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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 



คํานํา 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดจัดทําโครงการ “ราน มอก.” ขึ้น เพ่ือสราง
เครือขายรานจําหนายท่ีใสใจในความปลอดภัยของผูบริโภค โดยการคัดเลือกและนําสินคาที่มีเครื่องหมาย    
มอก. มาจําหนาย เพ่ือเปนทางเลือกใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาที่ไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยยึดแนวทาง    
ประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีภาครัฐและเอกชนรวมกันคุมครองความปลอดภัยในคุณภาพสินคา      
แกประชาชน ซึ่งผูบริโภคจะไดรับความมั่นใจและมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึนหากเลือกซื้อสินคาจากรานที่เขา
รวมเปน “ราน มอก.” 

โครงการ “ราน มอก.” เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2559 โดย สมอ. รับสมัครผูประกอบการเขา
รวมโครงการ และสงเจาหนาที่ไปตรวจประเมิน หากผานเกณฑกําหนดจะมอบปายสัญลักษณ “ราน มอก.”  ให 
โดยใบรับรองมีอายุ 3 ป ปจจุบัน สมอ. ไดปรับหลักเกณฑและเงื่อนไข “ราน มอก.” ใหม จากเดิมที่ สมอ.      
ตองเขาไปตรวจประเมิน เปนการประกาศรับรองตนเองเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของ สมอ. ดานการ
ตรวจติดตามผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้มีรานจําหนายทั่วประเทศไดรับปายสัญลักษณ           
“ราน มอก.” แลวจํานวน 95 ราย รวม 676 สาขา โดย สมอ. ตั้งเปาหมายไววา “ราน มอก.” จะตองเพ่ิมขึ้น      
ทุกปกระจายอยูทั่วประเทศ เพ่ือยืนยันวาผูบริโภคจะปลอดภัยจากการใชสินคาอุตสาหกรรม และเชื่อมั่นใน
เครื่องหมาย มอก. 

สมอ. ไดจัดทําคูมือ “ราน มอก.” ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใหผูประกอบการหรือรานจําหนายไดนําไป
ปฏิบัติ โดยคูมือฉบับนี้ประกอบดวยแนวทางและวิธีดําเนินการ พรอมท้ังตัวอยางการจัดทําเอกสาร ซึ่งจะชวย
ใหผูประกอบการและรานจําหนายไดรับความสะดวกมากยิ่งข้ึน และงายตอการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ   
เขารวมเปน “ราน มอก.” ตอไป 

 

คณะผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หนา 
 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเขารวมเปน “ราน มอก.” 
 

1 - 4 

กระบวนการพิจารณาการเขารวมเปน “ราน มอก.” 
 

5 

ตัวอยางการจัดทําเอกสารประกอบการยื่นคาํขอเขารวมเปน “ราน มอก.” 
 

6 - 13 

ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก แบบคําขอเขารวมเปน “ราน มอก.” 
 

14 – 15 

ภาคผนวก ข แบบบันทึกการตรวจประเมินเพ่ือขอเขารวมเปน “ราน มอก.” 
 

16 – 17 

ภาคผนวก ค บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา     
                กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ/มาตรฐานทั่วไป)  
 

18 – 22 

ภาคผนวก ง ตัวอยางหนังสือการประกาศเจตนารมณในการจําหนายสินคา 
                ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอยางถูกตอง 
 

23 

ภาคผนวก จ สินคาที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอยางถูกตอง 
 

24 

ภาคผนวก ฉ เอกสารประกอบการยื่นคําขอเขารวมเปน “ราน มอก.” 25 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 



Criteria and condition for “TISI Shop”

หลักเกณฑและเงื่อนไข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteria and condition for “TISI Shop”

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเขารวมเปน “ราน มอก

 

 

 

 

 

 

 

Criteria and condition for “TISI Shop” 

ราน มอก.” 



1 
 

 
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) 
 เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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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 ใหระบุท่ีตั้งสํานักงานใหญ และสถานที่ตั้งรานสาขาทีส่มัครเขารวม
เปน “ราน มอก.” ดวย 

5.2 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
5.3 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหการรับรองโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ           

และปายสัญลักษณ “ราน มอก.”  
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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 
ทั้งนี ้ตองไมแสดงตราสัญลักษณ “ราน มอก.” กับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือภาชนะ หรือหีบหอ  
ที่ใชบรรจุผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือแสดงในลักษณะที่อาจทําใหผูบริโภค หรือบุคคลอ่ืนเขาใจวา
เปนการรับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

6.4 ใบรับรอง “ราน มอก.” มีอายุ 3 ป ซึ่งผูไดรับการรบัรองตองมายื่นตออายุกับสํานักงาน 
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 
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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 
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ผาน 

กระบวนการพิจารณาการเขารวมเปน “ราน มอก.” 

 

 ขั้นตอน วิธีการ  

  
 
 
 
 

ผูเขารวมโครงการสามารถยื่นคําขอไดโดย 
 ยื่นดวยตนเองท่ีสาํนักงาน 
 สงทางไปรษณยี 
 สงทางโทรสาร 
 สงทาง e-mail 

 

 

  
 
 

สมอ. ดําเนินการ 
 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของเอกสารตาม

แบบบันทึกการตรวจประเมินเพ่ือขอเขารวมเปน 
“ราน มอก.” (ภาคผนวก) 
กรณีการตรวจสอบผาน ใหเสนอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณา 
กรณีการตรวจสอบไมผาน ใหแจงผูประกอบการ
ทราบ  
 

 

  
 
 

สมอ. ดําเนินการ 
 นําขอมูลผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการ “ราน มอก.” เพ่ือทราบ 
 จัดทําใบประกาศเกียรติคณุการเปน “ราน มอก.” 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 นําเสนอ ลมอ. ลงนามใบประกาศเกียรติคณุ 
 
 
 

 

  
 
 

 แจงผลการพิจารณาผูประกอบการทราบ เพ่ือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ “ราน มอก.” 

