
สมอ. 4.0 : e-License

กองควบคุมมาตรฐาน สมอ.
วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี



❖ สมอ. 4.0 : e-License
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เนื้อหา
1.  ระบบ e-License

▪ รู้จักกับ e-License ท าไมจึงต้องมี e-License
▪ การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ e-License/ผู้รับบริการ

กระทรวงอุตสาหกรรม
▪ ขั้นตอนการยื่นค าขอผ่านระบบ e-License
▪ ตัวอย่างการยื่นขอผ่านระบบ e-license
▪ ก้าวต่อไป ของ e-license

2.  e-Surveillance
3.  มอก.เอส



ระบบยื่นค าขอรับใบอนุญาต e-License



❖ การอนุญาต มอก.
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46 วัน 15 วัน 10 วัน

• ถ่ายโอนงาน ให้ Inspection  
Body (IB)

• ขึ้นทะเบียนโรงงานต่างประเทศ

E license

สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักสากล

เปิดให้บริการแล้ว



❖ ท าความรู้จักกับระบบ e-License

5

e-License VDO 1.1.mp4
e-License VDO 1.1.mp4


❖ อ านวยความสะดวกในขอรับใบอนุญาต



❖ ชีวิตสะดวกสบายขึ้น เมื่อมี e-License



❖ รวดเร็ว ฉับไว ทันต่อความต้องการ



❖ ติดตามผลการตรวจสอบค าขอได้ทุกที่



❖ การให้บริการในระบบ e-License



สามารถเขา้ใชง้านผา่นอนิเตอรเ์น็ต โดยใชโ้ปรแกรม 

• Internet Explorer (IE) เวอรช์ัน่ 10+ 
• Firefox เวอรช์ัน่ 26+
• Google Chrome เวอรช์ัน่  32+

แนะน ำ

❖ โปรแกรมที่รองรับ

ลงิค:์ www.itisi.go.th
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http://www.itisi.go.th/


❖ ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ e-License
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3. ตรวจสอบข้อมูล

สมอ.

4. เปิดให้ใช้งาน

สมอ.

5. แจ้งทาง e-Mail

ระบบ

1. ลงทะเบียนผปก.

2. ยืนยันตัวตน

ผปก.

Login เข้ายื่นใบค าขอ
ผปก.
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❖การลงทะเบียนด้วยบัตร Smart Card
- ผู้ประกอบการลงทะเบียนด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน
แบบ Smart Card

สะดวก สบาย
ไม่ต้องแนบเอกสาร

ข้อมูลถูกต้อง
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❖การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา



❖ กลุ่มผู้ใช้งานในระบบ e-License
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ผู้ประกอบกำร

สมอ.

IB/LAB



ขั้นตอนการยื่นค าขอ
ผ่านระบบ e-License



❖ ขั้นตอนที่ 1 
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ผู้ประกอบการยื่นค าขอผ่านทางเว็บไซต์ 
www.itisi.go.th

เมื่อลงทะเบียน และได้รับการเปิดให้ใช้งานแล้ว
ผู้ประกอบการสามารถ Login เพ่ือยื่นค าขอรับใบอนุญาต

ในระบบ e-License ไดเ้ลยค่ะ

http://www.itisi.go.th/


❖ ขั้นตอนที่ 2 
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สมอ. ตรวจสอบค าขอ และพิจารณา
ออกใบอนุญาตในระบบ e-License

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สมอ.จะแจ้งให้แก้ไข
ผู้ประกอบการจะได้รับ e-mail รายละเอียดการแก้ไข

และให้ท าการแก้ไขเข้ามาใหม่



❖ ขั้นตอนที่ 3 
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ผู้ประกอบการยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลในใบอนุญาต

ระบบจะแสดงรายละเอียดของใบอนุญาต
ให้ผู้ประการตรวจสอบ/ยืนยันว่าข้อความต่างๆ 

ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่



❖ ขั้นตอนที่ 4 
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ผู้ประกอบการช าระเงินค่าธรรมเนียม
พร้อมแนบหลักฐานการช าระเงินในระบบ

