คู่มอื การปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
ในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.)

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง

คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ในการให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/ OTOP อย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๒. ขอบเขต
เป็นการดาเนินการเริ่มตั้งแต่การยื่นขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การประเมิน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นขอใบรับรอง มผช. การรับคาขอใบรับรอง มผช. การตรวจประเมินสถานที่และการ
เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ นาส่งผลิตภัณฑ์ให้หน่วยตรวจสอบ การออกใบรับรอง และการแจ้งผลการให้การรับรอง
3. คาจากัดความ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หมายถึง ข้อกาหนดทางวิชาการ ที่สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตชุมชนในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง การให้การรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
โดยผู้ผลิตในชุมชน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ประกาศกาหนด
ไว้แล้ว
คาขอ หมายถึง คาขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (แบบ มช.1)
ซึ่งคาขอแต่ละชุดประกอบด้วย ต้นฉบับ สาเนาคู่ฉบับ และรายละเอียดการติดต่อสถานที่ผลิต
ผู้ยื่นคาขอ หมายถึง ผู้ผลิตชุมชนที่ประสงค์จะขอการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และยื่นคาขอ
การรับรองไว้กบั สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคาขอที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระดับจังหวัด
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยราชการและสถาบันการศึกษา
เป็นกรรมการ อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
และดาเนินการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
การประเมินผลการตรวจสอบ หมายถึง การพิจารณาผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เทียบกับ
เกณฑ์กาหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ผลการตรวจสอบ หมายถึง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน
โปรแกรมระบบการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ใช้รองรับ
ข้อมูลการดาเนินงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
๒

4. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
4.1 ผู้ยื่นคาขอต้องเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่เป็นผู้แอบอ้างหรือทาการผลิตแอบแฝง และมีคุณสมบัติ
ในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- บุคคลทั่วไป
- กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการหรือกลุ่มตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
- นิติบุคคล ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
4.2 ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด หากไม่อาจพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารได้ในขณะที่ยื่น คาขอ หน่ วยรับ รองขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลั งจากที่ได้รับการยื่นคาขอ
ครบถ้วนแล้ว กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบในภายหลังเป็นสาเหตุที่ไม่อาจให้การรับรองได้
เจ้าหน้าที่จะส่งคืนคาขอ
4.3 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอต้องมีประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไว้แล้ว
4.4 ให้บริการยื่นคาขอได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคมถึง 30 กรกฎาคมของปีงบประมาณเท่านั้น
4.5 ไม่นับรวมระยะเวลาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนและระยะเวลาการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด
ยื่นคาขอ

1 วันทาการ

ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเก็บตัวอย่าง
ส่งตัวอย่างตรวจสอบ
ตรวจสอบ/ทดสอบตัวอย่าง

65 วันทาการ

ประเมินผลการตรวจสอบ/สรุปรายงานการตรวจสอบคาขอ
ประชุมคณะกรรมการฯ
จัดทาใบรับรอง เสนอลงนาม แจ้งผลการพิจารณา
๓

