําหนดของรานจําหนาย 
(4) มีกระบวนการรับขอรองเรียนและดําเนินการกับขอรองเรียน 
(5) มีการจัดเก็บบันทึกผลการดําเนินงานตามขอ ๔.๒ (2) – (4) 
(6) ผูประกอบการจะตองมีบุคลากรทีม่ีความรูเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม          

เปนองคประกอบของทีมงาน 
5. ขั้นตอนการเขารวมเปน “ราน มอก.” 

5.1 รานจําหนายหรือรานคาออนไลน แสดงความจํานงโดยกรอกแบบฟอรมใบสมัครเขารวมเปน         
“ราน มอก.” พรอมแนบเอกสารรับรองการจดทะเบียนและเอกสารอ่ืนๆ  
กรณีมีรานจําหนายหลายสาขา ใหระบุที่ตั้งสํานักงานใหญ และสถานท่ีตั้งรานสาขาทีส่มัครเขารวม
เปน “ราน มอก.” ดวย 

5.2 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
5.3 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหการรับรองโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ           

และปายสัญลักษณ “ราน มอก.”  
 
 
 



 

6. เงื่อนไขสําหรับ “ราน มอก” 
6.1 กรณีจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนมาตรฐานทั่วไปควรเลือกผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มี

เครื่องหมาย มอก. มาจําหนายเปนอันดับแรก 
6.2 รานจําหนายที่ไดรับปายสัญลักษณ ราน มอก. สามารถใชตราสัญลักษณ “ราน มอก.” ประชาสัมพันธ

เพ่ือสงเสริมการขายได 
6.3 ใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ “ราน มอก.” ใหเปนทีรู่จักอยางกวางขวางและแพรหลาย      

โดยแสดงตราสัญลักษณ “ราน มอก.” ใหเห็นไดงาย และชัดเจน ณ สถานประกอบการรานจําหนาย 
เว็บไซต หรือสิ่งพิมพ เชน สื่อโฆษณาตางๆ รวมท้ังในสื่อสังคมออนไลน เปนตน 
ทั้งนี้ ตองไมแสดงตราสัญลักษณ “ราน มอก.” กับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือภาชนะ หรือหีบหอ  
ที่ใชบรรจุผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือแสดงในลักษณะที่อาจทําใหผูบริโภค หรือบุคคลอ่ืนเขาใจวา
เปนการรับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

6.4 ใบรับรอง “ราน มอก.” มีอายุ 3 ป ซึ่งผูไดรับการรับรองตองมายื่นตออายุกับสํานักงาน 
7. การตรวจติดตาม 

สํานักงานจะตรวจติดตามรานจําหนายหรือรานคาออนไลน ที่เขารวมเปน “ราน มอก.” ตามความเหมาะสม 
8. การเพิกถอน “ราน มอก.” 

สํานักงานจะนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการใชตราสัญลักษณ “ราน มอก.” ในกรณีดังตอไปนี้ 
8.1 เลิกประกอบกิจการ 
8.2 ฝาฝนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แกไขเพิ่มเติม  หรือไม

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการรวมเปน “ราน มอก.”  
9. สิทธิประโยชน 

9.1 “ราน มอก.” จะไดรับการยกยองเชิดชูวาเปนผูจําหนายที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม       
และใสใจในความปลอดภัยของผูบริโภคจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพเปนไป         
ตามมาตรฐาน 

9.2 ไดรับการสงเสริมประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ของสํานักงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม อาท ิ    
เว็บไซต Facebook และ Application line เปนตน 

9.3 ไดรับขาวสารประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานเปนลําดับตนๆ 
9.4 ไดรับการพิจารณาใหเขารวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษตางๆ ของสํานักงานเปนลําดับตนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 
 

ขอกําหนดลักษณะ การทํา และการแสดงตราสัญลักษณ “ราน มอก.” 
 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเขารวมเปน “ราน มอก.” คณะกรรมการดําเนินการ

“ราน มอก.” เห็นสมควรกําหนดลักษณะ การทํา และการแสดงตราสัญลักษณ “ราน มอก.” ดังนี้  

๑. ตราสัญลักษณ “ราน มอก.” ใหมีลักษณะดังตอไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 

 
๒. ใหผูประกอบการรานจําหนายหรือรานคาออนไลนที่ไดรับใบรับรอง “ราน มอก.” ตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดไว เปนผูจัดทําตราสัญลักษณ “ราน มอก.” 

๓. ตราสัญลักษณ “ราน มอก.” ใหแสดงใหเห็นไดงาย และชัดเจน ณ สถานประกอบการ         
รานจําหนาย หรือสิ่งอ่ืนใดของผูประกอบการรานจําหนายหรือรานคาออนไลนที่ไดรับใบรับรอง     
“ราน มอก.” เชน สื่อโฆษณาตางๆ รวมทั้งในสื่อสังคมออนไลน 

ทั้งนี้ ตองไมแสดงตราสัญลักษณ “ราน มอก.” กับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือภาชนะ หรือหีบ
หอที่ใชบรรจุผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือแสดงในลักษณะที่อาจทําใหผูบริโภค หรือบุคคลอื่น
เขาใจวาเปนการรับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