 แจงรายช่ือรานที่ผานการพิจารณา ให กต.1 – 3 
ทราบ เพ่ือนําไปเปนขอมลูในการตรวจตดิตาม
รานจําหนายตอไป 
 

 

  สมอ. วางแผนการตรวจติดตามรานจําหนาย        
เพ่ือติดตามวารานจาํหนายไดปฏบิตัติามเงื่อนไข     
การเปน “ราน มอก.” หรือไม 

- 

 

 

ไมผาน 

รับคําขอ 

ตรวจสอบประเมินเอกสาร

หลักฐาน 

การแจงผลการพิจารณา 

การติดตามผล 

ผูประกอบการ 

จัดเตรียมขอมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการ “ราน มอก.” 

เสนอคณะกรรมการดําเนินการ      

“ราน มอก.” ทราบ 

เสนอ ลมอ. ลงนามใบประกาศ     

เกียรติคณุ 
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ตัวอยางการจัดทําเอกสารประกอบการย่ืนคําขอเขารวมเปน “ราน มอก.” 

 

 

ผูยื่นคําขอตองกรอกเอกสารตามแบบฟอรมใน ภาคผนวก ก  

 

 

ผูยื่นคําขอตองจัดทําหนังสือประกาศเจตนารมณเพ่ือรับรองตนเองในการจําหนายสินคาท่ีแสดงเครื่องหมาย

มาตรฐานอยางถูกตองตามแบบฟอรมใน ภาคผนวก ง และตองแจงใหทุกคนในองคกรทราบ พรอมติดประกาศ

ในที่ที่มองเห็นไดงาย 

 

ผูยื่นคําขอตองผานการทดสอบความรูเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผานทาง online ที่ www.tisi.go.th 

 

ภาพตัวอยาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การประกาศเจตนารมณการรับรองตนเอง (ภาคผนวก ง) 

3. การฝกอบรมที่เก่ียวของกับมาตรฐานผลิตภัณฑ 

ขั้นตอนที่ 1 : เขา www.tisi.go.th และเลือกเมนู “การสงเสริมมาตรฐาน”  

1. คําขอเขารวมเปน”ราน มอก.” (ภาคผนวก ก) 
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ขั้นตอนที่ 2 : หนาจอจะเขาไปที่ pr.tisi.go.th ใหเลือกเมนู “ราน มอก.” 

ขั้นตอนที่ 3 : หนาจอจะเขาไปที่ “ราน มอก.” ใหเลือกที่เมนู “แบบทดสอบความรูเรื่อง ราน มอก.” 
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ขั้นตอนที่ 4 : คลิกทําแบบทดสอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
และนําผลการทดสอบแนบพรอม
หากผูยื่นคาํขอเคยผานการฝกอบรม
และมีเอกสารยืนยันสามารถนํามาแนบไดเชนกัน
 
 
 

ผูยื่นคําขอตองระบุสินคาที่จําหนายภายในราน

สินคาใดท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได 

 
 
 
ผูยื่นคําขอตองระบุวิธีการตรวจสอบ
โดยมีวิธีการดังนี ้
5.1 สืบคนในเว็บไซต 

 
 
 

4. ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนาย (ดังรายละเอียดตาม

5. วิธีตรวจสอบยืนยันการไดรับใบอนุญาต มอก
ภาคผนวก ค) 

ขั้นตอนที่ 5 : คะแนนผลทดสอบความรูเรื่อง 

9 

พรอมกับคําขอเขารวมเปน “ราน มอก.” 
กอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

และมีเอกสารยืนยันสามารถนํามาแนบไดเชนกัน 

สินคาที่จําหนายภายในรานวา สินคาใดที่มีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

มาตรฐานทั่วไป            ในรายละเอียดตามภาคผนวก ค หากมีจํานวนมาก อาจแจ

ผูยื่นคําขอตองระบุวิธีการตรวจสอบยืนยันการไดรับใบอนุญาต มอก. กับสินคาที่จําหนาย

ดังรายละเอียดตามภาคผนวก ค) 

วิธีตรวจสอบยืนยันการไดรับใบอนุญาต มอก. กับผลิตภัณฑนั้นๆ 

คะแนนผลทดสอบความรูเรื่อง “ราน มอก.”  

จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

มาตรฐานบังคับ            และ 

หากมีจํานวนมาก อาจแจง

สินคาที่จําหนายภายในราน  
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ภาพตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 : สืบคนในเว็บไซต www.tisi.go.th โดย เลือกเมนู “คูมือผูซื้อ” 
  

ขั้นตอนที่ 2 : เลือก TAB “รายชื่อผูไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม” 
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685-2540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  สอบถามจากผูขาย 

5.3  สอบถามโดยตรงจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกขอมูล และคนหา 
  



 

6. การจัดทําบัญชีผูขายสินคาเฉพาะที่มี มอก

7. การตรวจรับผลิตภัณฑเพ่ือการยืนยันวาเป

 

ผูยื่นคําขอตองจัดทําบัญชีผูขายสินคาเฉพาะสินคาที่มี มอก
รูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกสก็ได 
ตองประชาสัมพันธใหคนในองคกรทราบหรืออาจโฆษณาใหลูกคาทราบดวย

รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ที ่ รายการสินคา มอก.บังคับ
1 ของเลน /
2 ผงซักฟอก /
3 กระดาษ 

ถายเอกสาร 
-

4 รองเทานักเรียน -
5 แฟมกระดาษ -
6 หัวนมยางดูดเลน /
7 สีเทียน /
8 เครื่องซักผาใชใน

ที่อยูอาศัย 
/

9 สับปะรดกระปอง /
10 ผงซักฟอก /
11 ปากกาลูกลื่น -
12 รองเทาผาใบ -
13 ไมขีดไฟ /
14 หมอหุงขาวไฟฟา /
15 ฟลมยืดหุมหอ

อาหาร 
/

 

 

7.1 ผูยื่นคําขอตองแตงตั้งบุคลากรเพ่ือ

- ตรวจสอบความถูกตองของสินคาที่แสดงเครื่องหมาย มอก

- ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องหมาย มอก

- ตรวจสอบชื่อผูผลิต/ชื่อผู
7.2  ผูยื่นคําขอตองมีสถานที่จัดเก็
 
 
 

12 

การจัดทําบัญชีผูขายสินคาเฉพาะที่มี มอก. 

