
 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ “ร้าน มอก.” 

Criteria and condition for “TISI Shop” 

  



 
 

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการ “ร้าน มอก.” 

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

เพ่ือเป็นการส่งเสริมพันธกิจในการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ิมการรับรู้และสร้างความตระหนักถึง
ความสําคัญของเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เคร่ืองหมาย มอก.)  สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จึงจัดโครงการ “ร้าน มอก.” ข้ึน เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูผู้ประกอบการร้านจําหน่ายที่
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการในโครงการ “ร้าน มอก.” เป็นไปด้วย
ความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นหลักปฏิบัติในการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ต่อไป 

 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการ 

“ร้าน มอก.” ดังรายละเอียดท้ายประกาศฉบับน้ี 
 
 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

(นายธวัช ผลความดี) 
  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ “ร้าน มอก.” 
 

1. ขอบข่าย 
เอกสารน้ีกําหนด นิยาม คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณา “ร้าน มอก.” ข้ันตอนการเข้าร่วมเป็น “ร้าน มอก.” 
เง่ือนไขสําหรับ “ร้าน มอก.” การตรวจติดตาม และการเพิกถอน “ร้าน มอก.” 

2. นิยาม 
2.1 “ร้าน มอก.” หมายถึง สถานประกอบการร้านจําหน่ายที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเป็นไปตามข้อกําหนดอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

2.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการโครงการ “ร้าน มอก.” 
2.3 คณะผู้ตรวจ หมายถึง คณะผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโครงการ “ร้าน มอก.” 
2.4 สํานักงาน หมายถึง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2.5 พระราชบัญญัติ หมายถึง พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม 

3. เอกสารอ้างอิง 
3.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

4. คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณา “ร้าน มอก.” 
4.1 คุณสมบัติของ “ร้าน มอก.” 

(๑) เป็นร้านจําหน่ายที่มีสถานที่ตั้งในประเทศไทย และมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือทะเบียน
การค้า หรืออ่ืนๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(๒) จําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปตามพระราชบัญญัติ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากผู้ทํา หรือผู้นําเข้าที่ 
(ก) มีใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
(ข) มีใบอนุญาตนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
กรณีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องมีการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานด้วย 

4.2 เกณฑ์การพิจารณา “ร้าน มอก.” 
“ร้าน มอก.” ต้อง 
(๑) มีการคัดเลือกผู้ทํา ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตจากสํานักงาน 
(๒) มีการตรวจรับผลิตภัณฑ์เพ่ือการยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของร้านจําหน่าย 
(๓) มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน และ ดําเนินการกับข้อร้องเรียน 
(๔) มีการจัดเก็บบันทึกผลการดําเนินงานตามข้อ ๔.๒ (1) – (3) 

 

 

 

 

 



5. ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็น “ร้าน มอก.” 
5.1 ร้านจําหน่ายต้องย่ืนคําขอต่อสํานักงานตามแบบที่กําหนด พร้อมเอกสารรับรองการเป็นนิติบุคคล หรือ

ทะเบียนการค้า หรืออ่ืนๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
กรณีที่มีร้านจําหน่ายหลายสาขา ต้องระบุที่ตั้งสํานักงานใหญ่ และสถานที่ตั้งร้านสาขาทั้งหมดที่จะขอ
เข้าร่วม 

5.2 เมื่อได้รับคําขอแล้ว สํานักงานจะมอบหมายคณะผู้ตรวจเพื่อตรวจสอบและยืนยันร้านจําหน่ายว่ามี
คุณสมบัติและเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา “ร้าน มอก.” ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ณ สถานที่ท่ีระบุไว้ และ
นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.3 เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว สํานักงานจะจัดทําใบรับรองและเง่ือนไขนําเสนอประธาน
คณะกรรมการลงนาม และจัดทําบัญชี “ร้าน มอก.” เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
ใบรับรอง “ร้าน มอก.” มีอายุ 3 ปี 

5.4 ร้านจําหน่ายที่ได้รับใบรับรองเป็น “ร้าน มอก.” สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ได้ 
ลักษณะ การทํา และการแสดงตราสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ให้เป็นไปตามข้อกําหนดลักษณะ การทํา 
และการแสดงตราสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 

6. เงื่อนไขสําหรบั “ร้าน มอก” 
“ร้าน มอก.” ต้อง 
6.1 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขน้ี ตลอดระยะเวลาที่ร่วมเป็น “ร้าน มอก.” 
6.2 เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมด้านการมาตรฐานที่สํานักงานกําหนดให้เข้าร่วม 
6.3 ให้ความร่วมมือกับสํานักงานในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เบาะแสและข้อมูลที่จําเป็นในการดําเนินการกับ

ผู้กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ 
6.4 อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการตรวจติดตาม 
6.5 ส่งมอบบันทึกเก่ียวกับการร้องเรียน และผลการดําเนินการให้สํานักงานเมื่อได้รับการร้องขอ 
6.6 แจ้งให้สํานักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญใดๆ   

ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขนี้ 

7. การตรวจติดตาม 
สํานักงานจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของ “ร้าน มอก.” อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      
โดยพิจารณาจากประวัติการดําเนินงาน และข้อร้องเรียน 
กรณีที่ร้านจําหน่ายมีหลายสาขา สํานักงานอาจจะตรวจสอบให้ครบทุกสาขาตามที่ระบุไว้ในรอบระยะเวลา 3 ปี 

8. การเพิกถอน “ร้าน มอก.” 
สํานักงานจะนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการใช้ตราสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ในกรณี ดังต่อไปน้ี 

(1) เลิกประกอบกิจการ 
(2) ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข “ร้าน มอก.” 

  



ภาคผนวก 
 

ข้อกําหนดลกัษณะ การทํา และการแสดงตราสัญลกัษณ์ “ร้าน มอก.” 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการ “ร้าน มอก.” คณะกรรมการโครงการ “ร้าน มอก.” 

เห็นสมควรกําหนดลักษณะ การทํา และการแสดงตราสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ดังน้ี  
๑. ตราสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ให้มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
 

 
 
๒. ให้ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายท่ีได้รับใบรับรอง โครงการ “ร้าน มอก.” ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการกําหนดไว้ เป็นผู้จัดทําตราสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” 
๓. ตราสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ให้แสดงให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน ณ สถานประกอบการร้านจําหน่าย 

หรือ สิ่งอื่นใดของผู้ประกอบการร้านจําหน่ายที่ได้รับใบรับรอง “ร้าน มอก.” เช่น สื่อโฆษณาต่างๆ 
รวมท้ังในสื่อสังคมออนไลน์ 
ทั้งน้ี ต้องไม่แสดงตราสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” กับผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะ หรือหีบห่อที่ใช้บรรจุ
ผลิตภัณฑ์ หรือแสดงในลักษณะที่อาจทําให้ผู้บริโภค หรือบุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ 
 

 


