เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๔๕ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต การแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อ จําหน่าย
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๕ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงกําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตและ
แบบใบอนุญาตการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ มี พ ระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดให้ ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน และการนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมที่ มี
พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักรไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดแบบ
คําขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อ จําหน่าย
ในราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ให้ใช้แบบคําขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตท้ายประกาศนี้แทน
(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามแบบ มอ. ๑
(๒) แบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามแบบ มอ. ๒
(๓) แบบคําขอรับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน ตามแบบ มอ. ๓
(๔) แบบใบอนุญ าตทํ าผลิต ภัณ ฑ์อุ ตสาหกรรมที่ มีพ ระราชกฤษฎี กากําหนดให้ ต้อ งเป็น ไป
ตามมาตรฐาน ตามแบบ มอ. ๔
(๕) แบบคําขอรับใบอนุญาตนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร ตามแบบ มอ. ๕
(๖) แบบใบอนุ ญ าตนําผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรมที่มี พ ระราชกฤษฎี กากํ าหนดให้ต้ อ งเป็น ไป
ตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร ตามแบบ มอ. ๖

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๔๕ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

(๗) แบบคําขอรับใบอนุญาตนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร สําหรับการประกอบกิจการนําเข้าเฉพาะครั้ง
ตามแบบ มอ. ๕/๑
(๘) แบบใบอนุ ญ าตนําผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรมที่มี พ ระราชกฤษฎี กากํ าหนดให้ต้ อ งเป็น ไป
ตามมาตรฐานเข้ า มาเพื่ อ จํ า หน่ า ยในราชอาณาจั ก ร สํ า หรั บ การประกอบกิ จ การนํ า เข้ า เฉพาะครั้ ง
ตามแบบ มอ. ๖/๑
ข้อ ๓ ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ใบอนุ ญ าต
ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และใบอนุญาต
นําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่าย
ในราชอาณาจักร ที่ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป
จนกว่าจะสิ้นอายุ
ข้อ ๔ บรรดาคําขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาให้ถือว่าคําขอนั้นเป็นคําขอตามประกาศนี้แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ธวัช ผลความดี
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แบบ มอ. ๑
คําขอรับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
วันที่................เดือน....……...........พ.ศ. …….
ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท...........................................………………………..อายุ..........ปี สัญชาติ.......................
(ผู้ขอรับใบอนุญาต)

อยู่บ้านเลขที่.........………………………………ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................……
หมู่ท.ี่ ..………………..ตําบล/แขวง........................……………...…...อําเภอ/เขต.......................................….……………
จังหวัด..........................….รหัสไปรษณีย…์ ………….……...โทรศัพท์..........................................………………………….
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที.่ .........……..…………………………………………..…………….……...................................
ตรอก/ซอย.............………….ถนน........................……………หมู่ท.ี่ ..........ตําบล/แขวง..............….................………..
อําเภอ/เขต.................………............จังหวัด.......................………...........รหัสไปรษณีย…์ ….............…………………..
โทรศัพท์..........................…...จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่...…......เดือน…..…………………..พ.ศ. ..……..........
ทะเบียนเลขที.่ .........................................…………และทะเบียนพาณิชย์เลขที…่ …………………………....................…
ยื่นคําขอต่อสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม....………………………………………………………….…………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
มาตรฐานเลขที่ มอก. ..........................................................................................................................................
ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า......................................................………………………………..............................................
สําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ทําจากโรงงานชื่อ..........................................................................…....………..….
ตั้งอยู่เลขที่............……………………………………...…………………….…………………………….........................................
ตรอก/ซอย.......................ถนน...............................................หมู่ท.ี่ ..............ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................….…รหัสไปรษณีย.์ ........................................
โทรศัพท์.............…………..…………….ทะเบียนโรงงานเลขที่....................................…………………………
ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนีท้ ําตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...................…..........….....…
..............................................................................................................................................................................
มาตรฐานเลขที่ มอก. .............……………………......................................................................................................
(๒) รายละเอียดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประสงค์จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานมีดังนี้
ประเภท (class) /แบบ (type)/ขนาด (size)/ชั้น (grade) /อื่นๆ......................……………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(๓) วัตถุสําคัญที่นํามาใช้ในการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วัตถุชื่อ
ปริมาณที่ใช้ตอ่ เดือน