การตรวจรับผลิตภัณฑเพ่ือการยืนยันวาเปนไปตามขอกําหนดของ “ราน มอก.” 

ผูยื่นคําขอตองจัดทําบัญชีผูขายสินคาเฉพาะสินคาที่มี มอก. เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ 
ทรอนิกสก็ได  

ใหคนในองคกรทราบหรืออาจโฆษณาใหลูกคาทราบดวย 

รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภาคผนวก ค 

ตัวอยาง 

บังคับ มอก.ทั่วไป เลขท่ี มอก. 
/ - 685-2540 บริษทั 
/ - 78-2549 บริษัท 
- / 1054-2552 บริษัท 

- / 1049-2542 บริษัท 
- / 1115-2535 บริษัท 
/ - 1025-2539 บริษัท 
/ - 1149-2548 บริษัท 
/ - 1462-2548 บริษัท 

/ - 51-2530 บริษัท 
/ - 78-2549 บริษัท 
- / 346-2556 บริษัท 
- / 132-2532 บริษัท 
/ - 53-2548 บริษัท 
/ - 1039-2547 บริษัท 
/ - 1136-2536 บริษัท 

ลากรเพ่ือรับผิดชอบสินคา มอก. โดยมีหนาทีด่ังนี้ 

ตรวจสอบความถูกตองของสินคาที่แสดงเครื่องหมาย มอก. 

ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องหมาย มอก.   

ชื่อผูนําเขา สินคา มอก. ใน website หรือ สอบถาม สมอ
ผูยื่นคําขอตองมีสถานที่จัดเก็บสินคาใหเหมาะสมกับสินคานั้นๆ 

 

เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ โดยบัญชีอาจอยูใน

ผูขาย ย่ีหอ 
ท AAA จํากัด  

บริษัท BBB จํากัด  

บริษัท CCC จํากัด  

บริษัท DDD จํากัด  

บริษัท EEE จํากัด ® ®  ® 

ษัท GGG จํากัด £ £  £ 

บริษัท HHH จํากัด © ©  © 

บริษัท KKK จํากัด ® ®  ® 

บริษัท MM จํากัด ∑ ∑ ∑ 

บริษัท SSS จํากัด € € € 

บริษัท UUU จํากัด & & & 

บริษัท PPP จํากัด ¥ ¥  ¥ 

บริษัท XXX จํากัด & ®  © 

บริษัท RRR จํากัด    

บริษัท ZZZ จํากัด   

สอบถาม สมอ. โดยตรง 
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8. การบันทึกขอมูลขอรองเรียน หรือการรับเปลี่ยนสินคา 
 

 

8.1 ผูยื่นคําขอตองแตงตั้งบุคลากรเพื่อรับผิดชอบและดําเนินการกับขอรองเรียนตั้งแตเริ่มตนจนแลวเสร็จ 
สามารถปดประเด็นขอรองเรียนได พรอมจัดทําเปนบันทึกเก็บไว 

8.2  ผูยื่นคําขอตองแตงตั้งบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบเรื่องการรับเปลี่ยนสินคา 

ตัวอยาง 

วันที่ ผูรองเรียน/เบอรโทร เรื่องที่รองเรียน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ/
ตําแหนง 

3 ก.ค.62 นางนกรอง  เพลงดัง 
081-xxxxxxx 

ซื้อหมอหุงขาวไฟฟา 
ยี่หอ XXX รุน XXX  
เสียบปลั๊กแลวเครื่องไม
ทํางาน 

สงศนูยซอม แตไม
สามารถซอมได จึง
ดําเนินการเปลี่ยน
เครื่องใหมใหกับ
ลูกคา 
 

นายชม  ชื่นชอบ 
พนักงานขายหนา
ราน 

12 ส.ค.62 นายดวง  แสนด ี
066-xxxxxxx 

ซื้อสีเทียน ยี่หอ XXX  
เมื่อเปดกลองแลวแทงสี
เทียนหักทั้งกลอง 
 

เปลี่ยนสินคากลอง
ใหมใหลูกคา 

นายอารมณ  แสนด ี
พนักงานขายหนา
ราน 

27 ก.ย.62  นางประกาย  ดวงดาว 
089-xxxxxxx 

ซื้อโทรศัพทมือถือ 
ยี่หอ XXX รุน XXX 
ชารตแบตเตอรรี่แลวไม
เก็บพลังงาน 

สงศนูยตรวจเช็คพบ
ปญหาที่พอรต
โทรศพัท ทําใหไม
สามารถชารตไฟเขา
ได ลูกคาตองการ
คืนสินคาและรับเงนิ
คืน จึงดําเนินการ
ใหลูกคาตามท่ีรอง
ขอ 
 

นางดาริน  รุงโรจน 
พนักงานขายหนา
ราน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

เลขที่คําขอ .......................... 

วันที.่....28 มิถุนายน 2562...... 

คําขอเขารวมเปน “ราน มอก.” 

ชื่อผูยื่นคําขอ................บริษัท คนดีมีมาตรฐาน จํากัด...............................................……………….............……… .. 

(ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล) 

ชื่อผูประสานงาน ........นายคนดี  มีมาตรฐาน........................................................................………………………... 

ตําแหนง ......ประธานกรรมการ...................... โทรศพัท .........081-XXXXXXX................................................ 

E-mail … ……XXX123@gmail.com… … ..…………………………………………………………………………………………….. 

ขอยื่นคําขอเขารวมเปน “ราน มอก.” ตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ชื่อราน .............................บริษัท คนดีมีมาตรฐาน จํากัด........................................................... 