7 วันทาการ

5.1 การรับคาขอ
1. เมื่อผู้ผลิตมายื่นคาขอ ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงและแนะนาการขอรับการรับรองเบื้องต้นให้กับผู้ผลิต
โดยผู้ผลิ ตที่ยื่ นคาขอต้องเป็ นผู้ทาผลิ ตภัณฑ์ที่จะยื่นคาขอรับการรับรอง และผลิ ตภัณฑ์ที่ขอรับการรับรอง
ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่กาหนดและประกาศใช้แล้ว ซึ่งสามารถค้นหารายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ จาก
www.tisi.go.th -> Menu -> มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน -> รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้แล้ว
2. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการยื่นขอ ดังนี้
(1) กรณีผู้ยื่นคาขอที่เป็นบุคคลทั่วไป ได้แก่
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(2) กรณีผู้ยื่นคาขอที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการ หรือกลุ่มตาม
กฎหมายวิสาหกิจชุมชน ได้แก่
- สาเนาหนังสือรับรองกลุ่มหรือหนังสือรับรองกลุ่มบุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนประธานกลุ่มหรือประธานวิสาหกิจชุมชน
- สาเนาทะเบียนบ้านประธานกลุ่มหรือประธานวิสาหกิจชุมชน
(3) กรณีผู้ยื่นคาขอที่เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตชุมชน ได้แก่
- สาเนาหนังสือสาคัญรับรองนิติบุคคล
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจของนิติบุคคล
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจของนิติบุคคล
- หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคาขอ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์แล้ว เท่านั้น
(4) กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุมก่อน โดย
จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
- กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สาเนาใบอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน และใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง สาเนาใบแจ้งผลิตเครื่องสาอางควบคุม
- กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย สาเนาใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
หรือใบแจ้งการดาเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
หมายเหตุ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด และผลิตภัณฑ์ไล่และกาจัดสัตว์ (หนู แมลง)
- กรณีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาเนาใบอนุญาตออกให้ตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 และรายงานผลการตรวจสอบจากกรมสรรพสามิต
(5) กรณีไม่ได้ดาเนินการด้วยตัวเอง ต้องมอบอานาจ โดยมีหลักฐาน ดังนี้
- หนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
- สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
๔