แหล่งที่มา
(ในประเทศ/ต่างประเทศ)
..............................………
........................................……..
..........................................………..
..............................………
........................................……..
..........................................………..
..............................………
........................................……..
..........................................………..
..............................………
........................................……..
..........................................………..
(๔) ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สามารถทําได้ต่อเดือนหรือปี...........................................……
...................................................................................................................................................…………………..….
(๕) ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะจําหน่ายได้ต่อเดือนหรือปี......................................
....................................................................................................................................................……………………..
(๖) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกําหนด ตามมาตรา ๒๕ ทวิ
พร้อมกับคําขอนี้ได้ส่งมอบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา หรือหนังสือ
รับรองหรือสําเนาใบสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงชื่อผู้มีอํานาจทําการแทน
นิติบุคคล ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
๒. คําชี้แจงแสดงลักษณะโดยละเอียดหรือภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๓. ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สามารถทําได้และคาดว่าจะจําหน่ายได้ต่อเดือนหรือปี
๔. รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล
๕. รายงานผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล
ประทับตรา
ผู้ยื่นคําขอ
(ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ มอ.๒
ลําดับที่ ๑
ใบอนุญาตที่

.

ใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
......................................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร .............................................
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม .............................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ที่ทําถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม .....................................................................................................
...................................................................................มาตรฐานเลขที่ มอก. ..............................................................
เครื่องหมายการค้า
ทําที่โรงงานชื่อ
.
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ ....................................................................ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ............................................................
มีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
แสดงไว้ในลําดับที่ ๒
(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
แสดงไว้ในลําดับที่ ๓
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกําหนด
ออกให้ ณ วันที่

พ.ศ. ....

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ลําดับที่ ๒
หน้าที่ ........................
รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้รับใบอนุญาต ............................................................
ใบอนุญาตที่ ..................................................................
รายการที่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
(โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)

ลงชื่อ .............................................
ตําแหน่ง ........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ ............................................

ลําดับที่ ๓
หน้าที่ ........................
บันทึกการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต ............................................................
ใบอนุญาตที่ ..................................................................
ครั้งที่

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รบั ใบอนุญาต

ลงชื่อ .............................................
ตําแหน่ง ........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ ............................................

แบบ มอ. ๓
คําขอรับใบอนุญาต
ทําผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีม่ พี ระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
วันที่................เดือน....……...........พ.ศ. …….
ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท...........................................………………………..อายุ..........ปี สัญชาติ.......................
(ผู้ขอรับใบอนุญาต)

อยู่บ้านเลขที่.........………………………………ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................……
หมู่ท.ี่ ..………………..ตําบล/แขวง........................……………...…...อําเภอ/เขต.......................................….……………
จังหวัด..........................….รหัสไปรษณีย…์ ………….……...โทรศัพท์..........................................………………………….
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที.่ .........……..…………………………………………..…………….……...................................
ตรอก/ซอย.............………….ถนน........................……………หมู่ท.ี่ ..........ตําบล/แขวง..............….................………..
อําเภอ/เขต.................………............จังหวัด.......................………...........รหัสไปรษณีย…์ ….............…………………..
โทรศัพท์..........................…...จดทะเบียนเป็นนิติบคุ คลเมื่อวันที่...…......เดือน…..…………………..พ.ศ. ..……..........
ทะเบียนเลขที.่ .........................................…………และทะเบียนพาณิชย์เลขที…่ …………………………....................…
ยื่ น คํ า ขอต่ อ สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม เพื่ อ รั บ ใบอนุ ญ าตทํ า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
....………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
มาตรฐานเลขที่ มอก. ..........................................................................................................................................
ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า......................................................………………………………..............................................
ทําที่โรงงานชื่อ................................................................................................................................…....………..….
ตั้งอยู่เลขที่............……………………………………...…………………….…………………………….........................................
ตรอก/ซอย.......................ถนน...............................................หมู่ท.ี่ ..............ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................….…รหัสไปรษณีย.์ ........................................
โทรศัพท์.............…………..…………….ทะเบียนโรงงานเลขที่....................................…………………………
ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนีท้ ําตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...................…..........….....…
..............................................................................................................................................................................
มาตรฐานเลขที่ มอก. .............……………………......................................................................................................
(๒) รายละเอียดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประสงค์จะทํามีดังนี้
ประเภท (class) /แบบ (type)/ขนาด (size)/ชั้น (grade) /อื่นๆ......................……………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(๓) วัตถุสําคัญที่นํามาใช้ในการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วัตถุชื่อ
ปริมาณที่ใช้ตอ่ เดือน