หลังจากที่ผู้ประกอบการยืนยันความถูกต้องแล้ว
ระบบจะแสดงรายละเอียดการช าระเงินค่าธรรมเนียม

เมื่อช าระเรียบร้อยแล้ว ให้แนบหลักฐานในระบบ



❖ ขั้นตอนที่ 5 
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สมอ. จัดท าใบอนุญาต พร้อมแจ้ง
ผู้ประกอบการทราบทาง e-mail

เมื่อ สมอ. ได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว
จะด าเนินการจัดท าใบอนุญาต

จากนั้นระบบจะส่ง e-mail ไปให้ผู้ประกอบการ



❖ ขั้นตอนที่ 6 
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ผู้ประกอบการติดต่อขอรับใบอนุญาต
ได้ที่กองควบคุมมาตรฐาน (กค.)

โดยน าใบเสร็จรับเงินจาก สมอ. 
มาติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ที่กองควบคุมมาตรฐาน

ในวันและเวลาท าการ
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❖ ตัวอย่าง : การยื่นค าขอรับใบอนุญาตแสดงฯ (มอ.1)
ผู้ประกอบการเลือกที่เมนู “แบบ มอ.1 (แสดง)”  แล้วกดปุ่ม



❖ ผู้ประกอบการยื่นค าขอในระบบ (ต่อ)
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เม่ือกดปุ่ม                        ระบบจะเปิดแบบฟอร์มดังภาพ



❖ ผู้ประกอบการยื่นค าขอในระบบ (ต่อ)
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จากนั้นให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ (ในช่องสีเขียว) เพ่ือให้ระบบดึงข้อมูล
มาแสดงอัตโนมัติ พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน



❖ ผู้ประกอบการยื่นค าขอในระบบ (ต่อ)
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เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ ระบบจะแสดงข้อมูลของรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของมาตรฐานนั้นโดยอัตโนมัติ

เลือก

กดเพื่อเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์



❖ ผู้ประกอบการยื่นค าขอในระบบ (ต่อ)
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เมื่อกดปุ่ม                    ข้อมูลรายการผลิตภัณฑ์ที่เลือกจะแสดงด้านล่าง



❖ผู้ประกอบการยื่นค าขอในระบบ (ต่อ)
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ระบุข้อมูลวัตถุส าคัญที่น ามาใช้ในการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยสามารถกดปุ่ม 
และสามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 รายการ พร้อมกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในส่วนอื่นๆ ให้ครบถ้วน



❖ผู้ประกอบการยื่นค าขอในระบบ (ต่อ)
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❖ ผู้ประกอบการยืนยันข้อมูลใบอนุญาต
จากนั้นระบบจะส่งตัวอย่างรายละเอียดใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการยืนยันความ

ถูกต้อง โดยจะขึ้นสถานะ “ค าขอผ่านการตรวจสอบโปรดตรวจสอบร่างใบอนุญาต” 
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❖ ผู้ประกอบการยืนยันข้อมูลใบอนุญาต (ต่อ)
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❖ ผู้ประกอบการยืนยันข้อมูลใบอนุญาต (ต่อ)

ต้องยอมรับเงื่อนไขก่อนจึงสามารถยืนยันความถูกต้องได้
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❖ ผู้ประกอบการช าระเงิน + แนบหลักฐาน

พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน แล้วน าไปติดต่อกลุ่มการคลังพร้อมหลักฐานการช าระเงิน เพื่อขอรับใบเสร็จฯ

เมื่อแนบหลักฐานการช าระเงินแล้ว ให้กดปุ่มน้ี

คลิกเพื่อแนบไฟล์หลักฐานการช าระเงิน
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❖ สมอ. จัดท าใบอนุญาต
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❖ ผู้ประกอบการติดต่อรับใบอนุญาตที่ สมอ.

➢ หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาต
1.  หลักฐานการช าระเงิน เช่น Pay-in, สลิปการโอนเงิน
2.  แบบฟอร์มการขอใบเสร็จฯ (พิมพ์จากระบบ)

➢ น าเอกสารตามข้อ 1. และ 2. ไปติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่กลุ่มการคลัง สมอ. 

