
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ขอท ำกำรผลติผลติภณัฑซ์ดีขีองโรงงำนผลติซดี ี
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 ผูใ้ด (เจำ้ของโรงงำนผลติซดี)ี จะท ำกำรผลติ เมือ่จะเริม่ท ำกำรผลติ ใหแ้จง้ตอ่พนักงำนเจำ้หนำ้ทีก่อ่นเริม่ท ำกำรผลติ 

 แบบกำรแจง้ รำยกำรทีต่อ้งแจง้ วธิกีำรแจง้ และแบบใบรับแจง้ ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

       

เงือ่นไขในกำรแจง้ 

         1.แจง้กอ่นเริม่ท ำกำรผลติครัง้แรกครัง้เดยีว 

 

        2. กรณีแจง้ ณ ส ำนักงำนพำณชิยจั์งหวดัเมือ่กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำพจิำรณำแลว้เสร็จตำมระยะเวลำทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืแลว้ 

กรมจะจัดสง่ตน้ฉบบัทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับไปยังผูย้ืน่ค ำขอ หรอืส ำนักงำนพำณชิยจั์งหวดั แลว้แตก่รณี ภำยใน 7 วนั 

นับแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

 

         3.กรณีเอกสำรประกอบกำรแจง้เป็นภำษำตำ่งประเทศ ผูแ้จง้ตอ้งจัดใหม้คี ำแปลเป็นภำษำไทย โดยมคี ำรับรองของผูแ้ปล

ดว้ยวำ่เป็นค ำแปลทีถู่กตอ้ง ยกเวน้ในสว่นทีเ่ป็นชือ่เฉพำะ 

 

        4.กำรสง่ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยเอกสำรประกอบกำรแจง้ ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยตอ้งครบถว้นชดัเจน และผูแ้จง้ตอ้งรับรองควำม

ถกูตอ้งดว้ย 

 

        5.หนังสอืรับรองนติบิคุคล ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 

        6.กรณีมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทน หนังสอืมอบอ ำนำจตอ้งไมข่ำดชว่ง และตอ้งมสี ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนผู ้

มอบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ ประกอบดว้ย 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กลุม่กำรผลติผลติภัณฑซ์ดี ีส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิ
ทำงปัญญำ ชัน้ 11 กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 563 ถนนนนทบรุ ี
ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนพำณชิยจั์งหวดั 76 จังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (กรณียืน่ค ำขอทีส่ ำนักงำนพำณชิยจั์งหวดั เจำ้หนำ้ที่
ด ำเนนิกำรรับค ำขอพรอ้มเอกสำรประกอบและใหห้ลกัฐำนกำรรับ 
กอ่นสง่แบบค ำขอและเอกสำรประกอบใหก้รมทรัพยส์นิทำง
ปัญญำพจิำรณำตอ่ไป))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำง
ปัญญำ กลุม่กำรผลติผลติภัณฑซ์ดี ีชัน้ 11 เลขที ่563 ถนน
นนทบรุ ีต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000/
ไปรษณีย ์

(หมำยเหต:ุ (ในกำรสง่ทำงไปรษณีย ์ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งสง่ไปรษณีย์
แบบลงทะเบยีนตอบรับ และใหถ้อืวำ่วนัทีแ่บบกำรแจง้ไปถงึ
พนักงำนเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นวนัทีย่ืน่แบบกำรแจง้))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

สง่ทำงโทรสำรไปยัง ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำง
ปัญญำ กลุม่กำรผลติผลติภัณฑซ์ดี ีหมำยเลข 02-547-4705/

โทรศพัท ์

(หมำยเหต:ุ (ในกรณีทีส่ง่ทำงโทรสำร ใหถ้อืวนัทีไ่ดรั้บโทรสำร
เป็นวนัแสดงเจตนำในกำรแจง้ แตก่ำรแจง้จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูแ้จง้
ไดส้ง่ตน้ฉบบัใหพ้นักงำนเจำ้หนำ้ทีภ่ำยใน 7 วนัท ำกำร นับแต่
วนัทีไ่ดรั้บโทรสำร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้หนำ้ทีล่งรับ และตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักป้องปรำมกำร
ละเมดิทรัพยส์นิทำง

ปัญญำ 
 

2) กำรพจิำรณำ 

อธบิดพีจิำรณำออกเครือ่งหมำยรับรองกำรผลติส ำหรับผูท้ ำกำร
ผลติ 

(หมำยเหต:ุ -)  