แหล่งที่มา
(ในประเทศ/ต่างประเทศ)
..............................………
........................................……..
..........................................………..
..............................………
........................................……..
..........................................………..
..............................………
........................................……..
..........................................………..
..............................………
........................................……..
..........................................………..
(๔) ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สามารถทําได้ต่อเดือนหรือปี...........................................……
...................................................................................................................................................…………………..….
(๕) ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะจําหน่ายได้ต่อเดือนหรือปี......................................
....................................................................................................................................................……………………..
(๖) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกําหนด ตามมาตรา ๒๕ ทวิ
ขณะนี้ข้าพเจ้า (กรอกเครื่องหมายลงในช่อง)
ยังไม่ได้ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมนี้ อ ยู่ แ ล้ ว และมี ใ บอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐาน
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใบอนุญาตที่…………………………………………………………………………………………..……....
ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อยู่แล้ว และมีใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ใบอนุญาตเลขที่………………………………………………….……..….……..
ทํ า ผลิต ภัณ ฑ์อ ุต สาหกรรมนี ้อ ยู ่แ ล้ว แต่ไ ม่ม ีใ บอนุญ าตแสดงเครื ่อ งหมายมาตรฐาน
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยทํามาตั้งแต่ พ.ศ. …. มีปริมาณการผลิตต่อดือน……………………………………….…..
ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ยังมิได้ส่งออกจําหน่าย จํานวน…………………………………………………….…….…
พร้อมกับคําขอนี้ได้ส่งมอบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา หรือหนังสือรับรอง
หรือสําเนาใบสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงชื่อผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
๒. คําชี้แจงแสดงลักษณะโดยละเอียดหรือภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๓. ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สามารถทําได้และคาดว่าจะจําหน่ายได้ต่อเดือนหรือปี
๔. รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล
๕. รายงานผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล
ประทับตรา
ผู้ยื่นคําขอ
(ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ มอ.๔
ลําดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่.....................................
ใบอนุญาต
ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
................... ...................................................................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร .............................................
ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ที่ทําถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม .....................................................................................................
...................................................................................มาตรฐานเลขที่ มอก. ..............................................................
เครื่องหมายการค้า
ทําที่โรงงานชื่อ
.
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ ....................................................................ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ............................................................
.
มีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
แสดงไว้ในลําดับที่ ๒
(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
แสดงไว้ในลําดับที่ ๓
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกําหนด
ออกให้ ณ วันที่

พ.ศ. ....

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ลําดับที่ ๒
หน้าที่ ........................
รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้รับใบอนุญาต ............................................................
ใบอนุญาตที่ ..................................................................
รายการที่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
(โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)

ลงชื่อ .............................................
ตําแหน่ง ........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ ............................................

ลําดับที่ ๓
หน้าที่ ........................
บันทึกการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต ............................................................
ใบอนุญาตที่ ..................................................................
ครั้งที่

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รบั ใบอนุญาต

ลงชื่อ .............................................
ตําแหน่ง ........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ ............................................