หรือ 

 ชื่อเว็บไซต .......................www.XXXXXXX.co.th................................................................. 

(เฉพาะรานคาออนไลน) 
 มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู เลขที่......173..…… ตรอก/ซอย...............-… ………… .ถนน.........-.............. 

หมูที่.......1..........ตําบล/แขวง.........โคกสะอาด..……… ..อําเภอ/เขต.........เมือง............................……… ............. 

จังหวัด.......อุดรธานี.............รหัสไปรษณีย........41000..........……โทรศัพท..................042-XXXXXX...........    

E-mail … ……………… XXX123@gmail.com… …………………………………………… 

 กรณทีี่มีหลายสาขาขอใหระบุเพ่ิมเติมเปนเอกสารแนบ 

หมวดผลิตภัณฑที่จําหนาย 

        หมวดโยธาและวัสดกุอสราง                     หมวดวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

        หมวดโภคภัณฑ       หมวดอาหาร 

        หมวดวิทยาศาสตรการแพทย     หมวดวิศวกรรมของไหล 

        หมวดวิศวกรรมสงผานความรอน               หมวดสีและวารนิช 

        หมวดวิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ     หมวดเคมี 

มูลคาการจําหนายสินคาตอป ..................................10,000,000....................................................... บาท 

จํานวนเจาหนาที/่พนักงาน .....................................15....................................................................... คน 
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ทั้งนี้ ขาพเจาจะดําเนินการตามวิสัยวิญูชนอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหมีการจําหนายสินคาท่ี
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) พรอมกับคําขอนี้ไดสงมอบหลักฐาน ดังตอไปนี ้

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 
๒. สําเนาหนังสือรับรองหรือสําเนาใบสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย   

ที่แสดงชื่อผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
๔. หนังสือมอบอํานาจฉบับสมบูรณที่มีการประทับตราจากบริษัท พรอมสําเนาบัตรประชาชน  
    ผูมอบและผูรับมอบ (ติดอากรแสตมป 10 บาท) 
๕. แผนที่แสดงท่ีตั้งของรานจําหนาย 
๖. แบบบันทึกการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองเปน “ราน มอก.”  
๗. บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน  

(มาตรฐานบังคบั) และมาตรฐานทั่วไป 

 

(ลงชื่อ) ..................XXXX...............................ผูยื่นคําขอ 

(........นายคนดี   มีมาตรฐาน............) ตัวบรรจง 

  ผูมีอํานาจลงนามหรือผูรับมอบอํานาจ 

 

กรุณาสงคาํขอเขารวมเปน “ราน มอก.” ดวยวิธ ี

 ยื่นเอกสารหลักฐานดวยตนเองที่สํานักงาน 

 สงเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย 

 สงเอกสารหลักฐานทางโทรสาร 

 สงเอกสารหลักฐานทาง E-mail 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

กองสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

75/42 ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0 2202 3428  0 2202 3431  
โทรสาร 0 2354 3214 

E-mail :seminar.tisi@gmail.com 
 

ไดที่ 
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ภาคผนวก ข 
แบบบันทึกการตรวจประเมินเพื่อขอเขารวมเปน “ราน มอก.” 

ชื่อผูขอรับการประเมิน (บริษัท / หจก. / ชื่อราน).........บรษิัท คนดีมีมาตรฐาน จํากัด................................................. 

สําหรับผูขอรับการประเมิน 

โปรดระบุเครื่องหมาย X ในชอง  

สําหรับ 
เจาหนาที่ สมอ. 

ที ่ รายการ รายละเอียด และหลกัฐาน ผาน ไมผาน 
1 การประกาศเจตนารมณการรับรองตนเอง 

(ตัวอยางตามแบบฟอรม) 
 เอกสารการประกาศเจตนารมยการรับรองตนเอง 

 
  

2 การฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 
(www.tisi.go.th) 
 

 ผลการทดสอบความรูเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ 
     อุตสาหกรรมผานทาง Online ท่ี www.tisi.go.th 
    ของเจาหนาที/่พนักงาน  
      1....นาย ก.............................................................. 
      2....นาย ข.............................................................. 
      3....นาย ค............................................................... 
      โดยมีเอกสารหลักฐานตามทีแ่นบ 

 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงวาทานผานการฝกอบรม  
     หรือมีความรูเรื่องมาตรฐานลติภัณฑอุตสาหกรรม ไดแก 
    (โปรดระบุ ถามี) ............................................................... 
     ......................................................................................... 

  

3 ผลิตภณัฑที่วางจําหนาย 
(ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผลิตภณัฑอุตสาหกรรม) 

   มีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 

  ไมมีเครื่องหมายมาตรฐาน 

  

4 วิธกีารตรวจสอบยืนยันการไดรับใบอนุญาต 
มอก. กับผลติภณัฑนั้นๆ  
 

  การรองขอหลักฐานใบอนุญาต 
  การตรวจสอบจาก Website สมอ. 
 การตรวจสอบยืนยันกับ สมอ. 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ ุถามี) ....................................................... 
    ............................................................................................ 

  

5 การจัดทําบญัชีผูขายสินคาเฉพาะท่ีมี มอก.    มี (เชน ไฟลขอมูลเอกสาร หรือ วธิกีารเก็บขอมูลเอกสาร เปนตน) 

     (โปรดระบ)ุ ......................................................................... 
    ............................................................................................ 

 ไมม ี

  

6 การตรวจรับผลิตภัณฑเพ่ือการยืนยันวา 
เปนไปตามขอกําหนดของ “ราน มอก.” 
 