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและเอกสารประกอบคาขอแล้ว ให้ธุรการลงรับคาขอ
ออกใบรับคาขอและคืนสาเนาคู่ฉบับของคาขอให้ผู้ยื่นคาขอ กรณีเอกสารประกอบการยื่นคาขอไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม กาหนดระยะเวลา และลงนามทั้งสอง
ฝ่ายไว้ในบันทึกให้ผู้ยื่นคาขอเพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมในระยะเวลาที่กาหนด (5 วันทาการ) หากยังไม่ได้
เอกสารครบถ้วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่คืนคาขอให้ผู้ยื่นคาขอ พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนคาขอให้ผู้ยื่นคาขอทราบด้วย
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ยื่นคาขอในโปรแกรมระบบการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมนู 1 การรับคาขอ (1.1 คาขอรับใบรับรองฯ (แบบ มช.1) และจัดทาแฟ้มคาขอ โดยที่ปกแฟ้มคาขอให้ระบุ
หมายเลขมาตรฐานที่ยื่นคาขอ ชื่อผู้ยื่นคาขอ และหมายเลขคาขอ โดยหมายเลขคาขอให้ใช้ตามที่โปรแกรม
ระบบฯ กาหนดขึ้น ดังนี้
๓๗-206-1-ลป
๓๗ หมายถึง สานักบริหารมาตรฐาน ๓ กลุ่มที่ ๗
206 หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รองเท้าหนังแท้ มาตรฐานเลขที่ มผช.206/๒๕๕9
1
หมายถึง ลาดับคาขอที่ยื่นในแต่ละ มผช. คือ คาขอที่ 1 ของ มผช.206/๒๕๕9
ลป หมายถึง อักษรย่อของจังหวัดลาปาง
5.2 การตรวจประเมินสถานที่ทาและเก็บตัวอย่าง
1. ก่อนตรวจสถานที่ทาและเก็บตัวอย่าง
- ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การเก็บตัวอย่าง และข้อมูลผู้ยื่นคาขอ
- นัดหมายการตรวจสถานที่ทากับผู้ยื่นคาขอ
- ขออนุมัติไปราชการนอกสถานที่
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสถานที่ผลิต ได้แก่ แบบประกอบคาขอ ใบรับ-นาส่ง
ตัวอย่าง แบบประเมินสุขลักษณะ (กรณีสถานที่ผลิตผลิ ตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร)
2. การตรวจประเมินสถานที่ทาและเก็บตัวอย่าง
- ตรวจประเมินสถานที่ทา เพื่อดูว่าเป็นผู้ผ ลิตที่ทาการผลิ ตจริง ไม่เป็นผู้ แอบอ้างหรือ
ทาการ ผลิตแอบแฝง มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการผลิตเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานได้อย่างสม่าเสมอ โดยสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ให้ตรวจสุขลักษณะตามแบบประเมินสุขลักษณะ โดยสถานที่ทาสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายควบคุม ต้องตรงกับ
สถานที่ทาทีไ่ ด้รับอนุญาตตามกฎหมาย ควบคุมนั้นๆ
- สรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ทา ณ สถานที่ทา
(1) กรณีผลการตรวจประเมินสถานที่ทาผ่าน ให้เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจสอบต่อไป
(2) กรณีผลการตรวจประเมินสถานที่ทาไม่ผ่าน ให้แจ้งด้วยวาจาให้ผู้ยื่นคาขอทราบใน
เบื้องต้นก่อนเพื่อปรับปรุงโดยยังไม่เก็บตัวอย่าง แล้วทาหนังสือแจ้งผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข ปรับปรุงสถานที่ทา
ภายในเวลาที่กาหนด เสนออุตสาหกรรมจังหวัดลงนาม ส่งให้ผู้ยื่นคาขอหลังจากครบระยะเวลาที่กาหนดแล้ว
ผู้ยื่นคาขอยังไม่สามารถปรับปรุงสถานที่ทาหรือไม่พร้อมให้ตรวจสถานที่ทา ให้แจ้งยกเลิกคาขอ
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- การเก็บตัวอย่าง เมื่อเจ้าหน้าที่ประเมินสถานที่ทาผ่าน ให้เก็บตัวอย่างตามที่กาหนดไว้ใน
มผช. และออกใบรับ-นาส่งตัวอย่าง โดยระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หมายเลขตัวอย่า ง และรายการตรวจสอบ
ในใบรับ-นาส่งตัวอย่าง และกาหนดการออกหมายเลขตัวอย่าง ดังนี้
สอจ.ร ๓๗-206-1-ลป/๑
สอจ.
หมายถึง สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ลป
หมายถึง จังหวัดลาปาง
ร
หมายถึง การรับรอง
๓๗-206-1-ลป
หมายถึง หมายเลขแฟ้มคาขอ
1
หมายถึง ลาดับตัวอย่างที่ยื่นขอ คือ ลาดับที่ ๑
- เจ้าหน้าที่จัดทารายงานการตรวจสถานที่ทา เพื่อเสนออุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาลงนาม
โดยผ่ านหั วหน้ าฝ่ ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึก ข้อมูล การตรวจสถานที่และ
รายละเอียดตัวอย่างในโปรแกรมระบบ เมนู 2 ตรวจสอบสถานที่ ผลิตและเก็บตัวอย่าง ให้ครบถ้วน
3. การนาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์
- เตรียมส่งตัวอย่างตรวจสอบ โดยตรวจรายชื่อหน่วยตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบได้
และรายการที่ตรวจสอบได้จากบัญชีรายชื่อหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน จากโปรแกรมระบบฯ เมนู 3
ส่งทดสอบที่หน่วยตรวจสอบ (3.1 กาหนดหน่วยตรวจสอบ) และบันทึกข้อมูล กาหนดหน่วยตรวจสอบใน