แบบ มอ. ๕
คําขอรับใบอนุญาต
นําผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีม่ พี ระราชกฤษฎีกากําหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพือ่ จําหน่ายในราชอาณาจักร
วันที่................เดือน....……...........พ.ศ. …….
ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท...........................................………………………..อายุ..........ปี สัญชาติ.......................
(ผู้ขอรับใบอนุญาต)

อยู่บ้านเลขที่.........………………………………ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................……
หมู่ท.ี่ ..………………..ตําบล/แขวง........................……………...…...อําเภอ/เขต.......................................….……………
จังหวัด..........................….รหัสไปรษณีย…์ ………….……...โทรศัพท์..........................................………………………….
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที.่ .........……..…………………………………………..…………….……...................................
ตรอก/ซอย.............………….ถนน........................……………หมู่ท.ี่ ..........ตําบล/แขวง..............….................………..
อําเภอ/เขต.................………............จังหวัด.......................………...........รหัสไปรษณีย…์ ….............…………………..
โทรศัพท์..........................…...จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่...…......เดือน…..…………………..พ.ศ. ..……..........
ทะเบียนเลขที.่ .........................................…………และทะเบียนพาณิชย์เลขที…่ …………………………....................…
ยื่นคําขอต่อสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับใบอนุญาตนําผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมทีม่ ีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร
สําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม....………………………………………………………….…………….…………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
มาตรฐานเลขที่ มอก. ..........................................................................................................................................
ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า......................................................………………………………..............................................
ผู้ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ คือ ........................................................................................................................
โรงงานตั้งอยู่เลขที.่ ...........……………………………….....................................ถนน....................................................
เมือง................................................................................................... ประเทศ ..................................................
ผู้ส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้จากต่างประเทศคือ.................................…................................................
สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่………………………..................ถนน..................................................................……
เมือง.............................….............................................ประเทศ………………….…........…...…….............…………….
(กรณีที่มผี ู้ส่งออกมากกว่า ๑ รายให้ระบุเพิ่มเติมได้)
ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีน่ ําเข้านี้ทําตามมาตรฐาน……………………….....................…..........…...
..............................................................................................................................................................................
(๒) รายละเอียดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประสงค์จะนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักรมีดังนี้
ประเภท (class) /แบบ (type)/ขนาด (size)/ชั้น (grade) /อื่นๆ......................……………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……………..

(๓) ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่จะนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร............................
.............................................................................................................................................................................
(๔) สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่เลขที.่ ..........................ถนน...................................หมู่ท…ี่ ..……......
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................
(กรณีที่มสี ถานที่เก็บผลิตภัณฑ์มากกว่า ๑ แห่งให้ระบุเพิ่มเติมได้)
(๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกําหนด ตามมาตรา ๒๕ ทวิ
พร้อมกับคําขอนี้ได้ส่งมอบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา หรือหนังสือ
รับรอง หรือสําเนาใบสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงชื่อผู้มอี ํานาจทําการแทน
นิติบุคคลในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
๒. คําชี้แจงแสดงลักษณะโดยละเอียดหรือภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๓. ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่จะนําเข้าและคาดว่าจะจําหน่ายได้ต่อเดือนหรือปี
๔. รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล
๕. รายงานผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล
(ลงชื่อ) ............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
ประทับตรา
ผู้ยื่นคําขอ
(ถ้ามี)

แบบ มอ. ๕/๑
คําขอรับใบอนุญาต
นําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร
สําหรับการประกอบกิจการนําเข้าเฉพาะครั้ง
วันที่...............เดือน……..................พ.ศ. ..……
ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท..........................………………………..อายุ..........ปี สัญชาติ........................……………
(ผู้ขอรับใบอนุญาต)

อยู่บ้านเลขที่.........………………………………ตรอก/ซอย.................................ถนน..........................................………..
หมู่ท.ี่ ...............…….ตําบล/แขวง.........................………อําเภอ/เขต.................………………………………………..……..
จังหวัด..........………………………รหัสไปรษณีย์………...…………..โทรศัพท์…...……..............………………..…….…….…
เลขประจําตัวประชาชน
เล เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที.่ .............……………………………………….……………………..................................……….
ตรอก/ซอย..........…..……….ถนน...............……...………หมู่ที่............….ตําบล/แขวง......……...........................……….
อําเภอ/เขต.................………………จังหวัด……………………………………..รหัสไปรษณีย์……...............................………….
โทรศัพท์.................……….......จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่………เดือน………….....………....พ.ศ……………………
ทะเบียนเลขที.่ .........................…………และทะเบียนพาณิชย์เลขที่………..........................………………………………….
ยื่นคําขอต่อสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับใบอนุญาตนําผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักรสําหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.………..................………………..............................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า........................................…………………......................................…....................................
ผู้ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ คือ…………………………………………….....................................……………………………........
โรงงานตั้งอยู่เลขที.่ ..............…………….....................................ถนน...................................................………………...…
เมือง.............................................…………….....................ประเทศ.................................………………………………...…..
ผู้ส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้จากต่างประเทศ คือ....................................…...................................................
สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่………………………..............ถนน..........................................................................………
เมือง.............................….............................................ประเทศ…………………........................……...…….………...…….
(กรณีที่มผี ู้ส่งออกมากกว่า ๑ รายให้ระบุเพิ่มเติมได้)
ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นําเข้านี้ทําตามมาตรฐาน………………......................................…………
......................................................................................................................................……................………………..
(๒) รายละเอียดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประสงค์จะนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักรมีดังนี้
ประเภท (class)/แบบ (type) / ขนาด (size)/ ชั้น (grade)/อื่นๆ..............................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................…