  มีผูรับผดิชอบ 

 มีเกณฑและวิธใีนการตรวจรับ เชนการแสดงเครื่องหมาย 
ที่ครบถวน ถูกตอง และชัดเจน 

  มสีถานที่จัดเก็บและการจัดเก็บมีความเหมาะสมสําหรับ  
     แตละผลติภณัฑ 

  

7 การบันทึกขอมูลขอรองเรยีน  
หรือการรับเปลีย่นสินคา 

 

  มีผูรับผดิชอบ 
  มีการบันทึกขอมูล หรือผลการดําเนินการ 
  มีการดําเนินการกับขอรองเรยีน  
  มีการปดประเด็นขอรองเรียน 

  

8 การถูกสอบสวนหรือดําเนินคดีตาม พ.ร.บ. 
มาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 
และที่แกไขใหมเพ่ิมเติม 

 มี (อยูระหวางดําเนินคดี) 
  ไมม ี
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ทั้งนี้ใหแนบเอกสารหลักฐานตามที่ไดแจงไวขางตน และขอรบัรองวาขอมูลเบื้องตนเปนจริงทุกประการ 

       ลงชื่อผูขอรับการประเมิน .....................X X X X............................................. (ผูมีอํานาจลงนาม/ผูรับมอบอํานาจ) 

 (..............นายคนดี   มีมาตรฐาน....................) ตัวบรรจง 

  ตําแหนง ..............ประธานกรรมการ............................. 

        วันที่ ............28 มิถุนายน 2562......................... 

 

 

สําหรับผูตรวจสอบ (เจาหนาที ่สมอ.) 

สรุปผลการตรวจสอบ   ผาน    

  ไมผาน ในรายการที่ .................................................................................... 

      .................................................................................. 

      .................................................................................. 

      .................................................................................. 

      .................................................................................. 

      .................................................................................. 

     .................................................................................... 
 

ผูตรวจสอบ   ......................................................  ผูรับรอง .............................................................. 

     (....................................................)                        (............................................................) 

ตําแหนง ...........................................................  ตําแหนง ............................................................... 

วันที่ .................................................................    วันที่ ...................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑอตุสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎกีากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบงัคับ) 

และผลิตภัณฑทีม่ีการแสดงเครื่องหมาย มอก. (มาตรฐานท่ัวไป) 

โปรดระบเุครื่องหมาย X ในชอง  ผลิตภัณฑที่จําหนายในรานของทาน 

1. ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบงัคับ) 

 ลําดับ ชื่อและรายละเอียดผลิตภัณฑ เลขที่ มอก. 
กลุมผลิตภัณฑโยธาและวัสดกุอสราง 

 1 ปูนซีเมนตปอรตแลนดเลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ มอก.15 เลม 1-2555  

 2 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต: เหล็กเสนกลม มอก.20-2559  

 3 ผลิตภณัฑเหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย มอก.24-2559 

 4 ผลิตภณัฑลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง มอก.95-2540 

 5 ผลิตภณัฑปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว มอก.133-2556 

 6 ผลิตภณัฑเหล็กลวดคารบอนต่ํา มอก.348-2540 

 7 ผลิตภณัฑลวดเหล็กกลาตีเกลยีวสาํหรับคอนกรตีอัดแรง มอก.420-2540 

 8 ผลิตภณัฑเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอนสําหรบังานทั่วไป  
และงานขึ้นรูป 

มอก.528-2548 

 9 ผลิตภณัฑกระจกโฟลตใส มอก.880-2560 

 10 ผลิตภณัฑกระจกเทมเปอร มอก.965-2560 

 11 ผลิตภณัฑกระจกนิรภยัหลายชั้น มอก.1222-2560 

 12 ผลิตภณัฑเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน มอก.1227-2558 

 13 ผลิตภณัฑเหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเยน็ มอก.1228-2549 

 14 ผลิตภณัฑกระจกโฟลตสตีัดแสง มอก.1344-2541 

 15 ผลติภณัฑเข็มพืดเหล็กกลารีดรอน มอก.1390-2539 

 16 ผลิตภณัฑเหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสรางทั่วไป มอก.1479-2558 

 17 ผลิตภณัฑเหล็กกลาคารบอนรดีรอน แผนมวน แผนแถบ    
แผนหนา และแผนบาง สาํหรับงานโครงสรางเช่ือมประกอบ 

มอก.1499-2541 

 18 ผลิตภณัฑเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน  
สําหรับงานโครงสรางเครื่องจักรกล 

มอก.1501-2552 

 19 ผลิตภณัฑเหล็กกลาคารบอนรดีรอนแผนมวนและแผนแถบสําหรับงานทอ มอก.1735-2542 

 20 ผลิตภณัฑเหล็กกลารีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา   
และแผนบางที่ปรับปรุงสมบัต ิการข้ึนรูปสําหรับงานโครงสรางรถยนต 

มอก.1884-2542 

 21 ผลิตภณัฑเหล็กกลารีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา   
และแผนบาง สําหรบังานโครงสรางรถยนต 

มอก.1999-2543 

 22 ผลิตภณัฑเหล็กกลารีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา 
และแผนบาง ที่ตานการกัดกรอนไดดีในบรรยากาศ 

มอก.2011-2543 

 23 ผลิตภณัฑเหล็กกลาทรงแบนรีดเยน็ สําหรับงานทั่วไปและงานดึงข้ึนรูป มอก.2012-2558 

 24 ผลิตภณัฑเหล็กกลาคารบอนรดีรอนแผนมวน  
แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานถังกาซ 

มอก.2060-2543 

 25 ผลิตภณัฑเหล็กกลารีดเย็นแผนมวน แผนแถบ  
และแผนตัด สําหรับงานรถยนต 

มอก.2140-2546 
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 ลําดับ ชื่อและรายละเอียดผลิตภัณฑ เลขที่ มอก. 