2 วนัท ำกำร ส ำนักป้องปรำมกำร

ละเมดิทรัพยส์นิทำง
ปัญญำ 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูจ้ะท ำกำรผลติเป็นบคุคลธรรมดำ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจใหบ้คุคลธรรมดำ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูจ้ะท ำกำรผลติเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคลผู ้
มอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคล
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจใหน้ติบิคุคลเป็นตวัแทน) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจใหน้ติบิคุคลเป็นตวัแทน) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

7) 

 

แบบ ซดี ี01 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

8) 
 

แบบ ซดี ี01/1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 

9) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถำนทีผ่ลติผลติภณัฑซ์ดี ี

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

แผนผงัของสถำนทีผ่ลติผลติภณัฑซ์ดีที ีแ่สดงทำงเขำ้ออก และ
ทีต่ ัง้เครือ่งจกัร โดยละเอยีด ถูกตอ้ง และชดัเจน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 
 

ใบอนุญำตใหน้ ำสนิคำ้เขำ้มำในรำชอำณำจกัร สนิคำ้เครือ่งจกัรที่
สำมำรถใชเ้พือ่ประโยชนใ์นกำรละเมดิลขิสทิธิ ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 

12) 
 

หลกัฐำนกำรไดม้ำหรอืมไีวใ้นครอบครอง หรอืเชำ่ หรอืเชำ่ซือ้ซึง่
เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นกำรผลติผลติภณัฑซ์ดี ี

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

หลกัฐำนแสดงสทิธใินกำรใชส้ถำนทีเ่ป็นสถำนทีผ่ลติผลติภณัฑ์

ซดี ีเชน่ ส ำเนำโฉนดทีด่นิสถำนทีใ่ชเ้ป็นสถำนทีผ่ลติ ส ำเนำ
สญัญำเชำ่สถำนที ่เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

14) 
 

ทะเบยีนบำ้นของสถำนทีต่ ัง้สถำนทีผ่ลติผลติภณัฑซ์ดี ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส ำเนำทะเบยีนบำ้นจะตอ้งมหีนำ้แรกทีแ่สดงรำยกำรเกีย่วกับ

บำ้น และหนำ้อืน่ทีม่รีำยชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนนิกำรในเรือ่งนี)้ 

กรมกำรปกครอง 

15) 
 

ทะเบยีนบำ้นของผูจ้ะท ำกำรผลติผลติภณัฑซ์ดี ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส ำเนำทะเบยีนบำ้นจะตอ้งมหีนำ้แรกทีแ่สดงรำยกำรเกีย่วกับ
บำ้น และหนำ้อืน่ทีม่รีำยชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนนิกำรในเรือ่งนี ้

) 

กรมกำรปกครอง 

16) 

 

ใบอนุญำตต ัง้โรงงำนอุตสำหกรรม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีผูจ้ะท ำกำรผลติประกอบกจิกำรโรงงำน) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

17) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ในกรณีทีก่ำรมอบอ ำนำจนัน้ไดก้ระท ำในตำ่งประเทศ 
หนังสอืมอบอ ำนำจนัน้จะมคี ำรับรองลำยมอืชือ่หรอืไม่ก็ได)้ 

- 

18) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนอืน่ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี เช่น ส ำเนำ

ใบขนสนิคำ้ขำเขำ้ พรอ้มแบบแสดงรำยกำรภำษสีรรพสำมติและ

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ภำษมีูลคำ่เพิม่ จำกกรมศุลกำกร เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคำ่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 563 ถนนนนทบรุ ีต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนผำ่นเว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทำงปัญญำ www.ipthailand.go.th 
(หมำยเหต:ุ -)  

3) สำยดว่นกรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณชิย ์1368 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ซดี ี01 
(หมำยเหต:ุ (แบบกำรแจง้))  

2) แบบ ซดี ี01/1 

(หมำยเหต:ุ (แบบแจง้จะท ำกำรผลติ))  
3) ตวัอยำ่งหนังสอืมอบอ ำนำจ 

(หมำยเหต:ุ (ตวัอยำ่งหนังสอืมอบอ ำนำจ))  
 

หมำยเหตุ 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรวำ่มคีวำมถกูตอ้ง

ครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิำรประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

2. กรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไมถ่กูตอ้งครบถว้น เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำร

หลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงกำรรับค ำขอ) โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิ
ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 90วนันับแตว่นัยืน่ค ำขอ และในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรสง่เอกสำรเพิม่เตมิใหค้รบถว้นภำยใน

ก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่วใหถ้อืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะด ำเนนิกำรคนืค ำขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอพรอ้มทัง้แจง้เหตุ
แหง่กำรคนืค ำขอและสทิธใินกำรอทุธรณ์ใหท้รำบดว้ย 

 
3. เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอไดช้ ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมใดๆ ใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทำงปัญญำไปแลว้ จะขอคนืคำ่ธรรมเนยีมดงักลำ่วไมไ่ดไ้มว่ำ่

ในกรณีใดๆ เวน้แต ่(1) มกีฎหมำยบญัญัตไิวใ้หค้นืคำ่ธรรมเนยีม หรอื (2) ช ำระคำ่ธรรมเนยีมซ ้ำซอ้นหรอืช ำระเกนิ ซึง่กำรช ำระ

ดงักลำ่ว เกดิเนือ่งจำกควำมผดิพลำดของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ โดยมใิชค่วำมผดิของผูช้ ำระซึง่กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำจะไดพ้จิำรณำ
เป็นกรณีๆ ไป 

 
4. ในกรณีทีค่ ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืมเีอกสำรไมถ่กูตอ้งครบถว้น และผูย้ืน่ค ำขอ (เจำ้ของค ำขอ) หรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจ

ไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่ค ำขอดว้ยตนเอง เนื่องจำกไดท้ ำกำรมอบอ ำนำจใหใ้หบ้คุคลนัน้มอี ำนำจยืน่ค ำขอแทนและมอี ำนำจลงนำมใน

บนัทกึขอ้ตกลงกำรรับค ำขอดว้ยหำกไมม่หีนังสอืมอบอ ำนำจดังกลำ่วขำ้งตน้ อำจท ำใหเ้จำ้หนำ้ทีไ่มม่อี ำนำจรับค ำขอได ้
 
 

 

 



 

ชือ่กระบวนงำน: กำรแจง้ขอท ำกำรผลติผลติภัณฑซ์ดีขีองโรงงำนผลติซดี ี 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำ กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ ส ำนักป้อง

ปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศกรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ เรือ่ง กำรก ำหนด แบบ รำยกำรทีต่อ้งแจง้ หลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข กำรท ำกำร
ผลติหรอืวำ่จำ้งท ำกำรผลติ กำรเปลีย่นแปลงรำยกำร กำรยำ้ยสถำนทีผ่ลติ เครือ่งหมำยรับรองกำรผลติ เครือ่งหมำยรับรองงำน
ตน้แบบ กำรจัดท ำบญัชขีองผูท้ ำกำรผลติ กำรไดม้ำหรอืมไีวใ้นครอบครอง หรอืจ ำหน่ำย จำ่ย โอน เครือ่งจักร และกำรไดม้ำ
หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่เม็ดพลำสตกิ ตำมพระรำชบญัญัตกิำรผลติผลติภัณฑซ์ดี ีพ.ศ.2548 ลงวนัที ่7 กนัยำยน 2554  

  

2)พระรำชบัญญัตกิำรผลติผลติภัณฑซ์ดี ีพ.ศ.2548  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ เรือ่ง กำรก ำหนด แบบ รำยกำรทีต่อ้ง

แจง้ หลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข กำรท ำกำรผลติหรอืวำ่จำ้งท ำกำรผลติ กำรเปลีย่นแปลงรำยกำร กำรยำ้ยสถำนทีผ่ลติ 

เครือ่งหมำยรับรองกำรผลติ เครือ่งหมำยรับรองงำนตน้แบบ กำรจัดท ำบัญชขีองผูท้ ำกำรผลติ กำรไดม้ำหรอืมไีวใ้นครอบครอง 

หรอืจ ำหน่ำย จำ่ย โอน เครือ่งจักร และกำรไดม้ำหรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่เม็ดพลำสตกิ ตำมพระรำชบญัญัตกิำรผลติผลติภัณฑ์

ซดี ีพ.ศ.2548 ลงวนัที ่7 กนัยำยน 2554 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 3.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 2 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] กำรแจง้ขอท ำกำรผลติผลติภัณฑซ์ดีขีองโรงงำนผลติซดี ี12/05/2015 

11:34 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 28/08/2558 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