(๓) ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่จะนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร...............................
................................…………………………………………………………………………………………………………………………………
(๔) รายละเอียดหลักฐานการนําเข้า เช่น บัญชีราคาสินค้า (invoice)/บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
(packing list) /ใบตราส่งสินค้า (bill of lading )..........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(๕) สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่เลขที่...............................ถนน...................................หมู่ที่………..
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................
(กรณีที่มีสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์มากกว่า ๑ แห่งให้ระบุเพิ่มเติมได้)
พร้อมกับคําขอนี้ได้ส่งมอบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา หรือหนังสือรับรอง
หรือสําเนาใบสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงชื่อผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล ในกรณี
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
๒. คําชี้แจงแสดงลักษณะโดยละเอียดหรือภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
๓. ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่จะนําเข้าและคาดว่าจะจําหน่ายได้
๔. รายงานผลการตรวจสอบผลิต ภัณ ฑ์อ ุต สาหกรรม ที ่เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก าร
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล
ประทับตรา
ผู้ยื่นคําขอ
(ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ มอ.๖
ลําดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่

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

ใบอนุญาต
นําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
............................................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร .............................................
.มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ................................................................................................................................
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
นําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
มาตรฐานเลขที่ มอก. ...................................................................................................ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร
เครื่องหมายการค้า
ผู้ส่งออก
.
ประเทศ
.
ทําที่โรงงานชื่อ
.
ที่ตั้งโรงงาน
.
มีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
แสดงไว้ในลําดับที่ ๒
(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
แสดงไว้ในลําดับที่ ๓
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกําหนด
ออกให้ ณ วันที่

พ.ศ. ....

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ลําดับที่ ๒
หน้าที่ ........................
รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต ............................................................
ใบอนุญาตที่ ..................................................................
รายการที่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
(โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)

ลงชื่อ .............................................
ตําแหน่ง ........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ ............................................

ลําดับที่ ๓
หน้าที่ ........................
บันทึกการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต ............................................................
ใบอนุญาตที่ ..................................................................
ครั้งที่

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รบั ใบอนุญาต

ลงชื่อ .............................................
ตําแหน่ง ........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ ............................................

แบบ มอ. ๖/๑

ใบอนุญาตที่ .............................
ใบอนุญาต
นําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร
สําหรับการประกอบกิจการนําเข้าเฉพาะครั้ง
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
..................................................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร .....................................................
มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.............................................................................................................
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................หมู่ที่......ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.....................................................................................
นําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
มาตรฐานเลขที่ มอก. .............................................................ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า.................................................................................................................................
หลักฐานการนําเข้า.................................................................................................................................
ผู้ส่งออก.................................................................................................................................................
ประเทศ.................................................................................................................................................
ทําจากประเทศ......................................................................................................................................
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกําหนด
ออกให้ ณ วันที่..........................................พ.ศ. ….

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หรือผู้ได้รับมอบหมาย

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็น
ไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร สําหรับการประกอบกิจการนําเข้าเฉพาะครั้ง
ที่ ………………………………………………........
รายการ
ที่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
(โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/ปริมาณ/จํานวน/และอื่นๆ)

ลงชื่อ..............................................
ตําแหน่ง..........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่