 26 ผลิตภณัฑเหล็กกลาคารบอนทรงแบนเคลือบสังกะส ีโดยกรรมวิธทีางไฟฟา มอก.2223-2558 

 27 ผลิตภณัฑกระเบื้องเซรามิก มอก.2508-2555 

กลุมผลิตภัณฑโภคภัณฑ 
 28 ผลิตภณัฑไมขีดไฟ   มอก.53-2548 
 29 ผลิตภณัฑผงซักฟอก   มอก.78-2549 

 30 ผลิตภณัฑเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนดิผงเคมีแหง   มอก.332-2537 
 31 ผลิตภณัฑของเลน   มอก.685-2540 

 32 ผลิตภณัฑไฟแช็กกาซ   มอก.879-2553 

 33 ผลิตภณัฑเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนดิโฟม   มอก.882-2532 

 34 ผลิตภณัฑหัวนมยางสําหรับขวดนม   มอก.969-2533 
 35 ผลิตภณัฑหัวนมยางดูดเลน   มอก.1025-2539 
 36 ผลิตภณัฑฟลมยืดหุมหออาหาร   มอก.1136-2536 

 37 ผลิตภณัฑเครื่องใชเหล็กกลาไรสนมิ : ภาชนะหุงตมที่มรีอยประสาน  
เชน หมอกวยเตี๋ยว 

มอก.2440-2552 

กลุมผลิตภัณฑวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 38 ผลิตภณัฑหลอดไฟฟา   มอก.4-2529 

 39 ผลิตภณัฑสายไฟฟาหุมฉนวนพอลไิวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 
450/750 โวลต เลม 3, 4, 5 และ 101   

มอก.11-2553 

 40 ผลิตภณัฑบัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต :  
คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย       

มอก.23-2558 

 41 ผลิตภณัฑตัวนําลวดกลมตีเกลียวรวมศูนยกลางสําหรับสายไฟฟาเหนอืดิน   มอก.85-2548 

 42 ผลิตภณัฑโกลวสตารตเตอรสําหรบัหลอดฟลูออเรสเซนต   มอก.183-2547 

 43 ผลิตภณัฑสายไฟฟาอะลูมิเนยีมหุมดวยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด   มอก.293-2541 

 44 ผลิตภณัฑขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซและขั้วรับสตารตเตอร   มอก.344-2549 

 45 ผลิตภณัฑเตารีดไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย   มอก.366-2547 

 46 ผลิตภณัฑทองแดงและทองแดงเจือสําหรับจุดประสงคท่ัวไปทางไฟฟา :  
เสนและแทง         

มอก.408-2553 

 47 ผลิตภณัฑมอเตอรคอมเพรสเซอร เฉพาะดานความปลอดภัย   มอก.812-2558 

 48 ผลิตภณัฑสวติชไฟฟาใชในที่อยูอาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟายึดกับทีท่ี่
คลายกัน : ขอกําหนดทั่วไป   

มอก.824-2551 

 49 ผลิตภณัฑเตายาง เตาปง และเครือ่งทําอาหารเคลื่อนยายไดท่ีคลายกัน : 
เฉพาะดานความปลอดภัย   

มอก.1641-2552 

 50 ผลิตภณัฑเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน 
สําหรับใชในที่อยูอาศัยและใชในลักษณะที่คลายกัน   

มอก.909-2548 

 51 ผลิตภณัฑพัดลมไฟฟากระแสสลับ คุณลักษณะที่ตองการเฉพาะดาน 
ความปลอดภัย         

มอก.934-2558 

 52 ผลิตภณัฑหลอดฟลูออเรสเซนซข้ัวคู   มอก.956-2557 
 53 ผลิตภณัฑหมอหุงขาวไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย   มอก.1039-2547 

 54 ผลิตภณัฑเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณเกี่ยวของท่ีใชกับแหลงจาย
ไฟฟาประธาน สําหรับใชในที่อยูอาศัย และงานทั่วไปทีม่ีลักษณะคลายกัน : 
เฉพาะดานความปลอดภัย  

มอก.1195-2536 
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 ลําดับ ชื่อและรายละเอียดผลิตภัณฑ เลขที่ มอก. 

 55 ผลิตภณัฑระบบกําลังไฟฟาตอเน่ือง   มอก.1291-2553 

 56 ผลิตภณัฑเครื่องอบผา : คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย   มอก.1389-2559 

 57 ผลิตภณัฑเครื่องซักผาใชในที่อยูอาศัย คุณลักษณะที่ตองการดาน 
ความปลอดภยั         

มอก.1463-2556 

 58 ผลิตภณัฑกระทะไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย   มอก.1509-2547 

 59 ผลิตภณัฑเครื่องทําน้ํารอนไฟฟาน้าํผานรอนทันที เฉพาะดานความปลอดภัย         มอก.1693-2547 

 60 ผลิตภณัฑเตาไมโครเวฟสําหรับใชในที่อยูอาศัย เฉพาะดานความปลอดภัย         มอก.1773-2548 

 61 บริภณัฑสองสวางและบริภณัฑที่คลายกัน : ขีดจํากดัสญัญาณรบกวนวิทยุ         มอก.1955-2551 

 62 ผลิตภณัฑเครื่องใชไฟฟาสําหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะดาน 
ความปลอดภัย         

มอก.1985-2549 

 63 ผลิตภณัฑกระติกน้ํารอนไฟฟา คณุลักษณะที่ตองการเฉพาะดาน 
ความปลอดภัย         

มอก.2062-2558 

 64 ผลิตภณัฑเครื่องปรับอากาศสําหรบัหอง เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : 
ประสิทธภิาพพลังงาน        

มอก.2134-2553 

 65 ผลิตภณัฑเคเบิลเสนใยนําแสง เลม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร –
ขอกําหนดคุณลักษณะเปนรายกลุม สําหรับเคเบลิเสนใยนําแสงโทรคมนาคม
ติดตั้งในทอรอยสายและฝงดินโดยตรง        

มอก.2165-2548 

 66 ผลิตภณัฑเคเบิลเสนใยนําแสง เลม 3-20 : เคเบิลภายนอกอาคาร –
ขอกําหนดคุณลักษณะเปนรายกลุม สําหรับเคเบลิเสนใยนําแสงโทรคมนาคม 
แขวนในอากาศรับน้ําหนักตัวเองได          