➢ จากนั้นน าใบเสร็จรับเงิน มาติดต่อขอรับใบอนุญาต
ที่กองควบคุมมาตรฐาน (กค.) 
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❖ ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใบเสร็จรับเงิน

กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล (กวป.)

- ตัวอย่าง -
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❖ แผนการพัฒนา e-License (Road Map)



มอก. ที่ให้บริการแล้ว

1 มอก. 880-2547 กระจกโฟลตใส

2 มอก.1344-2541 กระจกโฟลตสีตัดแสง

3 มอก.2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิ

4 มอก.1479-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน

5 มอก.2012-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น



มอก. ที่ให้บริการแล้ว(ต่อ)
6 มอก.1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

7 มอก.721-2551 เข็มขัดนิรภัยส าหรับรถยนต์

8 มอก.1641-2552 เตาปิ้ง เตาย่าง และเครื่องท าอาหารเคลื่อนย้ายได้

9 มอก. 2540-2554 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย
ประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
ระดับที่ 8

10 มอก.2550-2554  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
ระดับที่ 7



❖ สมอ. 4.0 : e – surveillance
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e – surveillance

• Self- declaration

• Online service

• Surveillance web application
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มอก.S

มผช.

วสิาหกจิ
ชุมชน

Association 
Standards

มอก.

อตุสาหกรรม
ท ัว่ไป

National /

Internation
al standards

มอก.S

Specialize

SMEs,

Startup

National/

Internationa
l Standards 

for SMEs

ภมูปิญัญา
ชาวบา้น

มาตรฐานอตุสาหกรรม

- Specialize

- SMEs

- Startup

- มมีาตรฐานทีเ่หมาะสม

- คณุสมบตัพิเิศษเฉพาะ
การใชง้าน เฉพาะดา้น

ตรงตามความตอ้งการ

ของผูซ้ ือ้ ผูใ้ช้

ที่มา : เอกสารน าเสนอโดย ผชช. คุณอรัญญา คชชาญ
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รายชือ่มาตรฐานอตุสาหกรรมเอส 20 รายการแรก

ที่ ชือ่มาตรฐาน สาขา

1 ผา้ปทูีน่อนและปลอกหมอนส าหรับโรงแรมและทีพ่กัสาธารณะ สิง่ทอ

2 ผา้ปโูตะ๊และผา้ทีใ่ชบ้นโตะ๊อาหารส าหรับโรงแรมและทีพ่ักสาธารณะ

3 ผา้คลมุเตยีงส าหรับโรงแรมและทีพ่กัสาธารณะ

4 ผา้หม่ส าหรับโรงแรมและทีพ่ักสาธารณะ

5 ผา้ขนหนูส าหรับโรงแรมและทีพ่ักสาธารณะ

6 เสือ้กฬีา

7 เสือ้ทเีช ิ๊ตทีร่ะลกึ

8 เสือ้ฮาวายลายดอก

9 ผลติภัณฑเ์ครือ่งเงนิ ของใช ้

10 ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากวสัดธุรรมชาติ

11 ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากวสัดแุปรรปู

12 แชมพสูมนุไพร เครือ่งส าอาง

13 สบูก่อ้นผสมสมนุไพร

14 สบูเ่หลวผสมสมนุไพร

15 ผลติภัณฑบ์ ารงุผวิ

16 ผลติภัณฑล์า้งหนา้

17 แป้งน ้าสมนุไพร

18 แป้งฝุ่ นสมนุไพร

19 ผลติภัณฑบ์ ารงุรมิฝีปาก

20 ผลติภัณฑซ์กัผา้เหลว

ที่มา : เอกสารน าเสนอโดย ผชช. คุณอรัญญา คชชาญ

file:///F:/รายการตรวจสอบrev1.docx


ติดต่อ/สอบถาม

• รายละเอียดเพิ่มเติม 

• กองก ากับองค์กรด้านการมาตรฐาน 
Tel. 02-2023279
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ขอขอบคุณ