โปรแกรมระบบเมนู 3 ส่งทดสอบที่หน่วยตรวจสอบ ให้ครบถ้วน
- จัดทาหนังสือนาส่งตัวอย่างให้หน่วยตรวจสอบ พร้อมแนบสาเนาใบรับ -นาส่งตัวอย่าง
สาหรับหน่วยตรวจสอบ (สีขาว) เพื่อเสนออุตสาหกรรมจังหวัด พิจารณาลงนาม โดยผ่านหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
อุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้อง และให้เก็บสาเนาใบรับ-นาส่งตัวอย่าง สาหรับหน่วยรับรอง (สีฟ้า) ไว้ที่
หน่วยรับรอง
5.3 การรับผลตรวจสอบตัวอย่าง
1. เมื่อเจ้าหน้าที่รับผลตรวจสอบแล้ว ให้ตรวจสอบหมายเลขตัวอย่างและจานวนชุดตัวอย่างที่ส่ง
ตรวจสอบ กับสาเนาคู่ฉบับหนั งสือนาส่งตัวอย่างหรือใบรับ -นาส่งตัวอย่าง หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ประสาน
หน่วยตรวจสอบเพื่อดาเนินการแก้ไข
2. การประเมินผลการตรวจสอบตัวอย่าง
- ประเมินผลการตรวจสอบเทียบกับเกณฑ์กาหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยประทับตรา
สรุปผลการตรวจสอบและบันทึกผลการประเมิน
- กรณีผลการประเมินผลการตรวจสอบตัวอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้รอดาเนินการ
ในขั้นตอนการออกใบรับรอง
- กรณีผลการประเมินผลการตรวจสอบตัวอย่างไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ทาหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นคาขอแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด เสนออุตสาหกรรมจังหวัดลงนาม หากพ้น
กาหนดแล้ว ผู้ยื่นคาขอยังไม่สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ ให้ยกเลิกคาขอ
- บันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบฯ เมนู 3 ส่งทดสอบที่หน่วยตรวจสอบ (3.4 บันทึกรายงาน
ผลการตรวจสอบ) ให้ครบถ้วน
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5.4 การออกใบรับรอง
1. การพิจารณาให้การรับรอง
เมื่อผลการประเมินสถานที่ทาผ่านและผลการประเมินการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เป็นไป
ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
- ทวนสอบข้อมูลในแฟ้มคาขอ ได้แก่ ชื่อมาตรฐาน หมายเลขมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
ชนิด แบบที่ได้รับการรับรองให้ แสดงเครื่องหมาย ข้อมูลผู้ยื่นคาขอ และสถานที่ผลิต กับข้อมูล ในโปรแกรม
ระบบฯ เมนู 1 การรับคาขอ (1.1 คาขอรับใบรับรอง มช.1)
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
(1) จัดทาหนังสือเชิญประชุม
(2) จัดทาระเบียบวาระการประชุม โดยบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบ เมนู 4 ออก ใบรับรอง
(4.1 วาระการประชุม)
(3) จัดทาสรุปรายงานการตรวจสอบคาขอรับการรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
โดยพิมพ์จากโปรแกรมระบบฯ เมนู 4 ออกใบรับรอง (4.1 วาระการประชุม)
(4) สาเนารายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของผู้ยื่นขอ
- เชิญประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลาปาง
- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกใบรับรองให้แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีไม่ได้รับความเห็นชอบ ให้ดาเนินการตามมติที่ประชุม
2. การจัดทาใบรับรอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการฯ
- จัดพิมพ์ใบรับรอง พร้อมสาเนาคู่ฉบับ โดยใช้โปรแกรมระบบฯ เมนู 4 ออกใบรับรอง
(4.2 พิมพ์ใบรับรอง) โดยหมายเลขใบรับรองให้ใช้ตามที่โปรแกรมระบบการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กาหนดขึ้น ดังนี้
846-22/206(ลป)
846
หมายถึง จานวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด
22
หมายถึง จานวนผู้ได้รับการรับรอง มผช. ในรอบนั้น ๆ
206
หมายถึง หมายเลข มผช.
(ลป)
หมายถึง จังหวัดลาปาง
- ตรวจสอบความถู กต้องของชื่อผู้ได้รับการรับรอง สถานที่ทา ชื่อมาตรฐาน หมายเลข
มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
- เสนอประธานคณะกรรมการฯ ลงนามในใบรั บ รองให้ แ สดงเครื่ องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมแนบข้อแนะนาสาหรับผู้รับใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
5.5 การแจ้งผลการดาเนินการออกใบรับรอง
เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือแจ้งผลการดาเนินการ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมระบบฯ เมนู 4 ออก
ใบรับรอง (4.4 ผลการดาเนินกระบวนงานรับรองคุณภาพ) แจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบ พร้อมลงวันที่แจ้ง
ผลการดาเนินการ โดยให้จัดส่งใบรับรองให้ผู้ได้รับการรับรองเมื่อจัดทาใบรับรองแล้วเสร็จ
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