มอก.2166-2548 

 67  ผลิตภัณฑตูเย็นสําหรับใชในที่อยูอาศัย เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : 
ประสิทธภิาพพลังงาน         

มอก.2186-2547 

 68 ผลิตภณัฑสายไฟฟาแรงดันสูงหุมดวยฉนวนครอสลิงกดพอลเิอทิลีน  
สําหรับแรงดันไฟฟาที่กําหนดตั้งแต 60 กโิลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต   

มอก.2202-2547 

 69 ผลิตภณัฑตูเยน็สําหรับใชในท่ีอยูอาศัย เฉพาะดานความปลอดภยั   มอก.2214-2548 

 70 เซลลและแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลตแอลคาไลนหรืออิเล็กโทรไลตอ่ืนที่
ไมใชกรด สาํหรับการใชงานแบบพกพา เฉพาะดานความปลอดภัย   

มอก.2217-2548 

 71 ผลิตภณัฑหลอดมีบลัลาสตในตัวสาํหรับการใหแสงสวางทั่วไป :  
คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย   

มอก.2234-2557 

 72 ผลิตภณัฑหลอดฟลูออเรสเซนซข้ัวเดี่ยว : คุณลักษณะที่ตองการดาน 
ความปลอดภัย         

มอก.2235-2557 

 73 ผลิตภณัฑบัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต : คณุลักษณะทีต่องการ 
ดานประสิทธิภาพพลังงาน   

มอก.2337-2557 

 74 ผลิตภณัฑเครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน 
สําหรับใชในที่อยูอาศัยและใชในลักษณะที่คลายกัน เลม 1 หลักเกณฑทั่วไป   

มอก.2425-2552 

 75 ผลิตภณัฑเตาเสยีบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปท่ีมี
จุดประสงคคลายกัน : ชุดสายพวง   

มอก.2432-2555 

 76 ผลิตภณัฑสายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนําทองแดง หุมฉนวนพอลิโอเลฟน 
สําหรับการตดิตั้งแบบแขวนในอากาศ   

มอก.2434-2552 

กลุมผลิตภัณฑวิศวกรรมของไหล 

 77 ผลิตภณัฑทอพีวซีีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ําดื่ม   มอก.17-2532 

 78 ผลิตภณัฑฝกบัวอาบน้ําเฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา   มอก.2066-2552 
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 ลําดับ ชื่อและรายละเอียดผลิตภัณฑ เลขที่ มอก. 

 79 ผลิตภณัฑกอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ เฉพาะดานสิ่งแวดลอม :  
การประหยัดน้ํา          

มอก.2067-2552 

 80 ผลิตภณัฑเครื่องสุขภณัฑเซรามิก : โถสวมน่ังราบ   มอก.792-2544 

กลุมผลิตภัณฑอาหาร 

 81 ผลิตภณัฑสับปะรดกระปอง   มอก.51-2530 

กลุมผลิตภัณฑวิศวกรรมสงผานความรอน 

 82 ผลิตภณัฑถังกาซปโตรเลียมเหลว   มอก.27-2543 

 83 ผลิตภณัฑแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเช้ือเพลิง   มอก.950-2547 

กลุมผลิตภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย 

 84 ผลิตภณัฑไนทรัสออกไซดที่ใชในการแพทย   มอก.30-2555 

 85 ผลิตภณัฑภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจผุลติภณัฑเภสัชปราศจากเช้ือ   มอก.531-2558 

 86 ผลิตภณัฑคารบอนไดออกไซดการแพทย   มอก.539-2546 

 87 ผลิตภณัฑออกซิเจนทางการแพทย   มอก.540-2555 

กลุมผลิตภัณฑสีและวานิช 

 88 ผลิตภณัฑทินเนอรส าหรับแล็กเกอร   มอก.496-2553 

 89 ผลิตภณัฑทินเนอรส าหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส   มอก.520-2553 

 90 ผลิตภณัฑสยีอมสังเคราะห : สีไดเร็กต   มอก.739-2555 

 91 ผลิตภณัฑสยีอมสังเคราะห : สีรีแอกทีฟ   มอก.740-2555 

 92 ผลิตภณัฑสยีอมสังเคราะห : สีแวต   มอก.760-2555 
 93 ผลิตภณัฑสเีทียน   มอก.1149-2548 

 94 ผลิตภณัฑสยีอมสังเคราะห : สีซลัเฟอร   มอก.2344-2555 

 95 ผลิตภณัฑสยีอมสังเคราะห : สีแอซิด   มอก.2532-2556 

 96 ผลิตภณัฑสเีคลือบแอลคีด : เฉพาะดานความปลอดภัย   มอก.2625-2557 

กลุมผลิตภัณฑวิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ 

 97 ผลิตภณัฑกระจกนิรภยัสาํหรับยานยนต   มอก.2602-2556 

 98 ผลิตภณัฑทอไอเสียรถจักรยานยนต   มอก.341-2543 

 99 ผลิตภณัฑหมวกนริภัยสาํหรับผูใชรถจักรยานยนต   มอก.369-2557 

 100 ผลิตภณัฑถังกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน   มอก.370-2552 

 101 ผลิตภณัฑยางในรถจักรยานยนต   มอก.683-2530 

 102 ผลิตภณัฑเข็มขดันิรภยัสําหรับรถยนต   มอก.721-2551 

 103 ผลิตภณัฑเครื่องยนตดเีซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา   มอก.787-2551 

 104 ผลิตภณัฑน้ํามันเครื่องสําหรับเครือ่งยนตเบนซินสองจังหวะ   มอก.1040-2541 

 105 ผลิตภณัฑรถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด  
เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 4   

มอก.2315-2551 

 106 ผลิตภณัฑรถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ     
ที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดานความ
ปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 1   

มอก.2320-2552 

 107 ผลิตภณัฑรถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภยั : สารมลพิษจาก
เครื่องยนตระดับที่ 6   

มอก.2350-2551 

 108 ผลิตภณัฑรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ  มอก.2540-2554 
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 ลําดับ ชื่อและรายละเอียดผลิตภัณฑ เลขที่ มอก. 
เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 8   

 109 ผลิตภณัฑรถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด  
เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 7   

มอก.2550-2554 

 110 ผลิตภณัฑรถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ     
ที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  
เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 1   

มอก.2555-2554 

 111 ผลิตภณัฑยางลอแบบสูบลมสาํหรบัรถยนตและสวนพวง   มอก.2718-2560 

 112 ผลิตภณัฑยางลอแบบสูบลมสาํหรบัรถยนตเชิงพาณิชยและสวนพวง   มอก.2719-2560 

 113 ผลิตภณัฑยางลอแบบสูบลมสาํหรบัรถจักรยานยนตและโมเปด   มอก.2720-2560 

 114 ผลิตภณัฑยางลอสูบลม : ขอกําหนดดานเสียงจากยางลอที่สัมผัสผิวถนน การ
ยึดเกาะถนนบนพื้นเปยก และความตานทานการหมุน   

มอก.2721-2560 

กลุมผลิตภัณฑเคมี 

 115 ผลิตภณัฑแอมโมเนียมไนเทรตสําหรับทําวัตถุระเบิด   มอก.1746-2545 

 

2. ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีการแสดงเครือ่งหมาย มอก. (มาตรฐานท่ัวไป) โปรดระบุ (ถาม)ี........ 

1) กระดาษถายเอกสาร มอก.1054-2552 

2) รองเทานักเรียน มอก.1049-2542 

3) แฟมกระดาษ มอก.1115-2535 

4) ปากกาลูกลื่น มอก.346-2556 

5) รองเทาผาใบ มอก.132-2532 

6) ฯลฯ  

7) .............................................................................................................................................................................. 

8) .............................................................................................................................................................................. 

9) .............................................................................................................................................................................. 

10) .............................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 
 

 

 

 

โลโกผูประกอบการ 

 

การประกาศเจตนารมณในการจําหนายสินคาที่แสดง 
เครื่องหมายมาตรฐานอยางถูกตอง 

 

ชื่อหนวยงาน บริษัท คนดีมีมาตรฐาน จํากัด 

ที่อยู/สถานที่ตั้ง 173 หมู 1 ตําบลโคกสะอาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

ขาพเจา นายคนดี  มีมาตรฐาน ตําแหนง ประธานกรรมการ ขอประกาศวา บริษัท คนดีมีมาตรฐาน 

จํากัด จะประกอบกิจการอยางถูกตองตามกฎหมาย และจะเปนรานจําหนาย/รานคาออนไลน ท่ีจําหนายสินคา

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอยางถูกตอง เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค  

บริษัท คนดีมีมาตรฐาน จํากัด ขอยืนยันวา บริษัทจะดําเนินการตามวิสัยวิญูชนอยางเต็ม

ความสามารถ เพื่อใหมีการจําหนายสินคาที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)         

ในหางสรรพสินคา............/บนเว็บไซต...........และ พรอมผลักดันใหรานคาจําหนายสินคาที่มีคุณภาพได

มาตรฐาน โดยยึดแนวทางประชารัฐของรัฐบาลที่ภาครัฐและเอกชนรวมกันคุมครองความปลอดภัย ในคุณภาพ

สินคาแกประชาชน  

 

ลงชื่อ..............XXXX......................... 
(นายคนด ี มีมาตรฐาน) 

ประธานกรรมการ 
บริษัท คนดีมีมาตรฐาน จํากัด 
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 

 

ตัวอยางหนงัสือประกาศเจตนารมณ 



24 
 

ภาคผนวก จ 

สินคาที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอยางถูกตอง 

สํานักงานไดจัดทํา “คูมือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ ตาม มอก. บังคับ สามารถเขาไปโหลด

ไฟลขอมูลไดที่ www.tisi.go.th 
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ภาคผนวก ฉ 

เอกสารประกอบการย่ืนคําขอเขารวมเปน “ราน มอก.” 
 

1. แบบคําขอเขารวมเปน “ราน มอก.” 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
3. สําเนาทะเบียนบาน 
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีเปนนิติบุคคล (จดทะเบียนบริษัท) 
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

(กรณีเปนรานคาออนไลน) 
6. หนังสือมอบอํานาจฉบับสมบูรณที่มีการประทับตราจากบริษัทพรอมอากรแสตมป 10 บาท 
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
8. แผนที่แสดงท่ีตั้งของราน / สาขา 
9. หนังสือประกาศเจตนารมณการรับรองตนเองที่มีการประทับตราบริษัท   
10. ผลการทดสอบความรูเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผานทาง Online ของเจาหนาที่/

พนักงาน จํานวนสาขาละไมนอยกวา 3 ราย หรือ เอกสารอ่ืนที่แสดงวาผานการฝกอบรมหรือมี
ความรูเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

11. บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่วางจําหนาย 
12. เอกสารวิธีการตรวจสอบยืนยันการไดรับใบอนุญาต มอก. กับผลิตภัณฑนั้นๆ 
13. การจัดทําบัญชีผูขายสินคาเฉพาะที่มี มอก. 
14. เอกสารการตรวจรับผลิตภัณฑเพ่ือการยืนยันวาเปนไปตามขอกําหนดของ “ราน มอก.” 
15. เอกสารการบันทึกขอมูลขอรองเรียนหรือการรับเปลี่ยนสินคา 

 
----------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 
เลขท่ี 75/42 ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

www.tisi.go.th 
 

กองสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน 
กลุมสงเสริมมาตรฐาน : โทรศัพท 0 2202 3517   0 2202 3518   

0 2202 3429 
กลุมพัฒนาผูประกอบการดานการมาตรฐาน : โทรศัพท 0 2202 3428   

      0 2202 3431 
 

 

 


